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FÖRORD TILL FÖRSTA UPPLAGAN.

Arbetet på föreliggande ordbok, som är avsedd att ersätta E. Lindgren, Engelsk-svensk ordbok, skolupplaga, kan
sägas ha pågått ända sedan 1916, då J. A. Afzelius påbörjade detsamma. Han hade vid sitt frånfälle utarbetat
manuskript till de första bokstäverna (ett stycke in på F), och vissa partier förelågo till och med i korrektur.
Afzelius' manuskript anslöt sig i fråga om omfattning och uppställning nästan helt till Lindgrens ordbok, ehuru
med modernisering av ord- och betydelsematerialet; såsom ljudskrift användes den i Afzelius' uttalsordbok
förekommande.

Efter Afzelius' frånfälle övertogs redaktionen av ordboken år 1919 av Karl Kärre. Därvid uppgjordes emellertid,
under samråd mellan författaren och förlaget, en ny plan för arbetet, varför de redan uppsatta partierna brötos upp
och nytt manuskript utarbetades från början, ehuru givetvis med utnyttjande av de av Afzelius gjorda talrika
förbättringarna. Bland annat infördes såsom ljudbeteckning det internationella fonetiksällskapets alfabet i stället
för Afzelius' system. Ordens betydelser ordnades i grupper, vilka numrerades, och exempel och fraser infördes i
respektive grupp i stället för att sammanföras i slutet av varje artikel. Vissa typografiska anordningar vidtogos
för att ytterligare öka överskådligheten, särskilt i fråga om längre artiklar av typen go. Såsom en allmän princip
uppställdes att jämte konstruktioner angiva belysande ordsammanhang till de olika betydelserna i så stor
utsträckning som möjligt, detta i avsikt att göra ordboken mera levande. Tyvärr har utrymmet icke medgivit
denna sistnämnda princips genomförande i så stor utsträckning, som kunde ha varit önskvärt, då det av åtskilliga
skäl ansågs lämpligt, att den gamla ordbokens omfång icke väsentligt överskredes. Den har dock snarast blivit
tillämpad i ökad utsträckning i de senare utarbetade delarna av ordboken.

Det har icke visat sig möjligt att bibehålla ordboken vid den gamla storleken. Tillämpningen av den nämnda
principen och strävan efter rikast möjliga ord- och betydelsematerial, varvid redaktionen även önskat i någon
mån beakta den amerikanska engelskan, ha medfört en ökning av omfånget från 723 till 1023 sidor. Även om det
i första hand gällt att åstadkomma ett modernt engelskt-svenskt lexikon för skolbruk, har redaktionen icke kunnat
bortse ifrån att ett mera allmänt intresse samtidigt måste tillgodoses.



Det visade sig snart, att den ovannämnde utgivaren med den tid, som stod till buds för arbetet, icke kunde inom
rimlig tid ensam bringa detsamma till avslutning. År 1923 inträdde därför Harald Lindkvist såsom redaktör för
senare delen av ordboken från och med N. Sedermera har,för att påskynda arbetet, en ytterligare uppdelning
företagits, och Mats Redin och Ruben Nöjd ha inträtt i redaktionen, den förre med år 1929 och den senare med år
1932.

Sådan ordboken nu föreligger, ansvara de olika författarna för vardera följande partier:

Kärre A—H sid. 1—398, 998—1017. Redin I—M » 399—554, 1018—1019. Lindkvist N—stress » 555—814,
1020—1023. Nöjd stretch—Z » 814—997.

Legationssekreterare Grenville Grove har genomgått ett korrektur av hela arbetet och har därvid föreslagit många
värdefulla ändringar och tillägg.

Stereotypering av ordboken har skett efter hand, allteftersom partier blivit färdiga. Bokstäverna A, B, N, O och
väsentligen C fingo sålunda sin slutgiltiga gestalt redan för ett tiotal år sedan, P och en stor del av D likaledes för
åtskilliga år sedan.

Det följer av detta tillkomstsätt, att ordbokens modernitet icke är fullt lika stor överallt. Vi ha emellertid strävat
att få med viktiga nytillkomna ord och ha i ett särskilt supplement gjort åtskilliga tillägg jämte en och annan
rättelse, och vi hoppas därigenom ha i det väsentliga utjämnat olikheterna. I synnerhet för de först färdiga
bokstäverna, för vilka även supplementet till New English Dictionary är särskilt omfattande, har detta tillägg
blivit rätt stort, och önskvärdheten av en — av tekniska skäl omöjlig — inarbetning har därför här blivit starkt
framträdande. Tyvärr har utarbetandet av dessa »Tillägg och rättelser» på grund av den knappa tiden blivit
mycket forcerat.

Den källa, som i första hand använts, har varit den stora oxfordordboken A New English Dictionary on
Historical Principles. Vidare ha använts de på denna byggda förkortade engelska ordböckerna, framför allt The
Concise Oxford Dictionary, samt Cassell's New English Dictionary och The New Century Dictionary, för vissa
partier även i någon mån Webster's New International Dictionary. Arbeten av Wyld, Fowler, Muret-Sanders,
Brynildsen, Reum, Collinson, Stenfelt m. fl. ha även jämförts. Egna litteraturexcerpter ha utnyttjats, ehuru tiden
tyvärr icke medgivit något mera omfattande systematiskt samlingsarbete. För uttalet, varom se mera nedan, har i
huvudsak följts Jones, An English Pronouncing Dictionary, senare även i vissa fall Lloyd James, Broadcast
English.

I det stora hela kan ord- och betydelsematerialets omfattning sägas sammanfalla med Concise Oxford Dictionary.
Såsom nämnts har dock icke detta lexikon utan New English Dictionary varit primärkällan, ehuru det förra i
många fall fått ge ledning vid bedömandet av ett ords eller en betydelses vikt.

För de olika betydelserna ha vi sökt lämna ett någorlunda stort antal svenska varianter. Kanske skola somliga
anse, att vi i vissa fall visat för stor frikostighet. Talrika varianter skymma lätt betydelsekärnan, där denna träder
klarast i dagen i en viss svensk översättning. Men å andra sidan gå de engelska och svenska orden vanligen så
starkt isär i sin användning,att ett icke för litet antal varianter helt enkelt blir nödvändigt, om det engelska ordets
användningssfär skall någorlunda täckas och ordboken ge tillräcklig ledning vid översättning. Icke minst ha vi
funnit detta behov framträda vid adjektiven. I fråga om dem är det ofta ytterligt svårt att avgöra, vilket svenskt
adjektiv skall anses närmast och bäst träffa det väsentliga i det engelska ordets innebörd.

I åtskilliga fall ha vi måst nöja oss med en förklaring av ett ords betydelse, då exakt svensk motsvarighet icke
kunnat av oss uppspåras. Stor möda har dock nedlagts på att finna exakta och fullt moderna svenska
översättningar.

Beträffande den använda ljudskriften vilja vi här endast framhålla, att vi av många skäl och utan någon större
tvekan stannat för det internationella fonetiksällskapets vanliga alfabet, med endast den viktiga avvikelsen, att
trycket genomgående anges med accenttecken efter den tryckstarka vokalen, detta i överensstämmelse med
gammalt bruk i vårt land och enligt vår mening psykologiskt väl grundat. Vi ha räknat med att detta alfabet



kommer att alltmer genomgående användas i våra skolor vid transkription av främmande text. — För att
motarbeta den vanliga svenska tendensen att överbetona de trycksvaga stavelserna ha vi i stor utsträckning slopat
ə i dessa och tecknat sonantiskt n och l, även där Jones i Pronouncing Dictionary fakultativt utsätter ə. Vissa
bestämda principer ha därvid följts, ehuru vi äro medvetna om att konsekvensen icke blivit fullständig på denna
besvärliga punkt. Efter r ha vi alltid utsatt ə, t. ex. baron [bæ'rən], då vi ansett, att en teckning [bærn] skulle vara
ägnad att vilseleda. Efter t, s, ʃ med flera ljud ha vi vanligen slopat ə, t. ex. nation [neiʃn]. I några fall ha vi
bibehållit det fakultativa i Jones' transkription och skrivit (ə). För den vanliga ändeisen -ical ha vi sålunda använt
beteckningen [ik(ə)l], varvid vi emellertid närmast avsett uttalet [ikl] för adjektivet och [ikəli] för det därav
härledda adverbet. Liknande syfte har parentesen kring (ə) även haft i en del andra fall. Överhuvud taget ha vi
sökt att så långt det varit möjligt förena vad som är fonetiskt riktigt vid vårdat men ledigt engelskt uttal och vad
som med hänsyn till svenska uttalsvanor är praktiskt-pedagogiskt. Redaktionen har vid arbetets planläggning
även principiellt dryftat frågan om den lämpligaste beteckningen av de trycksvaga stavelserna med ledande
representanter för fonetikskolan vid Londons universitet, ehuru ansvaret för det tillämpade systemet givetvis helt
påvilar redaktionen. — Om uttalsbeteckningen se vidare nedan under Anvisningar för begagnandet.

Det faller av sig själv, att arbetets uppdelning på skilda författare liksom dess långa tillkomsttid med
nödvändighet medfört ojämnheter och inkonsekvenser. Vissa bokstäver torde ha erhållit en något utförligare
behandling än andra. Den starkaste ansvällningen i förhållande till Lindgrens ordbok visa sålunda bokstäverna E,
F, G, H samt M. Vi utbedja oss benäget överseende med de brister, som i här berörda och andra avseenden
säkerligen vidlåda vårt arbete. För ett i allo oklanderligt resultat och på varje punkt genomförd konsekvens skulle
ha erfordrats helt andra möjligheter till koncentration av arbetet, än som stått oss till buds.Till åtskilliga personer,
svenskar och engelsmän, som vi här icke kunna uppräkna, är det oss kärt att till sist framföra ett hjärtligt tack för
många värdefulla upplysningar rörande enskilda ord och uttryck. Dock vilja vi särskilt framhålla den
tacksamhetsskuld, vari vi stå till förlagets lexikografiske expert, docenten Hans Reutercrona, vars omfattande
sakkunskap välvilligt stått till vårt förfogande.

Juli 1935.

Redaktionen.

FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN.

I denna upplaga ha några tryckfel och andra smärre felaktigheter rättats, varjämte rättelserna i Tillägget vidtagits
i texten. Vidare ha utgivarna dels i texten dels i Tillägget kunnat införa en del ändringar och förbättringar, vilka
delvis föranletts av recensioner av första upplagan eller hämtats ur den samling »Supplement till Norstedts
Engelsk-svenska ordbok», som av läroverksadjunkt Th. Celander meddelats i Moderna Språk, häfte 2—3, mars
1938. Mr. G. Grove och läroverksadjunkt J. Holmberg ha även bidragit med samlingar, ur vilka vi hämtat
åtskilligt av värde.

Av tekniska skäl har det tyvärr varit omöjligt att införa alla tillägg eller ändringar, som vi vid vår användning av
ordboken antecknat såsom önskvärda eller som föreslagits från annat håll. Men det material, som kunnat
utnyttjas, har helt visst höjt ordbokens användbarhet, och till alla dem, som bidragit härtill, framföra vi vårt tack.

Genom Förlagets tillmötesgående har det varit möjligt att i hög grad öka värdet av Tillägget. Vid varje ställe i
texten, där Tillägget meddelar ytterligare översättning eller ger nya ord eller exempel, har nämligen insatts ett
plus (+). Endast vid dessa plus behöver man alltså rådfråga Tillägget.

September 1938.

Utgivarna. Till åtskilliga personer, svenskar och engelsmän, som vi här icke kunna uppräkna, är det oss kärt att
till sist framföra ett hjärtligt tack för många värdefulla upplysningar rörande enskilda ord och uttryck. Dock vilja



vi särskilt framhålla den tacksamhetsskuld, vari vi stå till förlagets lexikografiske expert, docenten Hans
Reutercrona, vars omfattande sakkunskap välvilligt stått till vårt förfogande.

Juli 1935.

Redaktionen.

FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN.

I denna upplaga ha några tryckfel och andra smärre felaktigheter rättats, varjämte rättelserna i Tillägget vidtagits
i texten. Vidare ha utgivarna dels i texten dels i Tillägget kunnat införa en del ändringar och förbättringar, vilka
delvis föranletts av recensioner av första upplagan eller hämtats ur den samling »Supplement till Norstedts
Engelsk-svenska ordbok», som av läroverksadjunkt Th. Celander meddelats i Moderna Språk, häfte 2—3, mars
1938. Mr. G. Grove och läroverksadjunkt J. Holmberg ha även bidragit med samlingar, ur vilka vi hämtat
åtskilligt av värde.

Av tekniska skäl har det tyvärr varit omöjligt att införa alla tillägg eller ändringar, som vi vid vår användning av
ordboken antecknat såsom önskvärda eller som föreslagits från annat håll. Men det material, som kunnat
utnyttjas, har helt visst höjt ordbokens användbarhet, och till alla dem, som bidragit härtill, framföra vi vårt tack.

Genom Förlagets tillmötesgående har det varit möjligt att i hög grad öka värdet av Tillägget. Vid varje ställe i
texten, där Tillägget meddelar ytterligare översättning eller ger nya ord eller exempel, har nämligen insatts ett
plus (+). Endast vid dessa plus behöver man alltså rådfråga Tillägget.

September 1938.

Utgivarna.

ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDET.

ORDVAL.

Det i ordboken behandlade ordförrådet är det levande engelska språkets. Helt föråldrade ord eller betydelser ha
medtagits endast i undantagsfall, då något särskilt skäl synts oss tala för ett upptagande, och utmärkas då med
åld. framför betydelsen i fråga. För läsning av exempelvis Shakespeare är ordboken följaktligen icke tillräcklig.

Däremot ha ålderdomliga (arkaistiska) ord och betydelser blivit upptagna i betydande utsträckning; de ha
likaledes markerats med åld. Gränsen mellan föråldrat och ålderdomligt språkbruk är f. ö. ofta svår att draga, och
praktiskt taget kan den använda förkortningen åld. sägas beteckna ålderdomligt språk.

Det är vidare väsentligen det brittisk-engelska riksspråket, vars ordförråd registrerats. Såsom ovan nämnts, ha
dock amerikanska ord, uttryck och betydelser, markerade med Am., i icke ringa utsträckning medtagits, särskilt i
de senare utarbetade delarna av ordboken. Många skola måhända tycka, att vi berett väl stort utrymme åt den
amerikanska slangen, men med hänsyn till dess vanliga litterära förekomst och dess f. n. stora geografiska och
stilistiska expansionsförmåga ha vi velat iakttaga en betydande generositet på denna punkt. Det Am., som står
vid många ord och betydelser, torde i icke få fall kunna inom kort strykas. Skotska, irländska och andra dialektalt
färgade ord ha medtagits endast i den mån vi funnit detta särskilt motiverat av litterära eller andra forhållanden.

För att spara utrymme ha sådana sammansättningar i stor omfattning uteslutits, vilkas betydelse utan vidare
framgår av de enkla ordens betydelse. Där dessa äro mångtydiga eller där tvekan av någon anledning synts oss
kunna uppstå, ha vi dock vanligen upptagit ordet. De först utarbetade delarna av ordboken torde vara



sparsammare i fråga om sammansättningar än de senare.

Även beträffande avledningar har avsevärd begränsning iakttagits. Sålunda ha avledningar på -er (nomina
agentis), -ing (nomina actionis eller verbalabstrakter; nomina acti eller resultativa substantiv) och -ness
(adjektivabstrakter) nästan genomgående uteslutits, då betydelsen utan vidare framgår av verbet, resp. adjektivet.
Yi vilja i detta sammanhang fästa uppmärksamheten vid vissa särskilt vanliga

AVLEDNINGSSUFFIX,

vilka till sin innebörd böra vara bekanta, ehuru med dem bildade ord i fråga om flertalet suffix medtagits (de
nedan angivna svenska motsvarigheterna äro självfallet icke uttömmande):

-able, -ible adj. = sv. -bar, -lig, som kan + passiv infinitiv (eatable, gullible, valuable).

-ation, -ion, -ition subst. = -ande, -[n]ing, -[a]tion, -else, -[a]n (colonization, incitation, perspiration, plantation;

competition; persecution).

-ee subst. = betecknande person, som är föremål för ett verbs handling (nomina patientis), t. ex. vendee person till
vilken något säljes, köpare (jfr vendor säljare), examinee examinand (jfr examiner examinator).-er subst. = sv. -
are, -ande (keeper, maker, traveller).

-ess subst. = sv. -erska, -essa, -inna (actress, baroness, hostess).

-hood subst. = sv. -het, -skap, -dom (childhood, falsehood, likelihood, priesthood, widowhood).

-ible se -able.

-ing adj. o. subst. = sv. -ande, -ende, -[n]ing, -else, -eri, -[a]n (obliging; beginning, building, dreaming, painting,

motoring, thanksgiving; äv. koll., t. ex. bedding).

-ion se -ation.

-ish adj. = sv. -aktig, något + adj. (grundordet), -sk (boyish, whitish, Danish).

-ition se -ation.

-ity, -ty subst. = sv. -itet, -het (humanity, solidity, superiority, capability, novelty).

-ive adj. = sv. -ande, -ende (affirmative, coercive).

-ize tr. = sv. -isera (anglicize, satirize, vulgarize, christianize).

-less adj. = sv. -lös, o- + -[l]ig (childless, joyless, ceaseless, doubtless, tireless).

-ment subst. = -[n]ing, -ande, -ende, -else, -[a]n (arrangement, astonishment, encouragement, government,

ornament).

-ness subst. = sv. -het (goodness, merriness, strangeness).

-or subst. = sv. -are (narrator, operator).

-ship subst. = sv. -skap (authorship, friendship, lordship, marksmanship).

-sion subst. = sv. -sion, se äv. -ion (apprehension, collision).

-tion, -ty se -ation, resp. -ity.

-y adj. (äv. subst.) = sv. -ig (bony, stony, guilty, sleepy).



ORDENS ORDNING

är strängt alfabetisk. Sammansatta och avledda ord äro sålunda uppdelade på olika artiklar, där den alfabetiska
ordningen nödvändiggjort detta. Egennamn och förkortningar återfinnas på vederbörlig plats bland det övriga
ordmaterialet. Homonymer, d. v. s. likljudande ord av skilt ursprung, äro uppförda under olika artiklar och
utmärkta med 1., 2. etc. framför ordet. I enstaka fall ha de dock sammanförts, varigenom en sönderbrytning av
en längre artikel undvikits (t. ex. hawker); grundorden äro här uppförda särskilt.

DE OLIKA BETYDELSERNA

av ett ord ha icke grupperats efter någon strängt enhetlig princip. Utvecklingshistoriska hänsyn ha tagits i stor
utsträckning, men snarast kan en logisk princip sägas ha varit den bärande: betydelserna ha ordnats på ett sätt,
som avsett att låta deras inre sammanhang framträda så tydligt som möjligt samt giva en överskådlig bild av
ifrågavarande ords betydelsesfär. Den vanligaste betydelsen av ett ord står därför ingalunda alltid först, men vi ha
i många fall utsatt ett vanl., oftast eller isht framför en tydlig huvudbetydelse av ett ord, då den icke erhållit
begynnelseplacering.Å andra sidan har synnerligen ofta ett äv. utsatts framför en betydelse (eller ett uttal) för att
angiva en något lägre frekvens. Då äv. står framför den enda eller först uppförda betydelsen av ett uttryck,
innebär detta, att uttrycket översättes ordagrant men att det dessutom kan återges på det sålunda angivna sättet.

GRAMMATISKA UPPLYSNINGAR

ha lämnats i stor utsträckning. Sålunda har oregelbunden böjning av substantiv (dock ej alltid vid sammansatta
substantiv) och verb angivits, och uppgifterna om ordens konstruktion — direkt angivna eller framgående ur
anförda exempel — torde i betraktande av lexikonets omfång få anses rikhaltiga.

De inom ⁅ ⁆ anförda substantivexemplen innehålla icke alltid artikel, såsom språkbruket fordrar i
textsammanhang, t. ex. 'gather samla ⁅army⁆'; i textsammanhang bör det givetvis heta gather an army. Oftast har
det riktiga artikelbruket iakttagits även i dylika exempel, men i många fall, där någon tvekan ändå icke synts oss
böra uppstå, har utrymme sparats genom ett mera koncentrerat exemplifierande.

REGELBUNDEN ADVERBBILDNING

anges genom ° efter grundordets ordklassbeteckning, alltså a°, dock att ° vid adjektiv på -ic[al] sättes efter al, t.
ex. historic[al°], vilket alltså innebär, att adverbet till både historic och historical heter historically.

TRYCKETS (BETONINGENS) PLACERING

inom ordet anges genom ' efter den tryckstarka stavelsens vokal. Stavelse med bitryck markeras med ` efter
vokalen. I sammansatta ord anger ` ofta blott, att ifrågavarande stavelse är den mest tryckstarka inom den
sammansättningsleden eller tryckstarkare än kringstående stavelser, utan att den därför bör särskilt framhävas i
uttalet, t. ex. dinner-party [di'nəpɑ:`ti]. I fråga om utsättande av biaccenter äro vi för övrigt medvetna om att de
vid arbetets början uppställda principerna icke blivit genomförda med strängt obruten konsekvens. Dock ha vi
varit angelägna om att angiva biaccenten i alla sådana fall, där risk för felplacering synts oss kunna föreligga, t.
ex. examination [igzæ`minei'ʃn].

Vid diftonger sättes accenten efter hela diftongen, utom när sista diftongelementet är ə, då den sättes före detta, t.



ex. sideboard [sai'dbɔ:d], yeomanry [jou'mənri], thereabouts [ðɛ'ərəbauts], lurid [lju'ərid]. Vid triftonger sättes
accenten före det tredje elementet, t. ex. fire-brigade [fai'əbrigei`d]. Den utsattes här alltid, även vid enstaviga
ord, t. ex. fire [fai'ə].

STILISTISKA SKILLNADER

ha angivits så långt möjligt, men att vi därvid alltid skulle ha träffat det rätta mellan ett s och ett f och ingen utsatt
stilbeteckning, våga vi givetvis icke göra anspråk på. Vi kunna knappast tänka oss, att något språk erbjuder mera
svårbedömbara och snabbt växlande förhållanden på detta område än det engelska språket av i dag.

UTTALET

är det bland bildade personer i Sydengland brukliga (Received Pronunciation). Med detta uttal gör man sig
förstådd över hela det engelska språkområdet.

UTTALSBETECKNING

(alltid inom klämmer)

a) Vokaler

ɑ: = långt slutet a, t. ex. father [fɑ:'ðə].

ai = öppet a + i, diftongen i time [taim].

au = öppet a + o (jfr nedan u), diftongen i house [haus].

æ = kort öppet (brett) ä, t. ex. sat [sæt], man [mæn].

e = kort e, t. ex. bed [bed],

ei = e + i, diftongen i day [dei].

ɛə = mellan e och ä liggande ljud + ə, diftongen i there [ðɛə].

ə ung. = slutljudet i sv. 'gosse', alltid trycksvagt, t. ex. sister [si′stə], about [əbau′t], an [ən], the [ðə].

ə: = föregående ljud förlängt, något påminnande om sv. ö i 'böra', t. ex. bird [bə:d].

i = kort öppet i, t. ex. lid [lid],

i: = långt i, t. ex. lead [li:d].

iə = i + ə, diftongen i here [hiə].

o = kort slutet å, vanligen trycksvagt, t. ex. collect verb. [kole′kt] el. [kəle′kt].

oə = å + ə, alternativ diftong i t.ex. pure [pjuə el. pjoə el. pjɔə el. pjɔ:]; mestadels upptages blott det första
alternativet.

ou = å + o (jfr nedan u), diftongen i no [nou].

ɔ = kort öppet å, t. ex. not [nɔt], God [gɔd].

ɔ: = långt öppet å, t. ex. nought [nɔ:t].

ɔə = kort öppet å + ə, alternativ diftong i nor [no: el. nɔə]; mestadels upptages blott det första alternativet.



ɔi = kort öppet å + i, diftongen i boy [bɔi].

u = kort o ungefär som i sv. 'bott' (jfr tyskt u), t. ex. full [ful].

u: = långt o ungefär som i sv. 'bo' (jfr tyskt u), t. ex. fool [fu:l].

uə = o (tyskt u) + diftongen i pure [pjuə].

ʌ = kort ljud mellan a och ö, t. ex. Hull [hʌl].

Triftongerna [aiə] och [auə] ha liksom hos Jones endast tecknats på angivet sätt; i ledigt uttal försvagas eller
försvinner ofta det mellersta elementet, ibland även det sista, t. ex. Ireland [ai′ələnd, ae′ələnd, a′ələnd, a:′lənd],
powerful [pau′əf(u)l, pao′əf(u)l, pa′əf(u)l, pa:′f(u)l].

b) Konsonanter

dʒ = d + ʒ, den sammansatta konsonanten i joy [dʒɔi].

ð = den tonande tandkonsonanten i the [ðə].

ŋ = äng-ljudet, t. ex. i sing [siŋ].

ŋg = äng-ljud + g som i sv. 'kringgå', t. ex. finger [fi'ŋgə].

s = tonlöst s såsom i svenskan, t. ex. sing [siŋ].

ʃ = tonlöst sje-ljud, t. ex. shilling [ʃi′liŋ].

ʒ = tonande sje-ljud, t. ex. measure [me′ʒə].

tʃ = t + ʃ, den sammansatta konsonanten i church [tʃə:tʃ], påminnande om sv. tje-ljud med t-förslag.

þ = den tonlösa tandkonsonanten i thing [þiŋ].

w = det om o påminnande konsonantljudet i Wales [weilz].

x = ach-ljud som i tyska 'lachen', t. ex. loch [lɔx].

z = tonande s, t. ex. is [iz].

I övrigt ha konsonanterna väsentligen samma ljudvärden som i det svenska alfabetet.

c) Övriga ljudskriftstecken

~ över vokal betecknar nasalering, t. ex. fiancé [fi ͠ɑ :′(n)sei, fi ͠ɔ:′(n)sei].

: betecknar lång vokal

′ efter vokal betecknar, att stavelseni fråga är tryckstark (betonad). Stavelser med ə äro alltid trycksvaga, varför
accentens utsättande i ord med endast en annan vokal egentligen är överflödigt; vid fullt utskriven transkription
av sådana ord har den likväl utsatts, t. ex. never [ne'və].

` efter vokal betecknar, att stavelsen i fråga har bitryck (biton).

° under konsonant betecknar tonlös konsonant, t. ex. hem [˳mm].

ÖVRIGA FÖREKOMMANDE TECKEN

~ betecknar i fetstilen hela rubrikordet, t. ex. note .. ~-book (= note-book) ... ~less (= noteless), i kursivstilen
hela närmast föregående fetstilsord, t. ex. act .. in the ~ = in the act.

- betecknar a) av ‖ och | avskurna delar av uppslagsord, t. ex. presumpt‖ion ... -ive (= presumptive) ... -uous (=



presumptuous); explor|e ... -ing (= exploring); vid ljudskrift tecknas '- om jämväl accentueringen är densamma
som för uppslagsordets ljudskrift eller den av | avskurna delen av detta; innehålla återstående stavelser ingen
annan vokal än ə, skrives dock endast - utan accent, t. ex. ethic [e'þik], ~al [-(ə)l]; b) bindestreck, t. ex.
booking-office. Avdelas ett sådant ord vid bindestrecket, upprepas - i början av andra raden av praktiska skäl här
i lexikonet (men icke annars), t. ex. booking‐
‐office.

-- betecknar av ‖ avskuren del av ord + bindestreck, t. ex. far‖-famed ... --fetched (= far-fetched). (Detsamma
kan också skrivas far-‖famed ... -fetched.)

‖ står efter den del av ett rubrikord, som i de till samma stycke hörande uppslagsorden ersättes av -, t. ex.
presumpt‖ion ... -ive ( = presumptive).

| användes a) i ljudskrift i samma syfte som annars ‖; vid uttalsvarianter av samma ord utsättes det dock endast,
då så anses särskilt motiverat; b) för att avskilja den del av uppslagsord, som i böjningen ersättes av -, t. ex.
explor|e ... -ing (= exploring); c) för att undvika upprepning i sv., t. ex. upp|stå, -komma ( = uppkomma); d)
stundom för att i sv. sammansättningar tydligt ange sammansättningsdelarna, t. ex. ingång[s|port].

( ) anger a) alternativ till närmast föregående ord eller del av hela uttrycket, t. ex. vara försenad (för sent ute) =
vara försenad eller vara för sent ute; the little (young) beggar = the little beggar eller the young beggar; b) i
ljudskriften, att det inom ( ) stående tecknet kan bortfalla, t. ex. bench [ben(t)ʃ] = [bentʃ eller benʃ], Goodyear

[gu'djə(:)] = [gu'djə: eller gu'djə]; c) någon gång parentetisk upplysning; vanligen användes därvid ⁅ ⁆.

[ ] användes a) för att angiva alternativt tillägg, t. ex. luta [ner] = luta eller luta ner; [up]on = on eller upon; b)
kring ljudskrift.

⁅ ⁆ användes a) omkring konstruktioner och belysande exempel, t. ex. abate slå av ⁅of på pris⁆; pretend to göra
anspråk på ⁅right, title⁆ = pretend to a right, pretend to a title; b) omkring parentetiska upplysningar (jfr ovan
under ()).

Av utrymmesskäl ha parenteserna (), [] och ⁅⁆ erhållit jämförelsevis stor användning.

° regelbunden adverbbildning.

ᚼ sällsynt.

⚔ militärterm.

⚓ sjöterm.

f familjärt.

p vulgärt, lägre språk.

s slang.

OFTA ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR.

(Här ej upptagna förkortningar torde utan vidare förstås av sammanhanget.)

a adjektiv abstr. abstrakt ack. ackusativ adj adjektiv[isk] adv adverb Am. Amerika[nsk] anat. anatomi ant[ik].
antik a p. = a person någon a p.'s = a person's någons ark. arkitektur arkeol. arkeologi art. artikel artill. artilleri
astr[on]. astronomi a th. = a thing något attr. attribut[ivt] Austr. Australien avs. avseende

bergv. bergvetenskap best. bestämd bet. betydelse beteckn. betecknar bibl. biblisk bildl. bildlig[t] bilj. biljardterm
biol. biologi bokb. bokbinderi bokf. bokföring boktr. boktryckarkonst bot. botanik brit. brittisk byggn.



byggnadskonst, arkitektur böjn. böjning

d. dylik[t] dat. dativ demonstr. demonstrativ determ. determinativ dial. dialektal[t] dipl. diplomati d. o. detta ord
dål. dålig

eg. egentligen ekon. [national]ekonomi el. eller elektr. elektricitet ellipt. elliptisk end. endast Engl. England etc.,
&c. etcetera, m. m., o. d. eufem. eufemism ev. eventuellt ex. exempel

f. för farm. farmakologi fem. femininum film. filmväsen fil[os]. filosofi flygv. flygväsen f. o. föregående ord
folkspr. folkspråk fon[et]. fonetik fort. fortifikationsväsen forts. fortsättning fotb. fotboll fotogr. fotografi fr.
fransk fråg. frågande (interrogativ) fys. fysik fysiol. fysiologi f. ö. för övrigt följ. följande föraktl. föraktlig föreg.
föregående fören. förenad förkortn. förkortning föråldr. föråldrat

gen. genitiv geol. geologi glasfabr. glasfabrikation gnm genom got. goti[s]k gram. grammatik gruv. gruvväsende
gymn. gymnastik

hand. handel herald. heraldik hist. historia holl. holländsk

i allm. i allmänhet ibl. ibland imp. imperfekt imper. imperativ indef. indefinit inf. infinitiv interj. interjektion
interr. interrogativ Irl. Irland iron. ironisk[t] isht i synnerhet itr intransitiv[t verb]

jakt. jaktterm jfr jämför jordbr. jordbruk jur. juridik järn v. järnvägsväsen

kapplöpn. kapplöpning kat. katolsk kem. kemi kir. kirurgi kok[k]. kokkonst koll. kollektiv komp. komparativ
konj konjunktion konkr. konkret konst. konstterm konstr. konstruktion kort. kortspel kyrk[l]. kyrklig

lat. latin litt. litterär stil läk. läkarterm, medicinmask. maskulinum mat. matematik mek. mekanik meteor.
meteorologi m. fl. med flera min[er]. mineralogi m. m. med mera mod. modern moham. mohammedansk mots.
motsats motsv. motsvarande mur. murarterm mus. musik myt[ol]. mytologi mål. målarkonst

naturv. naturvetenskap nek. nekande neutr. neutrum, neutral ngn[s] någon[s] ngt något n. o. nästa ord Nordeng.
Norra England npr nomen proprium

o. och; ord obest. obestämd o. d. och dylikt oegentl. oegentlig[t] ol. olika omkr. omkring opers. opersonlig
ordn.tal. ordningstal ordspr. ordspråk oreg. oregelbunden o. s. = oneself o.'s = one's ovanl. ovanlig

p (p.) particip parl. parlamentariskt språk pass. passiv form p[ers]. person pidgineng. pidginengelska pl. plural
poet. poetisk[t] pol. politik poss. possessiv post[v]. postväsende pp. perfekt particip, supinum pred. predikativ[t]
prep preposition pres. presens pres. p. presens particip pron pronomen psyk[ol]. psykologi

radio[tel]. radiotelegrafi refl reflexiv rel relativ rel[ig]. religiös term resp. respektive ridk. ridkonst räkn räkneord

s substantiv sid. sida s[in]g. singular[is] självst. självständig skog. skogsskötsel skol. skolspråk Skottl. Skottland
skämts. skämtsam[t] smndr. sammandragning sm[n]s. sammansättning sp. spansk spel. spelterm sport. sportterm
språkv. språkvetenskap ss. såsom subst. substantiv superl. superlativ sv. svenska Sydafr. Sydafrika Sydeng.
Södra England särsk. särskild

teat. teater tekn. teknisk term telegr. telegrafväsende, radiotelegrafi t. ex. till exempel tidn. tidningsspråk tr
transitiv[t verb] trädg. trädgårdsskötsel ty. tyska

ung. ungefär univ. universitet, studentspråk urspr. ursprungligen utt. uttal uttr. uttryck[er]

vanl. vanligen vb verb vet[er]. veterinärkonst

zool. zoologi

åld. ålderdomlig[t]; ngn gång = föråldrat

äv. även

övr. övrig



A.

A, a [ei] (pl. As, A's, Aes) s bokstaven, noten, tonen a; a flat mus. ass; +++ a sharp mus. ais. A. förkortn. för Academ|y,

-ician; Associate m. m. a el. @ hand. à vid prisnotering. a. = accepted på växlar; acre; anno lat. år m. m.

A I [eiwʌ'n] a 1. ⚓ beteckn. för första-klass fartyg i Lloyd's register. 2. f förstklassig, utmärkt, prima, av bästa sort.

a (an) [ei, vanl. ə; æn, vanl. ən] I. obest art o. pron en, ett; they are of a size de äro av [en och] samma storlek;
two at a time två i taget (åt gången). II. prep ofta förstavelse på, i, till &c; twice a day två gånger om dagen; £5 a

head 5 pund per man; i dylika distributiva uttr. nu vanl. uppfattat ss. obest. art.; now-a-days nu för tiden; go a begging gå
och tigga; afoot, ashore, aside se d. o.

Aaron [ɛ'ərən] npr Aron.

A.B. förkortn. för 1. se B.A. 2. able-bodied seaman.

aback [əbæ'k] adv bakåt; ⚓ back; be taken ~ få back i seglen; bildl. baxna, häpna, bli förbluffad.

abac|us [æ'bə|kəs] (pl. -i [-sai]) s räkne-, kul|ram.

Abaddon [əbæ'dn] npr.

abaft [əba:'ft] adv o. prep ⚓ akter|ut, -om.

+++ abandon I. [əbæ'ndən] tr 1. överlämna åt ngns nåd, i ngns våld; ~ o. s. överlämna (hängiva) sig ⁅to åt⁆. 2. avstå
från, uppge; överge, svika. II. [æbã:(n)dɔ:/(ŋ) el. fr. utt.] s se ~ment 4. +++ ~ed [əbæ'ndənd] a otyglad,
utsvävande, fördärvad. ~ment [əbæ'ndənmənt] s 1. över-, upp|givande; jur. avstående från egendom (anspråk
&c). 2. övergivenhet. 3. hängivelse. 4. otvungenhet; vårdslöshet i maner; frigjordhet.

abase [əbei's] tr sänka, förnedra, förödmjuka. ~ment [-mənt] s för|nedring, -ödmjukelse.

abash [əbæ'ʃ] tr bringa ur fattningen, förvirra, genera, få att blygas; mest i pass. be ~ed vara (bli) förvirrad
(förlägen &c). ~ment [-mənt] s blygsel, förlägenhet.

abate [əbei't] I. tr 1. minska, dämpa, lindra; försvaga. 2. slå av ⁅of på pris⁆; rabattera. 3. avskaffa missförhållande.

4. jur. upphäva, kassera. II. itr avtaga, minskas, sakta sig, lägga sig, mojna [av]. ~ment [-mənt] s 1. +++
avtagande, minskning. 2. avdrag, rabatt.

abb [æb] s väft, inslag; ibl. varpgarn.

abbacy [æ'bəsi] s abbots ämbete (rättsområde, ämbetsperiod); abbotsdöme.

Abbasides [æbæ'sidz, -aidz] s abbasider kalifatt.

abbatial [əbei'ʃl] a tillhörande abbey (abbot el. abbedissa); abbots-.

abbé [æ'bei] s abbé fransk andlig.

abbess [æ'bis, äv. -es] s abbedissa.

abbey [æ'bi] s 1. abbot- el. abbediss|kloster. 2. gammalt (för detta) kloster kyrka el. hus som förr varit kloster el. del av

sådant; klosterkyrka.

abbot [æ'bət] s abbot; A~ of Misrule (of Unreason) ledare vid bullersamma medeltida fester. ~cy [-si] s
abbots|döme, -stift, -värdighet, abbotskap.

Abbotsford [æ'bətsfəd] npr W. Scotts slott.



abbot|ship [æ'bətʃip] se -cy.

abbreviat‖e I. [əbri:'vi|it] a jämförelsevis kort; bot. avkortad. II. [-eit] tr förkorta. -ion [-'--ei'ʃn] s förkortning. -
ure [-ətʃə] s kort sammandrag av bok.

ABC [ei'bi:'si:', -'--'] s 1. abc, alfabet. 2. slags kafé och matservering, byffé se aerate.

Abdera [æbdi'ərə] npr.

abdicat‖e [æ'bdikeit] tr o. itr avsäga sig; abdikera. -ion [æbdikei'ʃn] s avsägelse, abdikation.

abdom‖en [æ'bdəmen, æbdou'-] s abdomen, buk, bakkropp. -inal [æbdɔ'min(ə)l] a° tillhörande abdomen,
abdominal, buk-, underlivs-. -inous [æbdɔ'minəs] a tjock, korpulent.

abduct [æbdʌ'kt] tr jur. olovligt el. med våld  bortföra isht barn el. kvinna, enlevera. ~ion [æbdʌ'kʃn] s bortförande
olovligt el. med våld av barn, myndling, röstande &c. ~or [-ə] s en som olovligen el. med våld bortför ngn; kvinnorövare.

abeam [əbi:'m] adv ⚓ i rät vinkel mot kölen; tvärs; ~ of tvärs för.

abecedarian [ei`bisi(:)dɛ'əriən] I. a abecedarisk. II. s abecedarie, nybörjare.

A Becket [əbe'kit] npr.

abed [əbe'd] adv 1. till sängs. 2. sängliggande sjuk.

Abednego [æbedni:'go(u), əbe'dnigo(u)], Abel [ei'bl], Abelard [æ'bilɑ:d] nprr.

abele [əbi:'l, eibl] s vitpoppel.

Aber- [æbə-] i kelt. ortnamn mynning, jfr sv. -ås.

Aber‖avon [æbə|rei'vn], -brothock [`-brəþɔ'k].-corn ['-kɔ:n], -crombie ['-krʌ`mbi, äv. '-krɔ`mbi], +++ -dare [-
dɛ'ə], -deen [-di:'n] nprr.

aberdevine [æbədəvai'n] s grönsiska.

Aber‖gavenny [æbə|ge'ni personn., -gəve'ni ortn.], -gele [-ge'li], -nethy [-ni:'þi] nprr.

aberra‖nt [æbe'rənt] a 1. villfarande, vilseförd. 2. abnorm, utgörande undantag. -tion [æbərei'ʃn] s 1.

villfarelse; avvikelse; moralisk förvillelse. 2. abnormitet. 3. mental ~ sinnesrubbning.

Aberystwyth [æbəri'stwiþ] npr.

abet [əbe't] tr uppvigla; uppmuntra el. understödja isht ngt olovligt; underblåsa; mest i aid and ~. ~ter, ~tor [-ə] s
uppviglare, understödjare.

abeyance [əbei'əns] s ovisshetstillstånd, titels, rättighets upphörande tills vidare, krafters &c [tillfälliga] vila; mest be

in ~ vila, ligga nere. få anstå; fall into ~ träda ur kraft (läggas ned &c) för en tid.

abhor [əbho:'] tr avsky, hata. ~rence [əbhɔ'rəns] s avsky, fasa ⁅flattery is my ~⁆. ~rent [əbhɔ'rənt] a 1.

motbjudande, förhatlig. 2. oförenlig, stridande ⁅from, to med, mot⁆. ~rently [əbhɔ'rəntli] adv med avsky.

abid‖e [əbai'd] abode abode äv. regelb. I. itr 1. dröja, stanna. 2. förbliva, fort|fara, -leva. 3. ~ by stå fast vid, hålla
sig till. 4. mest poet. vistas. II. tr 1. bida, vänta. 2. trotsigt möta (gå emot); underkasta sig, foga sig efter. 3. f tåla,
fördraga nek. o. fråg. -ing ['-iŋ] a° bestående, fortfarande. +++

abietic [æbie'tik] a gran-; ~ acid abietinsyra.

abigail [æ'bigeil] s f kammarjungfru.



abilit|y [əbi'liti] s 1. förmåga ⁅to the best of o.'s ~ efter bästa förmåga]; skicklighet, duglighet. 2. begåvning; mest

pl. -ies själsgåvor, anlag, talanger.

Abimelech [əbi'mələk] npr Abimelek. Abingdon [æ'biŋdən], Abinger [æ'bindʒə] nprr.

+++

abject [ae'bdʒekt] I. a° 1. avsigkommen, sjunken, eländig, usel. 2. feg[t ödmjuk], krypande, föraktlig. II. s åld.

eländig stackare. ~ion [æbdʒe'kʃn] s sjunkenhet, förnedring, elände.

abjur‖ation [æ'bdʒuərei'ʃn] s avsvärj|ande, -else. -e [æbdʒu'ə] tr avsvärja, förneka.

+++

ablative [æ'blətiv] s ablativ.

ablaze [əblei'z] adv o. pred. a 1. i brand. 2. glittrande. 3. bildl. i eld och lågor, glödande.

able [eibl] a° 1. duglig, skicklig; kompetent; be ~ to vara i stånd att, kunna. 2. hand. vederhäftig. 3. ~ seaman

helbefaren matros, matros av 2. graden i eng. flottan (graderna äro: leading, able, ordinary). ~-bodied ['-bɔ'did, '-`--]
a 1. stark, arbetsför. 2. ~ seaman se able 3.

ablution [æblu:'ʃn] s 1. vanl. pl. ~s tvagning, tvättning; perform o.'s ~s skämts. tvätta (två) sig. 2. sg. tvätt-,
skölj|vatten isht i kat. ritual.

abnega‖te [æ'bnigeit] tr avsäga sig rätt, tro, förneka; avstå [från]. -tion [æbnigei'ʃn] s förnek|else, -ande;
avsägelse; försakelse.

abnormal [æbnɔ:'m(ə)l] a° avvikande från typ, oregelbunden, abnorm. ~ity [æbnɔ:mæ'liti] s oregelbundenhet,
abnormitet äv. konkr.

abnormity [æbnɔ:'miti] s oregelbundenhet, abnormitet, missbildning; missfoster.

aboard [əbɔ:'d] adv o. prep 1. ombord [på]; be ~ ha kommit ombord. 2. längs efter, nära ⁅close (hard) ~⁆; fall ~

[of] törna ihop med.

abode [əbou'd] I. s 1. boning, bostad, hem. 2. boende, vistelse. II. imp. o. pp. av abide.

abolish [abo'liʃ] tr avskaffa, utplåna, indraga. ~ment [-mənt] s avskaffande.

abolition [æboli'ʃ|n] s 1. avskaffande av lagar, bruk &c; utplånande, tillintetgörelse. 2. hist. isht negerslaveriets
avskaffande. ~ist ['-ənist] s abolitionist, isht förkämpe för negerslaveriets upphävande.

abomina‖ble [əbɔ'min|əbl] a° avskyvärd, vederstygglig. -te ['-eit] tr avsky. -tion [-ei'ʃn] s 1. avsky. 2.
vederstygglighet, styggelse.

aborigin‖al [æbəri'dʒ|ən(ə)l] I. a° ursprunglig, urfolklig; ~ tribes urfolk. II. s urinvånare. -es ['-ini:z] s pl
urinvånare.

abort [əbɔ:'t] itr 1. få missfall. 2. bli endast rudimentär, förkrympa. ~ed ['-id] a felslagen, förkrympt. +++ ~ion

[əbɔ:'ʃn] s 1. missfall; fosterfördrivning. 2. förkrympning av organ; förkrympt el. missbildad varelse. 3. felslående.
~ionist [əbɔ:'ʃənist] s fosterfördrivare. ~ive ['-iv] a° 1. förkrympt, hämmad i sin utveckling; steril; ~ flower

gallblomma. 2. felslagen; misslyckad, fruktlös.

abought [əbɔ:'t] imp. o. pp. av abye.

Aboukir [ɑ:bu:ki'ə] npr.

abound [əbau'nd] itr 1. finnas i överflöd. 2. ~ in ha i överflöd, överflöda på; ~ with vimla (myllra) av.



about [əbau't] I. prep 1. rum [runt] omkring: omkring i el. på: i närheten av; på, hos, med, över sin person, sig; all ~

överallt i el. på; äv. om se 3; be ~ the house vistas (vara någonstädes) i huset; a man ~ town en som lever med;
look ~ you! se er för! se upp! I have no money ~ me jag har inga pengar på mig; there is no pride ~ him det finns
intet högmod hos honom; there is something wrong ~ it det är ngt på tok med det. 2. tid, mått +++ omkring,
inemot, ungefär; he is [much] ~ your size han är ungefär av din storlek. 3. om [samtals]ämne, angående, i, i fråga
om, i avseende på, för .. skull; what is it ~? vad handlar det om? well, what ~ it? nå, än sen? what (how) ~ ..? hur
går (gick) det (förhåller det sig) med ..? 4. upptagen av, sysselsatt med; I sent him ~ his business jag skickade av
(avskedade) honom; go ~ your business! sköt dina egna angelägenheter! what are you ~? vad har du för dig? you

have been a long time ~ it du har varit (hållit på) länge. 5. be ~ to + inf. stå i begrepp att, ämna, [just] skola, skola
ti'll att. II. adv 1. [runt] omkring; i omkrets; här och där, hit och dit;om, delvis el. halvvägs runt omkring; all ~ på
alla sidor, runt omkring; the people ~ here folket häromkring (här i trakten); order a p. ~ skicka ngn hit och dit
(som passopp); right (left) ~ [turn]! höger (vänster) om [vänd]! it is quite the other way ~ det är alldeles tvärt
om; he went a long way ~ han gick en lång omväg; put a ship ~, go ~ gå över stag. 2. ute, i rörelse, i farten, i
svang, liggande framme; +++ be ~ äv. finnas [att få] här och där på en plats ⁅there are no programmes ~⁆; put a tale ~

sätta en historia i omlopp; smallpox is ~ kopporna gå. 3. i tur; take turns ~ tura om. 4. ungefär; nästan; ~ right f i
det närmaste riktigt; I am ~ tired of this f jag är snart trött på det här. 5. to bring ~ få till stånd, åstadkomma;
come ~ hända, gå ti'll.

above [əbʌ'v] I. prep över högre än; ovan[för]; längre norrut än, längre tillbaka i tiden än, mer än; jämte, utom; ~
all framför allt; be ~ ground vara ovan jord (i livet); it is ~ me det övergår mitt förstånd (min förmåga); he is ~

suspicion han är höjd över alla misstankar; he is ~ telling a lie han håller sig för god att ljuga. II. adv ovan[för];
där ovan; här ovan; as was remarked ~ såsom [här] ovan nämndes; over and ~ därtill, på köpet, såsom tillägg;
from ~ ovanifrån. III. a o. s ovanstående; the ~ ovannämnda [person]; [det] ovanstående, det sagda. ~-board [-
bɔ:d] adv o. pred. a öppet, ärligt; öppen, ärlig, ~-mentioned [-menʃnd] a, ~-said [-sed] a ovannämnd, anförd.

abrade [əbrei'd] tr avskava; bildl. slita, skada.

Abra‖ham [ei'brə|hæm], -m [-m] nprr Abraham, Abram. +++

abrasion [əbrei'ʒn] s avskavning.

abreast [əbre'st] adv i bredd, sida vid sida; ~ with (of) i jämnhöjd (à jour) med, icke efter i utveckling,

framåtskridande &c; ~ [of] ⚓ tvärs för, mitt för.

+++ abridg‖e [əbri'dʒ] tr förkorta; sammandraga; inskränka. -[e]ment [-mənt] s 1. förkortning; inskränkning. 2.
sammandrag.

abroad [əbrɔ:'d] adv 1. vitt och brett, vitt omkring. 2. i svang el. omlopp, å färde; there is a rumour ~ det går ett
rykte. 3. ut, ute, utomhus, bortrest. 4. vanl. utrikes, utomlands; from ~ utifrån, från utlandet. 5. bort[a],
bort|kommen, -kollrad, förbryllad, vilse ⁅all ~⁆; rodd. ej i takt.

abroga‖te [æ'brogeit] tr avskaffa, upphäva lag &c. -tion [æbrogei'ʃn] s avskaffande.

abrupt [əbrʌ'pt] a° 1. tvär, brådstörtad, hastig, plötslig. 2. osammanhängande, oförmedlad, +++ med tvära
övergångar, ryckig isht om stil. 3. tvär, brant. ~ion [əbrʌ'pʃn] s hastigt avskiljande, lösryckande av del från massa.

~ness [-nis] s 1. plötslighet. 2. ojämnhet, brist på sammanhang; tvärt sätt, kärvhet. 3. branthet.

Abruzzi [əbru'tsi(:)] npr pl; the ~ Abruzzerna.

Absalom [æ'bs(ə)ləm] npr.

abscess [æ'bsis, -es] s läk. bulnad, abscess.



abscond [əbskɔ'nd] itr avvika, försvinna, hålla sig undan isht rättvisan ⁅an ~ing solicitor⁆.

absence [æ'bsns] s 1. frånvaro; leave of ~ lov, permission. 2. brist ⁅of på⁆. 3. tankspriddhet ⁅~ of mind⁆. 4. Eton

skol. upprop.

absent I. [æ'bsnt] a° 1. frånvarande; ~ with leave permitterad. 2. obefintlig. 3. tankspridd. II. [æbse'nt] refl

avlägsna sig, hålla sig borta. ~ee [æbsnti:'] s o. a 1. en frånvarande. 2. [en] som vanligen vistas borta el.

utomlands, isht [godsherre] som icke bor på sitt gods ⁅~ landlord⁆. ~-minded [æ'bsntmai'ndid] a° tankspridd,
förströdd.

absinth [æ'bsinþ] s absint.

absolute [æ'bs(ə)l(j)u:t] a absolut i olika bet. 1. full|komlig, -ständig, -ändad. 2. ren, oblandad. 3. oinskränkt;
självständig; obetingad, gällande utan inskränkning. 4. verklig, faktisk ej relativ el. jämförande. 5. filos. existerande i
och genom sig själv, relationsfri. ~ly [-li] adv 1. fullkomligt, helt och hållet; bestämt. 2. faktiskt fast förefallande

otroligt. 3. oinskränkt; självständigt; ovillkorligt. 4. i och för sig. ~ness [-nis] s 1. oinskränkt makt. 2.
ovillkorlighet; självständig (objektiv) verklighet.

absolution [æbsəl(j)u:'ʃn] s 1. frikännande, befriande. 2. [synda]förlåtelse; avlösning.

absolut‖ism [æ'bsəl(j)u:t|izm] s envälde; envåldssystem. -ist [-ist] s anhängare av envälde. -istic [-i'stik] a
absolutistisk.

absolve [əbzɔ'lv, -s-] tr 1. frikänna; lösa, fritaga ⁅from från⁆. 2. teol. meddela avlösning ⁅of sin från synd⁆.

absorb [əbsɔ:'b, äv. -z-] tr 1. absorbera, uppsuga, upptaga; införliva; be ~ed by uppgå i. 2. helt upptaga ngns

uppmärksamhet. ~ed [-d] a° försjunken, fördjupad. ~ent [-ənt] I. a insugande. II. s 1. absorberande (blodstillande)
+++ medel. 2. lymfkärl. ~ing [-iŋ] a° absorberande; bildl. som lägger beslag på uppmärksamheten,
alltuppslukande, fängslande, högst intressant.

absorption [əbsɔ:'pʃn] s 1. absorbering, absorption; insugning. 2. försjunkenhet, uppgående i, ständigt sysslande
med ⁅in⁆.

abstain [əbstei'n] itr avstå ⁅from från⁆; avhålla sig isht från bruket av sprit. ~er [-ə] s en som avhåller sig, isht

absolutist; total ~ helnykterist.

abstemious [əbsti:'miəs] a° återhållsam, måttlig isht i mat o. dryck.

abstention [əbste'nʃn] s avhållelse isht från att rösta, 'icke röstande', röstnedläggelse.

abster‖gent [əbstə:'|dʒnt] I. a rengörande, renande. II. s reningsmedel. -sion [-ʃn] s rengöring, rening. -sive [-
siv] a rengörande.

abstinen‖ce [æ'bstinən|s] s avhållelse, återhållsamhet, nykterhet; fastande; total ~abstinent

_ 4 —

accepted

absolut nykterhet, -t [-t] a° av-, återhållsam, måttlig, nykter, abstract I. [æ'bstrækt] a° 1. abstrakt, tänkt i

och för sig, icke i förening med synlig form, givna fall eller

exempel; teoretisk; mathematics ren matematik. 2. djupsinnig, svårfattlig. II. [-' -] s 1. abstrakt begrepp; the ~ det
abstrakta; in the ** i och för sig, [rent] abstrakt, i princip. 2. sammandrag; ~ of log journalutdrag. III. [æbstræ'kt]
tr 1. abstrahera; skilja, avsöndra, taga bort; eufem. undansnilla, stjäla. 2. sammandraga, ~ed [--id] a tankspridd,
förströdd, ~edly [--idly] adv 1. abstrakt, [rent] teoretiskt, i och för sig. 2. ~ from bortsett från. 3. på ett



frånvarande sätt, tankspritt.

abstraction [æbstræ'kjn] s 1. avsöndring, borttagande; eufem. undansnillande. 2. abstraktion; tomt begrepp. 3.
själsfrånvaro, tankspriddhet. ^-monger [-mAggə] s fantast, abstruse [æbstru/s] a° svårfattlig, dunkel, djup. /vness
[-nis] s svårfattlighet. absurd [əbsə:'d] a° orimlig, oförnuftig, befängd; dum, löjlig. /x,ity [-iti] ~ness [-nis] 8
orimlighet, det löjliga (befängda) i ngt. Abukir [cuburki'a] npr.

abundanllce [əbA'ndən|s] s 1. överflöd; mängd, myckenhet; out of the of the heart därav hjärtat fullt är. 2.
rikedom, -t [-t] a 1. överflödande, mer än tillräcklig, ymnig, riklig. 2. rik [in på], -tly [-tli] adv i överflöd,
rikligen. Abury [ei'bəri] npr.

abuse i. fəbju/s] s 1. missbruk; oegentlighet. 2. ovett, skymford, smädelse. ii. [əbju/z] tr 1. missbruka. 2. okväda,
skymfa; vara ovettig på. 3. &id. misshandla, förfördela. 4. åid. vilseleda, bedraga mest i pass. ~r [əbju/zə] s 1. en
som missbrukar &c. 2. äre-kränkare, lastare, abusive [əbjir/siv] o° 1. missbrukande; oegentlig. 2. ovettig,
smädlig, smäde-, skymf-. ~ness [-nis] 8 oförskämdhet i uttryckssätt; otidigheter. abut [əbA't] itr 1. gränsa, stöta
[upon intill; äv. tr. utan prep.]. 2. sluta på el. mot, skjuta fram til! el. över, stödja sig (luta) mot [on, againstj.
~ment [-mənt] s 1. sidostöd, isht byggn. det varpå valvbåge ei. bro vilar, vederlag, strävpelare; pålverk. 2.
stödjepunkt, ~ter [-ə] s jur. ägare av angränsande egendom, nabo. Abydos [əbai'dos] npr.

®^y[e] [əbai'] abought abought tr aid. plikta för. abysm [əbi'zm] 8 poet. se abyss.

avgrunds-, bottenlös isht biidi. abyss [əbi's] s avgrund; ofantligt djup, svalg, ~al [-1] a 1. bottenlös, avgrunds-. 2.
vetensk. mer än 300 famnar (550 m.) under havsytan. Abyssinia [æbisi'njə] npr Abessinien. A. C. [ei'si/]
förkorta, för ante Christum lat. = before Christ. a. C. = alternating current eiektr. växelström, a/c hand. = account.

acacia [əkei'Jə] s akasia. academic [ækəde'mik] I. a 1. hörande till Platos skola. 2. akadeimsk; teoretisk. II. s

1. filosof av Platos skola. 2. akademiker; akademisk medborgare. 3. pi. se IL ~al [-1] I. a hörande till universitet
(högskola, akademi). II. s Pi. ~s akademisk dräkt. «v>aily [-əli] adv på akademiskt sätt; teoretiskt, opraktiskt,
~ian [əkædəmi7Jn] 8 akademiker, medlem av akademi för konst, litteratur &c, i Engl, isht Royal Academy of
Painting(R.A.).

academy [əkæ7dəmi] s 1. Platos filosofskola.

2. akademi, högre undervisningsanstalt oftast mellan skola och universitet. 3. rid-, konstjskola &o. 4. lärt (vittert,
konstidkande) samfund, akademi isht Royal of Painting; målarakademiens årliga konstutställning.

Acadian [əkei'diən] I. a akadisk, från Nova

Scotia. II. 8 akadier. acanthus [əkæ'nþəs] s bot. björnklo; acanthus, acc. rarkortn. för acceptance, -ed. accede
[əksi/d] itr, ~ to 1. tillträda ämbete; komma på tronen. 2. [an]sluta sig till parti, tillträda konvention, instämma i,
biträda åsikt, gå in på.

-t-acceleratlie [əkse'ləreit] I. tr påskynda. II. itr bli snabbare, påskyndas, -ed [-id] a undan för undan påskyndad
ei. tilltagande motion]. -ing [-ig] a undan för undan påskyndande, accelererande force], -ion. [akselarei'Jn] s 1.
påskyndande. 2. tilltagande hastighet.

3. astr. acceleration, -ive [əksclərətiv, -eitiv] a fartökande, påskyndande, -or [-ə] s fart-ökare, påjdrivare, -
skyndare isht om vissa nerver och muskler; gaspedal på bil.

accent I. [æ'ksnt] 8 1. [expiratorisk] accent, tryck, betoning, tonvikt. 2. [musikalisk] accent, tonhöjd. 3. tonfall; på
särskilt satt färgat uttal, brytning; speak with a German ~ bryta på tyska. 4. accent[tecken]. 5. pi. ~s poet. tal, ton,
språk. II. [əkse'nt] tr betona, accentuera. ~ual [əkse'ntjuəl] a beträffande ei. hörande till accenten, accent-, ~uate
[-[ək-se'ntjueit]-] {+[ək- se'ntjueit]+} tr betona, accentuera mest Midi. ~uation [əksentjuei'Jn] 8 betoning, accen-
tuering.

accept [əkse'pt, av. æk-] tr [stundom itr. ~ of med ngt ceremoniös eller nedlåtande bibetoniug] 1. an-, mot|-



taga,taemot; ~ an invitation {offer) antaga en inbjudning (ett anbud). 2. godtaga, erkänna + såsom god &c,
ansluta sig till teori &o. 3. the person of välvilligt upptaga, favorisera, partiskt gynna; ~persons göra anseende till
person. 4. hand. acceptera växel, ~abie [-əbl] a° antaglig; välkommen, behaglig [to för], ^ance [-əns] 8 1.
antagande. 2. gynnsamt mot- ei. upp|tagande; godtagande; bifall, gillande, anslutning. 3. ~ of persons anseende
till person.

4. hand. växelacceptering; accept. [-~ation[æk-septei'Jn]-] {+~ation[æk- septei'Jn]+} 8 vedertagen betydelse
(mening)

av ord ei. uttryck, ~ed [-id] a allmänt erkänd ei.

♦v whole title-word 0 adverb regular % rare & military »t» marine F colloquial P vulgar S slangtrodd,
vedertagen. ~er [-ə] s en som antager &c. ~or [-ə] s hand. acceptant.

access [æ'kses, ækse's] s 1. tillträde; ingång, väg ⁅to till⁆; tillgänglighet; easy of ~, of easy ~ lätt att nå,
tillgänglig. 2. anfall, utbrott ⁅of av⁆. ~ary [ækse'səri, əkse'səri] I. s 1. [med]hjälpare, medbrottsling, deltagare. 2.

bihang, tillbehör. II. pred. a medbrottslig, [med]invigd. ~ibility [əksesibi'liti] s tillgänglighet. ~ible [əkse'sibl] a°

som kan nås el. står öppen; tillgänglig, åtkomlig ⁅to för⁆. ~ion [əkse'ʃn] s 1. tillträde; tillträdande av ämbete, isht

tronbestigning; inträdande ⁅to i⁆. 2. anslutning, biträdande ⁅to till, av⁆. 3. tillägg, till|skott, -ökning; jur.

värdestegring. ~ional [əkse'ʃənl] a ytterligare tillkommande, tilläggs-, till-. ~orial [æksesɔ:'riəl] a se följ. ~or|y

[ækse'səri, əkse'səri] I. a° 1. åtföljande, som kommer till, mera oväsentligt bidragande, bi-. 2. medbrottslig. II. s 1.

mest pl. -ies tillbehör, bihang, bisak[er], accessoarer; oväsentlig tillsats. 2. medbrottsling (vanl. accessary).

accidence [æ'ksidəns] s formlära.

accident [æ'ksidənt] s 1. tillfällighet, oväntad händelse, slump; by ~ av en händelse, tillfälligtvis; leave to (trust

to) the chapter of ~s överlämna åt slumpens hjälp, lita på god tur. 2. olycksfall, olycka ⁅to med, som drabbat⁆; ~s

of the sea sjöolyckor. 3. accidens, bibestämning, oväsentlig egenskap. ~al [ækside'ntl] I. a 1. tillfällig, oväntad,
oavsiktlig. 2. oväsentlig, sekundär, bi-. II. s 1. bisak. 2. mus. tillfälligt förtecken. 3. måln. tillfällig
belysningseffekt. ~ally [ækside'ntəli] adv av en händelse, oavsiktligt.

accipitral [æksi'pitrəl] a höklik; rovgirig; skarpögd.

acclaim [əklei'm] I. tr tilljubla bifall; hälsa såsom ⁅they ~ed him king⁆. II. s bifallsrop.

acclamat‖ion [ækləmei'ʃn] s 1. vanl. pl. ~s bifallsrop, hälsningsjubel. 2. acklamation; by ~ med acklamation, utan
votering. -ory [əklæ'mət(ə)ri] a bifallande, bifalls-.

acclimat‖ion [æklaimei'ʃn] s acklimatisering isht naturlig sådan. -ization [əklaimətaizei'ʃn] s acklimatisering. -ize

[əklai'mətaiz] I. tr vänja vid nytt klimat, acklimatisera. II. itr ᚼ bli acklimatiserad.

accliv‖ity [əkl|i'viti] s uppförsbacke, stigning. -ous [-ai'vəs] a om terräng uppåtstigande, brant.

accolade [ækolei'd, -lɑ:'d] s 1. dubbning till riddare gnm omfamning, slag med svärdet el. kyss, riddarslag. 2. mus.

klammer över flera notplan.

accommodat‖e [əkɔ'mədeit] tr 1. lämpa, anpassa, foga, jämka, rätta ⁅to efter⁆. 2. för|sona, -lika; bilägga. 3.

utrusta, förse; stå till tjänst, betjäna; tillgodose; ~ a p. with a loan försträcka ngn ett lån. 4. härbärgera, lämna
husrum åt, hysa; to be well ~d ha allt som man behöver; isht ha bra rum, bo bra. -ing [-iŋ] a° tillmötesgående,
tjänstvillig; konciliant, foglig; besticklig.

accommodation [əkɔmədei'ʃn] s 1. anpassning, avpassande ⁅to efter⁆; ögats ackommodationsförmåga. 2. visat

tillmötesgående. 3. uppgörelse, sammanjämkning. 4. +++ bekvämlighet[sanordning], hjälpmedel, pl. agremanger.
5. härbärgeringsmöjlighet, utrymme; kvarter, logi, tak över huvudet ⁅sleeping ~, housing ~⁆. +++ 6.



försträckning, lån. ~-bill [-bil] s ackommodations-, vänskaps-, låne|växel. ~-ladder [-lædə] s fallrepstrappa. ~-

road [-roud] s privat genväg.

accompan‖iment [əkʌ'mp(ə)n|imənt] s 1. tillbehör, bihang. 2. mus. ackompanjemang. -ist [-ist] s
ackompanja|tör, -tris. -y [-i] tr 1. beledsaga, låta åtföljas ⁅with av⁆ ⁅he -ied his words with a blow⁆. 2. åtfölja,
följa med ⁅-ied by his son⁆; -ied with bildl. åtföljd av, förbunden (förenad) med. 3. mus. ackompanjera. -yist [-iist]
se -ist.

accomplice [əkɔ'mplis] s medbrottsling.

accomplish [əkɔ'mpliʃ] tr 1. utföra, verkställa; uppfylla. 2. fullborda, sluta; tillryggalägga. 3. göra fulländad,
ut|rusta, -bilda. ~ed [-t] a fulländad; fint bildad. ~ment [-mənt] s 1. utförande; fullbordande. 2. resultat,
prestation. 3. fulländning, utbildning; isht pl. ~s [sällskaps]talanger; ytliga kunskaper (färdigheter) av betydelse i

sällskapslivet ss. språk, musik &c, [fin] bildning.

accord [əkɔ:'d] I. tr bevilja, medgiva. II. itr mest om saker vara i överensstämmelse, stämma överens ⁅with med⁆.
III. s 1. samstämmighet, överensstämmelse, endräkt, harmoni; be of [one] ~ överensstämma; with one ~

enhälligt. 2. för|likning, -drag. 3. åld. samtycke; nu blott i of o.'s own ~ självmant. ~ance [-ns] s överensstämmelse;
in ~ with i överensstämmelse (enlighet) med, enligt. ~ant [-nt] a° överensstämmande, motsvarande. ~ing [-iŋ]
adv nu blott som 1. konj. ~ as i den mån som, alltefter som. 2. prep. ~ to enligt, efter. ~ingly [-iŋli] adv 1. i enlighet
därmed, därefter. 2. således, följaktligen, därför.

accordion [əkɔ:'diən] s handklaver.

accost [əkɔ'st] I. tr [gå fram till och] tilltala; öppna samtal med. II. s hälsning, tilltal.

accouch‖ement [əku:'ʃmɑ:(ŋ), -ma:ŋ, -mɔ:(ŋ), -mɔ:ŋ, äv. fr. utt.] s barnsäng, förlossning, nedkomst. -eur

[æku:ʃə:' el. fr. utt.] s förlossningsläkare. -euse [æku:ʃə:z el. fr. utt.] s barnmorska.

account [əkau'nt] I. tr betrakta, anse [såsom], räkna för; be ~ed of uppskattas, värderas. II. itr, ~ for 1. redovisa
för; svara för. 2. göra sig reda för, förklara orsaken till, begripa; tjäna som förklaring på; that ~s for it det förklarar
saken. 3. jakt. &c nedlägga, fälla. III. s 1. räknande, beräkning; pl. ~s handelsräkning; cast [up] ~s räkna [ner tal];
money of ~, räknemynt t. ex. guinea; versed in ~saccountability

— B —

aoid

skicklig i handelsräkning; lay o.'« with ta med i sina [be]räkningar, vänta sig; take into ta med i [be]räkningen;
take no of inte ta med i [be]räkningen. 2. räkning, konto; pi. r^s räkenskaper; ~ book räkenskapsbok, kontorsbok;
current löpande räkning, kontokurant; ^ sales försäljningsräkning; cash ~ kassakonto: joint ~ gemensam räkning;
balance {square) *>»s with a p. utjämna ngns konto; keep ^s föra räkenskaper (böcker); make Cut an ~ skriva tit
en räkning; open an ~ with öppna räkning hos; pay (settle) an betala (göra upp, likvidera) en räkning; they have
paid their owing r\> de ha betalt sin skuld; place (carry, put) to a p.'s ~ uppföra på ngns konto; render (send in)
an ~ lämna räkning; his ~ against me hans tillgodohavande hos mig; for ~ of [att säljas] för räkning..; on ~ i
avräkning (avbetalning, förskott) [of på]; on o.'s own ~ för egen räkning; on a p.'s ~ för ngns skull; on that ~ för
den sakens skull, av det skälet; on no ~ i intet fall, på inga villkor, på intet vis; on ~ of på grund av, + med
anledning av. 3. fördel, vinst; find o.'s /v» in finna sin räkning (fördel) i; turn to ~ dra nytta av, använda till sin
fördel. 4. redovisning, redo-, upp|görelse; ask (demand; render, yield) an ~ begära (fordra; lämna) redovisning;
call (bring) to t>» ställa till räkenskap; give a good ~ of lyckas med, 'klara [av]*, expediera motståndare &c; give
a good r*, of o. s. sköta sig bra; the great /v» den stora räkenskapsdagen; gone to o.'s ^ kallad inför sin domare
död. 5. uppskattning, värdering, vikt, anseende; make little ^ of föga värdera, göra litet väsen av; of no ^ av ingen
vikt. 6. berättelse, redogörelse, rapport, beskrivning: give an ~ of göra reda för; by (from) all «v/« efter allt vad



man hör. ~a-bility [-əbi'liti] s ansvarighet, ^able [-əbl] a 1. ansvarig [for för ngt; to inför]. 2. förklarlig. ableness
[-əblnis] s ansvarighet.

2. ~ to bildas kring el. på (ngt liksom] en kärna, + fasta sig vid. H. tr assimilera [to med], -ion [əkrr/Jn] s 1.
till|växt, -ökning. 2. hopväx-ning.

Accrington [ae'krigtan] npr.

accrue [əkru:'] itr 1. tillkomma; tilläggas; tillfalla [to a p. ngn]. 2. växa, uppstå [from av] isht om ränta; no
advantage could to him from it han kunde icke få ngn fördel därav. aCCt. förkortn. för OCCOUnt.

accumulate [əkju/mjulleit] I. tr lägga i hög, hopsamla, hopa. II. itr hopa sig, ökas; -ing hours hoplagda timmar för
lossning o. lastning av fartyg. -Ion [-ei'Jn] s 1. hop|ande, -ning. 2. kapitaltillväxt genom tillägg av ränta på ränta.
3. hop, samling, -ive [-ətiv] a hopan-de [sig]; ständigt växande; hopad, -or [-eitə] s 1. ngn (ngt) som samlar
(lägger på hög el. ökar på). 2. fys. ackumulator, accurllacy [ae'kjuijasi] s noggrannhet, omsorg, riktighet [of; in\. -
ate [-it] a° 1. noggrann, omsorgsfull, punktlig. 2. riktig, exakt. accurslled0 [əkə:'s|id], -t [-t] a 1. förbannad.

2. fördömlig, avskyvärd, accusallble [əkju/zəbl] a° som kan anklagas;

tadelvärd, -tion [ækju(:)zei'Jn] s anklagelse, accusativilal [əkju:zətai'vl] a ackusativisk. -e

[əkju/zətiv] s o. a° ackusativ[-]. accusatorilial [əkjuizəto/riəl] a° jur. ackusato-risk. -y [əkju:'zət(ə)ri] a
anklagande; anklagelse-.

accuse [əkju/z] tr anklaga [of för, as såsom];

klandra, tadla. ~r [-ə] * anklagare. accustom [əkA'stəm] tr vänja [to vid]. *v>ed [-d]

a 1. van [to vid]. 2. [sed]vanlig. ace [eis] s 1. äss, etta på tärning &o. 2. jota, grand, obetydlighet; within an [o/]
på ett hår när. 3. mästerflygare; överdängare. Aceldama [əke^dəmə, əs-] s blodsåker (Aposti.

I:i9); biidi. slagfält, acerbity [əsə:'biti] s 1. bitter surhet, bitterhet,

syra. 2. bitter skärpa, fränhet, stränghet, acescent [əse'snt] a syrlig, acetllated [æ'siteitid] a behandlad med
ättiksyra. -ic [əsi:'tik, ose'tik] a ättikþ]-; ~ acid ättiksyra, -ification [əsevtifikei'Jn] s ättiks|-bildning,-jäsning;
ättiksberedning. [--ifyþse'-tifai]-] {+-ifyþse'- tifai]+} I. tr förvandla till ättika. II. itr surna, -ous [æ'sitəs] a
ättiksur, ättiks-. acetylene [əse'tili:n] s acetylen[gas]. Achæa [əki(:)'ə], Achaia [əkai'ə, əkei'ə] nprr. Achates
[əkei'ti:z] I. npr Akates Eneas'trogne vän. II. s trogen vän i aiim.

1. ache [eik] I. itr värka, göra ont. H. s värk.

2. ache [eitj] S bokstaven h.

Acheron [æ'kəron], Acheson [æ'tjisn] nprr. achievllable [ətji:'v|əbl] a utförbar, görlig, upp-nåelig. -e [-] tr 1.
utföra, uträtta. 2. förvär-+ va; nå. -ement [-mənt] s 1. utförande, verkställande. 2. fullbordat värv; gärning, verk;
bragd, bedrift; seger. 3. her. vapensköld. Achill [æ'kil], ~es [əki'li:z] nprr Akilles. Achray [ækie'i] npr [Loch ~].
achromatic [ækromæ'tik] a fri från färg, akro-m at i sk.

acid [æ'sid] I. a sur; bitter, syrlig. II. 8 syra.

♦v whole title-word 0 adverb regular % rare & military »t» marine F colloquial P vulgar S slangacidify
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~ify [asi'difai] I. tr göra syrlig, syrsätta; för-+ vandia till syra. II. itr bli syrlig. »v,ity [-[əsi'-diti],-] {+[əsi'-
diti],+} svness [-nis] s syra, snrhet. ovulated [əsi'djuleitid] a [gjord] ngt syrlig, syrblan-dad. ^ulous [əsi'djuləs] a
ngt syrlig; Midi. vresig.

acknowledglle [əkno/lid5] tr 1. erkänna. 2. erkänna mottagandet av. 3. uttrycka sin erkänsla för. -[e]ment [-
mənt] 5 1. erkännande. 2. kvitto. 3. erkänsla; tacksägelse, acme [æ'kmi] 8 höjd[punkt]; högsta grad. acock



[əko'k] adv om hatt på sned; trotsigt, acolyte [æ'kəlait] s 1. lägre kyrkotjänare. 2.

medhjälpare; novis. Aconcagua [ækorjka/gwə] npr. aconliite [æ'kən|ait] s 1. bot. stormhatt. 2. farm. akonit. -itic
[-i'tik] a akonit-. -itine [-[əko'-nitain]-] {+[əko'- nitain]+} s kem. akonitin. acorn [ei'ko:n] s 1. ekollon. 2.
flaggknapp. acoustic, ~a^þkau^tikj-Cə^ljäv.əku:'-]» akus-+ tisk, ljud-, hör-. <^ian [ækausti'Jn] s akusti-ker. ~s [-
s] s mest sg. akustik, läran om ljudet, acquaint [əkwei'nt] tr 1. ~ o. s. with göra sig bekant med, lära känna; be
^ed with vara bekant med el. insatt i, känna [till]. 2. underrätta om, meddela f~ a p. with a th.~]. ^ance [-əns] s 1.
bekantskap [witK], kännedom; make the ~ of göra bekantskap med (ngns bekantskap). 2. umgängeskrets, ena
bekanta [nu mest pi. ~s]; bekant, umgängesvän, ~ed [-id] a bekant, förtrogen, hemmastadd [with med, i].

acquest [sekwe'st] s jur. ej genom arr förvärvad

egendom: erövring, acquiesce [ækwie's] itr ge sitt tysta medgivande till, foga sig i, finna sig i, låta sig nöja med,
ställa sig tillfreds med [in]; this measure has been ^d in man har gått in på ^ denna åtgärd, ~nce [-ns] s
eftergivenhet, passivitet; samtycke, underkastelse [in\. ~nt [-nt] a° eftergiven, medgörlig, foglig, passiv;
samtyckande [in]. acquirable [əkwa^əjrəbl] a förvärvbar. -e [-] tr förvärva. [för]skaf£a [sig], få, vinna, uppnå. -
ement [-mənt] s 1. förvärvande; of hard fs» svår att förvärva. 2. förvärvad färdighet, talang, kunskap [isht pi. ~s].
acquisition [aekwizi'Jn] s 1. förvärvande, tillägnande, vinnande. 2. förvärv vinst, köp, erövring &c, 'kap'. 3.
förvärvad skicklighet; talang, acquisitive [ækwi'zitiv] a förvärvs-; förvärvs-lysten. ~ness [-nis] s förvärvsjsinne, -
lystnad, -begär, acquit [əkwi't] tr 1. betala. 2. frijtaga, -känna \of från]. 3. ~ o. s. well (ill &c) sköta sig (göra sin
sak) bra (dåligt &c); ~ o. s. of fullgöra, uppfylla, skilja sig från uppgift, ~tal |_-1] s 1. frikännande. 2. fullgörande
av plikt. <vtance [-ns] s 1. betalning av skuld. 2. befrielse från skuld. 3. [slut]kvitto. acre [ei'kə] s 1. ytmått 4840
square yards =

0.82 tunnland = 40,5 ar. 2. åker, fält; broad ~s vidsträckta fält el. ägor; God's ~ kyrkogård. /vage f-rici^]] s antal
acres; vidd, areal.

acrid [æ'krid] a° bitter, skarp; biidi. kärv, frän, bitande, ~ity [aekri'diti], ~ness [-nis] s bitterhet; fränhet.
acrimonilious [ækrimou'niəs] o° mest widi. bitter, skarp, kärv. -y [æ'kriməni] s skärpa, bitterhet.

acrobat [æ'krəbæt] s lindansare; akrobat är. biidi. ~ic [ækrəbæ'tikj a (~ically adv) akrobatisk. ~ics [ækrəbæ'tiks]
spl akrobatkonster, acropolis [əkro'pəlis] S borg i grek. stad, lsht Aten.

across [əkro(:)'s] I. adv 1. i kors. 2. på tvären, + tvärs; [tvärs]över. 3. över, på andra sidan [by this time he is ~
[the Channel]]. II. prep

1. tvärs över, över, på, genom; to come ~ + komma o'ver, stöta (råka) på'. 2. över, på

andra sidan [av] jfr /. act [ækt] I. s 1. handling, gärning, verk, åtgärd; in the \yery\ ~ på bar gärning; in the very ~
of just i det ögonblick då ngt sker; the A~us [of the Apostles'] Apostlagärningarna; /v/ of charity
barmhärtighetsverk; ~ of faith antodafé; ~ of God naturhinder, högre makts ingripande. 2. parlamentsbeslut of
Parliamentlag; laga stadga; Merchandise Marks ~ lagen om varumärken; ~ of grace privilegium, tillåtelse; allmän
av parlament beslu. tad amnesti. 3. akt[stycke], urkund. 4. teat, akt. 5. Cambr. univ. avhandling, disputation. II.
itr 1. handla [towards {by) a p. mot ngn; upon a suggestion efter en vink; up to a principle i enlighet med en
grundsats]; ingripa, göra ngt; bete sig. 2. fungera, tjänstgöra [as såsom]; verka; göra tjänst. 3. [in]verka [upon på].
4. teat, spela. III. tr 1. utföra, göra. 2. uppföra pjäs, uppträda som, spela roll. ~ing [-ig] I. a 1. handlande &C|
verkställande; f\*-manager verkställande direktör. 2. för tillfället tjänstgörande såsom, tillförordnad [r^i
ConsulII. s 1. handl|ande, -ing &o. 2. teat, spel, spelsätt; ~ copy scenexemplar av skådespel, ~ion [æ'kjn] s 1.
handling; verksamhet, rörelse; ingripande i händelsers gång, åtgörande. 2. verkan. 3. ngt gjort hand-+ ling,
gärning; åtgärd[er]. 4. rörelser, åtbörder; sätt att fungera, maskins gång; &v. konkr. mekanism, verk; ~ of player
spelsätt, ö. handling i drama &o. 6. jur. laga åtgärder; rättegång, process; take ~ vidtaga laga åtgärder; av. vidtaga
åtgärder i aiim.; bring {en-ter, lay, raise) an ~ against väcka åtal mot, stämma. 7. strid, aktion [go into come + out
of ^ive [-iv] a° 1. aktiv, verk|ande, -sam. 2. flitig: livlig; rörlig; ~ capital rörligt kapital. 3. ~ voice gram. aktiv
[form], ~ivitjy [-i'viti] s 1. verksamhet, kraftutveckling. 2. energi, flit, iver, livlighet. 3. pi. -ies verkande krafter;



verksamhetsfält; verk-+ samhet, strävanden.

* hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt milltärfcerm »£* sJöterm F familjlirt P lligro språk S
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Acton [æ'ktən] npr.

actiior [æ'kt|ə] * skådespelare, aktör, -ress

[-ris] s skådespelerska, aktris, actual [æ'ktju(ə)l] a 1. faktiskt befintlig, faktisk, verklig, själv[a]; effektiv
pressure]; + <<> service aktiv tjänst; ~ sin verk synd. 2. nu-, förhanden|varande, pågående, aktuell, ~itjy
[æktjuæ'liti] s verklighet, faktum; Pi. -ies faktiska förhållanden, ~ize [~aiz] tr 1. omsätta i handling, förverkliga.
2. skildra (göra) levande, ^ly [-i] ado 1. faktiskt, + verkligen. 2. för tillfället, actuary (Vktjuəri] s 1.
försäkringsjstatistiker,

-tekniker. 2. förr registrator, aktuarie. actuatlle [æ'ktjueit] tr 1. sätta i rörelse. 2. [påjdriva, påverka, -ion
[æktjuei'Jn] s igångsättande; biidi. drivkraft, acumen [əkju/mən] s skarpjsinnighet, -sinne, acute [əkju/t] a° 1.
uddvass, spetsig, skarp, fin; <v» ungle spetsig vinkel. 2. skarp, häftig, stark, intensiv. 3. hög, gäll, genomträngan-
+ de. 4. fyndig, skarpsinnig. 5. akut. A. D. [ei'di:', æ/no(u)dD/minai] förkorta. for anno domini lat. = in the year
of our Lord under (i) Herrens år. Ada [ei'də] npr.

adage [ae'didg] s ordspråk, tänkespråk. adagio [əda/dgiotu)] s mus. adagio. Adam [æMəra] npr Adam; old ~
gamle A.; ^s 4- ale {wine) vatten; apple adamsäpple, adamant [ærdəmənt] I. s diamanthård sten: förr ibland
identifierad med diamant; förr ftv. magnetsten. II. a orubblig, ^ine [ædəma/main] a diamanthård. Adams
[æ'dəmz] npr.

adapt [ədæ'pt] tr 1. lämpa, avpassa f/o, for + efter, till]; använda f£o till]; ~ o. s. to anpassa (foga) sig efter. 2.
bearbeta, omstuva; se av. ~eci. ^ability [ədæptəbrliti] s anpassningsförmåga; användbarhet, ^able [-əbl] a
anpassningsmöjlig: användbar, lämplig, ~ation [ædæptei'Jn] s 1. anpassning. 2.

jämkning,omformning efter nya förhållanden, om-stuvning; bearbetning, ~ed [-id] a 1. avpassad, lämpad;
lämplig, tjänlig [to för, till]: become ~ to bli förtrogen med, vänja sig vid. 2. omstuvad: bearbetad; ^ from, the
German i rubrik bearbetning efter tyskan. A.D.C. förkoim. för Aide-de-camp. add [æd] I. tr 1. tillägga, lägga till;
förena [to med]. 2. addera, summera [up, together ihop]; ~ in inbegripa; ~e<2 to tillika med, plus. II. itr 1.
addera. 2. ~ to öka, bidraga + till, förhöja; to ~ to till råga på. Addams [æ'dəmz] npr.

adder [æ'də] s men giftig orm, isht huggorm, ~-fly [-flai] s trollslända. + addict [ədi'kt] tr, ~ o. s. (o.'s mind) to
ägna (hängiva) sig åt; slå sig på; be ^ed to vara begiven på (hemfallen under); vara hängiven ngt, tycka om; his
tastes ~ him to hans

smak gör honom begiven på, han har smak ei. lust för. ~ion [ədi'kjn] i hängivenhet, böjelse fto för]. Addison
[ae'disnj npr.

addition [ədi'Jn] s 1. tilläggande, tillökning;

tillägg, tiiljsats, -skott; tilläggssumma; vinst; in därjämte, dessutom, därtill kommer; in rsj to förutom, jämte. 2.
addition. o,al [ədi'Jən(ə)l] a° tillagd, tillsatt, ytterligare, + ny; förhöjd, ökad; extra, addie [ædl] I. a 1. gall,
ofruktbar; ^ egg rötägg. 2. tom, innehållslös; oredig; fördärvad, skämd. II. tr röra ihop, förvirra; göra om intet; F
perplex. III. itr om &gg bli skämt, address [ədre's] I. tr 1. hand. [av]sända skepp. 2. rikta, ställa j'-words, a
request, a letter] tin [to]; nw the ball golf ta sikte. 3. adressera.

4. vända sig till, tilltala ngn; av. titulera [as];

an assembly hålla tal till (inför) en församling. II. rejl, ~ o. s. to 1. vända sig till i tal. 2. inrikta sig på, ta itu med
uppgift. III. s 1. skicklighet,, fyndighet, färdighet, gott omdöme, takt. 2. hand, avsändande av skepp. 3. adress;
utanskrift. 4. böne-, minnesjskrift &c.



5. offentligt tal riktat till ngn (hälsning, anhållan, tack &c); isht svar på trontalet. 6. anförande, tal, föredrag. 7.
konversation[smaner], umgän-

+ gessätt. 8. artigt närmande, nu blottpi.~es uppvaktning, frieri; pay o.'s ^es to a lady göra en dam sin kur. ~ee
[ædresi/] s adressat, adduce [ədju:'s] tr anföra, an draga, åberopa.

r*wab!e f~əM~j c *<.<rt Knn adduction [.»'./k;-i] v an-, frnmj-

d ra sran d a ro p .i r. d c.

AdelllaræVulə, tu. auc -jide [*"doleid, *v.

-dil-1 -ina[ædUi:'r;o"| -ine fVdili:»] nprr. Adeiph» [ade'Tf, Aden

ade»itj d v, 1; " h-.tr "♦< - viig, ~arcad.

C-z; a pl pol,.-: .-r : i.. adept . v'flv »''Vpt] i ' ...dad i giu Veten-skar», invigd, erfaren, ^kickiiir. II. s kännare,
mastaro, expert <o i, adequacy þ/dikwəsP; s proportion, motsvarighet, lämplighet, tiilräcklighefc. adequate
[se'dikwit] a° avpassad efter, fullt + träffande, passande, tillräcklig; be ~ to visa sig motsvara; vara vuxen, gå i
land med. ~ness [-nis] se adequacy« adhere [ədhi'ə] itr 1. sitta (klibba) fast [to vid]; vidlåda" [~* to]. 2. hålla
(hänga, stå) fast vid, vidhålla, troget hålla sig tin [to]. 3. ansluta sig un, tillträda [to], ~nce [-rəns] s 1.
vidjhängande, -klibbande, fastsittande [to]. 2. fasthållande, tillgivenhet, trohet. 3. anslutning, tillträde [to till], ^nt
[-rənt] I. a fastsittande rid, förbunden med þo]. II. s anhängare.

adhes!iion[ədhi:%n] * I. fastsittande; fast-, vidhållande [to vid. av]. 2. anslutning [to till]; gioe in o.'s ^
tillkännage sitt instäm-+ mande, -ive [-siv] a° som fastnar, vidhäng-
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ande, häft~; gummerad envelope]; klibbig; fasthållande, adieu [ədju:r] interj o. s farväl, avsked; make

(take) o.'s säga farväl. Adige [se'didjJ npr.

adiposüe [æ'dipous] I. a fet; fett-, ister|aktig; /v» tissue fettvävnad; F fetma. II. s talg, -ity [ædipo'siti] s iaht
sjuklig fetma. Adirondack [ædiro'ndæk] npr. adit [æ'dit] s 1. tillträde. 2. v&grät gruvingång,

stoll[gång]. adj. förkortn. för adjective. adjacenilcy [adgei'snjsi] s 1. närbelägenhet. 2. grannskap, -t [-t] a°
när|gränsande, -1ig-gande, tillstötande [to]; belägen intill ei. bredvid, grann-, adjectllival [sedgektai'v^)!] a°
adjektivisk. -ive

[se'djiktiv] s ©. a° adjektivp.sk]. adjoin [adjoi'n] tr stöta (gränsa) intill, ^ing [-ig] a angränsande, tillstötande;
stötande

till [ nu utan to].

adjourn [ədgə/n] I. tr ajournera, framflytta + möte &o till [to] aunan dag, uppskjuta. II. itr åtskiljas pà kortare
tid; om riksdag taga ferier; ändra möteslokal; förflytta sig. anient [-mənt] 8 ai o ur ne ring &c; åtskiljande &o.
adjudge [əd^dg] tr 1. till|döma, -erkänna [to a p.]. 2. döma, fälla [to till]. 3. [av]döma, fastslå genom dom; /v» ap.
to be bankrupt försätta ngn i konkurs, ~ment [-mənt] 8 1. tilldömande. 2. ådomande. 3. dom. adjudicliate
[əd^u/dikeit] I. tr [av]döma; förklara ngn vara ngt. II. itr sitta till doms, döma; upon a matter avkunna dom i en
sak. -ation [əd^uidikeKJn] s 1. tilldömande. 2. avdömande, [rannsakning och] dom. 3. jur. konkursbeslnt; Jile a
petition for ~ [in bankruptcy] begära i konkurs, -ator [-ə] 8 en som tilldörner, domare, adjunct [æ'dgAg(k)t] s 1.
ngt bifogat, tillsats, bihang, tillbehör; hjälpmedel. 2. medhjälpare, assistent. 3. förhöjande egenskap, plus, fördel.
4. gram. bestämning, attribut. /x,ive [ədz,A'r)(k)tiv] a° bifogande, bifogad, foge-. adjuriiation [aeMguarei'Jn] s 1.



besvärjelse. 2. högtidlig ei. enträgen uppfordran, e [adgu'a] tr besvärja.

adjust [adgA'st] tr 1. ordna, rätta [till], sätta till rätta; reglera; justera. 2. avpassa, lämpa + [to efter]; bringa i
samklang. 3. bilägga.

<^able [-əbl] a [in]ställ-, regler-, juster-, + flytt|bar, rörlig, som kan ställas om. ~er [-ə] s [an]ordnare, justerare;
average ~ dis-paschör. ^ment [-mənt] s 1. ordnande; justering; [an]ordning. 2. av-, an|passning. 3. + biläggande,
förlikning; uppgörelse, adjutanilcy [æMjutənjsi] s adjutantsplats, -t [-t] 5 regementsadjutant. -t-general [-[-tdge'-
n(ə)rəl]-] {+[-tdge'- n(ə)rəl]+} (pi. -is-general) s generaladjutant, adjuvant [æM^uvənt] I. a behjälplig,
medverkande. II. * medhjälpare; hjälpmedel.

Adm. förkortn. för Admiral. admeasure [ədme^ə] tr jur. mäta, tillmäta. <vment [-mənt] s i. mätning. 2. storlek,
proportioner. 3. tillmätning, fördelning. administ!ier[ədmi'nist|ə] I. trl. sköta, förvalta, utöva, handhava. 2. skipa
rättvisa. 3. kyrki. förrätta; utdela sakrament. 4. giva, räcka, erbjuda, tilldela, ð. nu. giva in. 6. ~ an oath to a p.
förejstava «i. -läsa en ed för ngn. II. itr, <v, to sörja för, bidraga till, förhöja, -ration [-rei'Jn] s 1. handhavande,
skötsel, förvaltning. 2. lands förvaltning, administration; styrelse; isht Am. ministär, regering. 3. jur. Utredning
(förvaltning och fördelning) av dödsbo. 4. skipaude. 5. utdelning av sakrament. 6. ingivande (användning) av
läkemedel. 7. förestavande av ed. -rative [-reitiv, -rətiv] a för-valtjande, -nings-. -rator [-reitə] 8 1. förvaltare,
direktör, guvernör, föreståndare. 2. skicklig organisatör, en förvaltningskapacitet. 3. en som ger (räcker &o);
kyrki. förrättare; utdelare. 4. jur. officiellt förordnad utredningsman i dödsbo, -ratorship [-reitəjip] s förvaltares
&c ämbete (ställning); förvaltning, admirable [æ'dm(ə)rəbl] a° utomordentlig[t

god], förträfflig, utmärkt, admiral [æ'dm(ə)rəl] s 1. amiral; A<* of the Fleet storamiral. 2. amiral-, flagg|skepp.
~ty [-ti] s 1. amiral|skap, -s|värdighet. 2. sjöförsvarsdepartement, amiralitet þ Kngi. na Lords Commissioners of
the A**]; The amiralitetets byggnad i London; First Lord of the A~ sjöminister; Court of A~», A«w Court
marindomstol, admirliation [ædmərei'Jn] s beundran; be the o* of all vara beundrad av alla; to ~ beundransvärd;
note of /v. utropstecken (!). -e [ədmai'ə] tr 1. beundra. 2. F uttala sin be-+ undran för, prisa, -er [ədmai'ərə] s
beundrare. -ingly [ədma^ərigli] adv beundrande, med beundran, admissllible [ədmi'|sibl] a tillåt|lig, -en,
antaglig. -lon [-Jn] 8 1. [e]mot-, upp-, in|tagande, intagning, inträde [into i]; tillträde [to till]; in-, på|släppning [of
steam 2. medgivande, erkännande [of av], admit [ədmi't] I. tr 1. lämna tillträde; släppa in, [e]mottaga; an-, upp-,
in|taga [among bland; as såsom, till; to, into till, i]; släppa på7 ånga&o. 2. rymma, ha plats för. 3. erkänna,
medgiva, gå in på. II. itr, ~ of om saker tilllåta, medgiva, lämna rum för förbättringar, tvivel &o. stance [-ns] s
tillåtelse att inträda, in-, tilljträde; no >v förbjuden ingång, obehöriga äga ej tillträde, ~ted [-id] a allmänt antagen
ei. erkänd; vedertagen, ^tedly [-idli] adv erkänt, medgivet; obestridligen, admixture [ədmi'kstjə] s blandning;
tillsats, admonllish [admo'nij] tr 1. förmana; förehålla; tillrättavisa. 2. varsko; varna [of för]. 3. påminna [of om],
meddela. -Ition [ædməni'Jn]

rv kela uppslagsordet ° adyeib regelbundet ^ jälisynt X militär term *£» ajötorm F familjärt P lägre sprifc S
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adventurer

s 1. förmaning; råd; påminnelse. 2. tillrättavisning. 3. varning, ado [ədu:'] s 1. möda, besvär [to att]. 2. väsen,
bråk, liv [about för, om]; without [any] more

utan vidare [omständigheter], adolescenllce [ædole'sn|s], -cy [-si] s uppväxttid, ynglingaålder, ungdom[stid]. -t [-
t] a uppväxande, ung, ungdomlig. Adolph[us] [ədo'lf, se'dolf; ədo'lfəs] npr Adolf. Adonis [ədou'nis] I. npr. II. 8
Adonis, skön yngling; snobb, adopt [ədo'pt] tr 1. adoptera. 2. an-, upp|taga [as till, såsom]. 3. antaga resolution,
förslag &c; antaga, omfatta, lägga sig till med Ssikt, vana &c. <v,ed [-id] a adoptiv-, ~ion [ado'pjn] s 1.
adoptering. 2. upptag|ande, -ning; antagande, omfattande, val. ~ive [-iv] a adoptiv-, val-; ~ father fosterfader;
child fosterbarn. ~ively [-ivli] adv genom adoption, adorllable [ədo/|rəbl] a° tillbedjans-, dyrkans|-värd;
förtjusande, gudomlig, -ation [-[ædo-rei'Jn]-] {+[ædo- rei'Jn]+} s tillbedjan[de], dyrkan; djup vörd-



nadsbetygelse. -e [-] tr tillbedja, dyrka; avguda. -ingly [-rigli] adv med tillbedjan, adorn [ədo/n] tr pryda, smycka.
/x,ment[-mənt] 8 1. försköning. 2. prydnad, dekoration. Adria [ei'driə] npr poet. Adriatiska havet. <vn npr
Adrian, rvtic [eidriæ/tik, æd-] I. a adriatisk. II. npr; the ~ [<Sea] Adriatiska havet.

adrift [ədri'ft] adv o. pred. a i drift, vind för våg; bort, ut; drivande på måfå; tum ~ lämna vind för våg (åt sig
själv); skicka bort. adroit [ədroi't] skicklig [t» i; atf + pr.p. i att

-4- inf.]; fintlig, behändig, flink; förslagen, adry [ədrai'] adv o. pred. a torr; törstig, adulllate [æ'djul|eit] tr
smickra på ett krypande satt. •ation [-ei'Jn] s lågt smicker, kryperi. -ator [-eitə] s servil smickrare. -atory [-
ət(ə)ri, [--ei-t(ə)ri]-] {+-ei- t(ə)ri]+} a smickrande, krypande. Adullam [ədA'ləm] npr. ~ite [-ait] s parlaments-
medlem av dem som skilde sig fr&n liberala partiet 1866.

aduit [æ'dAlt, ədA'lt] a o. s fullvuxen [person], adulterllant .[ədA'ltər|ənt] I. a förfalsknings-. II. s
förfalskningsmedel, -ate I. [-it] a° 1. förfalskad. 2. % horisk. II. [-'eit] tr förfalska födoämnen &c; fördärva,
besmitta, -ation [-ei'Jn] s försämring genom tillsats; förfalskning, -er [-ə] 8 äktenskapsbrytare. -ess [-is] s äkten-
skapsbryterska. -ine [-ain] a 1. född av (ei. som rör) äktenskapsbrott. 2. oäkta, förfalskad, eftergjord. 3. olaglig, -
ous [-əs] a° horisk, som innebär äktenskapsbrott, -y [-i] s äktenskapsbrott, hor. aduitness [ədA'ltnis] 8
manbarhet, mogen ålder, adumbrllate [se'dAmbreit, av. - - -] tr 1. skissera; vagt antyda. 2. förebilda, symbolisera.
3. före-, be|båda. 4. överskygga; beskugga, förmörka. -ation [ædAmbrei'Jn] 8 1. utkast, skiss. 2. symbol[isk
framställning]. 3. över-skyggande, förmörkelse, skugga.

adust [ədA'st] o 1. för)bränd, -torkad. 2. solbränd. 3. dyster, mörk au utseende el. lynne, adv. förkortn. för
adverb.

advance [ədva/ns] I. tr 1. flytta ei. föra [-fram[-åt];-] {+fram[- åt];+} framsträcka. 2. befordra person ei. sak,
befrämja; upphöja, sätta i bättre ställning. 3. höja pris. 4. påskynda, ð. upp-, fram|ställa, framkasta, komma fram
med anspräk, förslag, mening; påstå. 6. förskottera, försträcka i&n. II. itr 1. gå framåt (vidare), tränga ei. rycka
fram (an); närma sig; ^ on the last bidder överbjuda den siste [bjudaren]. 2. göra framsteg, förkovra sig, tilltaga.
3. stiga i pris. III. s 1. framåtgående, framryckande, + -ning. 2. framsteg, befordran, förkovran. 3. [försök till]
närmande, tillmötesgående; erbjudande; make ta de första stegen tin

närmande, överenskommelse, förbindelse &o. 4. förskott [pay in försträckning, lån; + money förskott [å lön], ð.
höjning, stegring I pris. 6. befintlighet före i sms. o. uttr. ss. ~ guard förtrupp; copy förhandsexemplar av bok till
recensent &o före utgivande; in före, framför, förut; på förhand jfr 4; in ~ of + framför, före. «%/d [-t] o
försigkommen, långt kommen ei. hunnen; långt gående, extrem; framskriden; ** guard förtrupp; rework fort.
framskjutet verk, utanverk, ^ment [-mənt] 8 i. persons befordran. 2. [be]framjande, förbättring. 3.
framåtskridande, advantage [ədva/ntidg] I. s 1. företräde [of over framför]; övertag; överlägsenhet; försprång;
tennis fördel nästa poäng efter deuce; you have an ~ over me ni är bättre ställd än jag; have the ~ of a) ha det
bättre än, ha en fördel framför; b) känna ngn utan att vara känd; you have the ~ of me F jag har inte den äran [att
känna er]. 2. förmån, fördel, vinst, nytta; to hear of something to o.Js ~ få [höra] goda underrättelser om oväntad
lycka; take ^ of utnyttja; dra[ga] växlar på; överlista; take atöverrumpla; turn to ~ utnyttja; to ^ fördelaktigt, till
ngn» fördel, alldeles utmärkt, med vinst; to the best ~ på det fördelaktigaste, i bästa dager. II. tr 1. gynna. 2. vara
välgörande ei. till nytta för; gagna, [belfrämja; förbättra, ~ous [ædva:ntei'd3əs, av. -vənt-] a° förmånlig,
fördelaktig, nyttig [to för], advent [æ'dvənt] s 1. advent. 2. inträffande ei. ankomst av ngt viktigt; tillkomst;
before the *x* of raihoays innan det fanns några + järnvägar. itious [ædvənti'Jəs] a° 1. utifrån tillkommen,
tillfällig, oegentlig. 2. jur. om egendom, arv &o erhållen från oskylda el. från sidoled [mots, profectitious].
adventurlle [ədve'ntjə] I. s 1. äventyr; vågstycke. 2. märklig händelse, upplevelse. 3. nu blott 8jöförg&kr:term.
risk, fara. 4. hand. affärsföretag, spekulation, risk. II. tr o. itr våga; riskera; äventyra; ~ [o. s.] våga sig. -er[-rə]

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;adventuresome
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$ 1. äventyrare, våghals. 2. företagare, spekulant. 3. lycksökare, -ejsome [-səm] a äventyrslysten, djärv, -ess [-
ris] s äventyrerska; lycksökerska, -ous [-rəs] a° 1. äventyrslysten, dristig. 2. äventyrlig; vågsam. adverb [æ'dvə:b]
s adverb, ~ial [ədvə'/biəl] o° adverbiell.

adversary [æ'dvəs(ə)ri] * motståndare; veder|-part, -sakare; fiende; the A~ den onde. -ative [ədvə/sətiv] a°
gram. adversativ. -e [æ'dvə:s] a° 1. strid|ande, 4g, mot-, fientlig [to mot] + E~ party]', obenägen. 2. ogynnsam,
skadlig, motig, vidrig; olycklig [to för]; ~ fäte, ~ fortune oblitt öde; motgång. 3. motsatt, belägen mitt emot. -ity
[ədvə/siti] s motgång, olycka, elände, advert [ədvə:'t] itr, ägna uppmärksam-

het åt. 2. vani. göra antydan om, beröra, advertisile [æ'dvətaiz] I. tr 1. underrätta [of om]. 2. tillkännagiva; isht
annonsera; ~ a situation annonsera en plats ledig. II. itr annonsera, göra reklam; ~ for annonsera efter; efterlysa, -
ement [ədvə/tizmənt, -S-] s annons; tillkännagivande; reklam;paragraph ~ annons i tidnings tcxtavdcining;
annons-notis. -er [-ə] s X. annonsör. 2. annonsblad. •Ing [-ig] s annonsering; ~ office (agency) anuonsjbyrå, -
kontor, reklambyrå, advice [advai's] s 1. utan pi. råd; a piece of + ett råd. 2. hand. formligt meddelande, avi; Pi.
~s underrättelser l&ngväga ifr&n. ~-boat [-bout] se aviso.

advisabüility [ədvaizəbi'liti] so -leness. -le [əd-, vai'zəbl] a° rådlig; välbetänkt, klok, nyttig, -leness
[ədvai'zəblnis] s rådlighet, förmånlighet, det [till]rådliga &c [of i, i att], advisile [ədvai'z] I. tr 1. [till]råda [on [-
angående];-] {+angåen- de];+} tillstyrka; be ~d by me lyd mitt råd! tro mig! 2. underrätta [of om]; hand.
meddela; avisera. II. itr rådgöra, överlägga [with med], -ed [-d] a överlagd; klok, välbetänkt, -edly [-idli] adv
överlagt, med full vetskap; avsiktligt, -ory [-əri] a rådgivande, advocllacy [æ'dvək|əsi] s 1. advokatsyssla. 2.
försvar inför ratta fof för], -ate I. [-it] s 1. isht Skotti. advokat, sakförare; Faculty of .d~s Skottlands
advokatstånd; Lord A*x, skotsk kron-jurist. 2. försvarare, förespråkare, förkämpe [of för, av]. II. [-eit] tr
försvara, förfäkta, tala för, anbefalla, rekommendera, -ateship -itjip] s 1. advokatsyssla. 2. försvar, -atory -ətəri]
a advokat[s]-, försvarande, advowson [ədvau'zn] s patronatsrätt. ad vt. förkortn. för advertisement. Adye [ei'di]
npr.

adytjum [æ7ditjəm] (pi. -a [-ə]) * det innersta,

allra heligaste av tempel; privat rum.-adze [ædz] I. s skarvyxa. II. tr yxa till. æ [eii:', i: di'fþog] ligaturen æ.

Anm. Ord börjande på ce, som ej återfinnas hllr, sökas under 6.

æ [eii/] »i» beteckn. för tredje klass fartyg i Lloyd's register.

^gean [i(:)d3i(:)'ən] a o. s; the ^ [/Sea] Egeiska

havet. ^gina [i(:)d3ai'nə] npr. ægis [i/dgisj s egid; sköld, skydd, ægrotat [i(:)grou'tæt] s univ. sjukintyg. ^nellas
[i(:)ni:'æs] npr. -id [r/niid] s Eneid. /Eollan harp [iou'liən ha/p] s eolsharpa. æoIus [i(:)'oləs] npr vindarnas gud.
æon [i:'on, i/ən] se eon.

aerate [e'əreit, e(i)'ə-] tr förbinda med luft ei. kolsyra; bread kolsyrat bröd degen be-handlad med kolsyra [the
A*» Bread Company; ABC billighetsrcstaurant under detta bolag]; *>»d water kolsyrat vatten, aerial [e(i)i'əriəl,
e'əriəl] I. o° 1. luft-, av luft; gasformig. 2. luftig[t förtunnad], eterisk; okroppslig; inbillad. 3. luft-, befintlig ei.
rörande sig i luften; flyg-; ~ fight + {combat) luftstrid; ^ navigation [-luftseg-ling[skonst];-] {+luftseg-
ling[skonst];+} ~ net-worh luftnät; ~ service lufttrafik; flyglinje; transport company lufttransportbolag; ^ wire
luftledning. 4. luftig, hög, upphöjd. II. s teiegr. antenn, aerle [e'əri, i'əri] s 1. rovfågels näste isht öms,

korps el. annan högt byggande fAgcls; äT. mUnniskobo-ning uppe pi berg. 2. rovf&gcls kull.

aeriform [s'orifoim, av. e(i)'ər-] a 1. i form av luft, gasformig. 2. okroppslig, overklig. +aero- [s'əro, av. e(i)'əro,
-iə] i sms. luft-; flyg-. +aerol|bus [e'ərojbAs] s luftomnibus. -cab [-kæb] s luftdroska, -drome [-droum] s
flyg[ar]bana; flyg-, landningsplats, aerodrom. -field [-fi:ld] s flygfält, -gram [-græm] s radiogram, -gun [-gAn] S
luftvärnspjäs kanon anväud mot luftfartvg. •lite [-lait], -lith [-liþ] s meteorsten, -naut [-no:t] s luftseglare, flygare.
-nautlc[al°] [-no/tik, -(ə)l] a flyg- E~ term, journal]. •nautlcs [-no/tiks] s luftsegling[skonst], flygkonst, flygning,
-plane [-plein] s flygmaskin, aeroplan. -stat [-stæt] s I. flygare. 2. förr ballong, -static [-stæ'tik] a 1. aerostatisk. 2.



luftseglings-, -statics [-stæ'tiks] s 1. aero-Statik vetenskapen om luftens jämrikt ooh tryck. 2. luftseglingslära. -
station [-stei'Jn] s [-luftseg-ling[skonst].-] {+luftseg- ling[skonst].+} æruginous [iəru/dginəs] a ärgig. aery [s'əri]
se aerie.

/Eschines [i:'skini:z], >Eschylus [i/skiləs] nprr. /Esculapius [i*.skjulei'piəs] I. npr Asklepios

läkekonstens gud. II. s läkare, eskulap[iison]. æSOP [i/sop] npr Esopus grekisk fabeldiktaro. æsthetlle [r/sþi:t, av.
eV] s estetiker. -Ic[al°] [i:sþe'tik, ~{ə)l] o estetisk, -icism [-[i:sþe'ti-sizm]-] {+[i:sþe'ti- sizm]+} s det estetiska;
estetikstudium, esteti-serande; estetiskt sinne, -ics [i:sþe'tiks] s estetik.

æstivllal [irstai'vl, e'stivl] o tillhörande (synlig om) sommaren, sommar-, -ate [i:'stiveit, e'st-] itr översomra isht
om djur i dvaia.
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afloat

æt. förkorta, för ætatis [i:tei'tis] lat. i en ålder av. + afar [əfa:'] adv fjärran; ~ off långt bort;/rom *v ur fjärran,
fjärran ifrån. afear[e]d [əfi'əd] pred. a P av. poet. rädd. affabllility [æfəbi'liti] s [språksam] vänlighet,
tillgänglighet, artighet, -le [æ'fəbl] a° tillgänglig, vänlig[t språksam], förbindlig, förekommande [to, ftv. wit k,
towards mot], affair [əfe'ə] s 1. göromål, göra. 2. affär, åliggande, angelägenhet, sak; i«ht pi. affärer;
angelägenheter, uppgifter, allmänna ärenden; as *>/« stand som sakerna (det) nu stå (står); foreign ~s
utrikesärenden[a]; public offentliga angelägenheter; at the head of <s*8 i spetsen för ärendena (styrelsen). 3. F
tillställning, historia, sak; X affär; of honour duell; ~ of love kärlekshistoria.

1. affect [afe'kt] tr 1. läk. drabba; äv. aiim. angripa. 2. göra intryck på, röra. 3. göra verkan på; inverka på,
påverka, beröra. 4. be f^ed to vara avsedd för ei. anslagen åt.

2. affect [afe'kt] tr 1. [gärna] begagna, ha förkärlek för. 2. (om saker) ba benägenhet att antaga form, gestalt <fco.
3. låtsas vara (ha ei. känna), spela; föregiva. 4. låtsa, affektera, nation [aefektei'Jn] s 1. tiiigjord ei. skrytsam
förkärlek, briljerande [of för, med]. 2. tillgjordhet, förkonstling. 3. förställning; låtsande. 4. ibi. uppgiven
användning (sysselsättning).

1. affected [əfe'ktid] a 1. angripen, besvärad, behäftad [with av, med]. 2. [_upp]rörd, gripen [by av]. 3. påverkad i
yttre mening. 4. avsedd [to för].

2. affected [əfe'ktid] a föregånget ar adv. stämd, sinnad [towards mot] fwell, ill ~].

affectlled [əfe'ktid] a° tiiigjord, konstlad, affekterad; låtsad, -edness [-nis] s tillgjordhet. -er [əfe'ktə] s en som
lägger an på ei. vill briljera med [o/"], affectingly [afe'ktigli] adv på ett rörande sätt. affection [afe'kJln] s 1.
påverkan. 2. affekt, sinnesrörelse, känsla, framkallad stämning. 3. öm böjelse, kärlek, tillgivenhet [towards, for
för]; ofta pi. <vs. 4. affektion, sjuklighet [o f åt, i]. 5. vetensk. egenskap, ~al [-ənl] o lidelsefull, känslig, känslo-.
^ate [-(ə)nit] a° tillgiven, kärleksfull, öm. affective [əfe'ktiv] a° se affectional. affiance [əfai'əns] I. * 1.
förtroende, tillit [«» till]. 2. trolovning. II. tr mest.pass. trolova; his (her) ^d hans (hennes) trolovade. affidavit
[æfidei'vit] s edlig skriftlig försäkran,

edligt intyg, affiliate [əfi'lieit] tr 1. göra till filial, uppta till medlem av institution ei. sällskap; ansluta ffo till],
förena [with med]; av. refl. o. itr. förena sig med; company dotterbolag; ^d school annexskola; <\*d society
filial['förening]. 2. jur.

a child on (to) a p. lägga faderskapet till oäkta barn på ngn i och lör underhäll. 3. tillskriva, tillägga E[w/>]o», tol.

affinljed [əfai'nd] a befryndad, besläktad, -ity [əfi'niti] S 1. släkt[skap] genom giftermål. 2. släkt[skap] l allm.;
frändskap mellan djur, ämnen, spr&k &o. 3. släktdrag. 4. själsfrändskap, tycke, affirm [əfə/m] tr ©. itr 1.
försäkra, bestämt påstå; intyga; witness ^ed (was ~*ed) to the fact vittnet bekräftade (fick bekräfta) saken. 2.
fastställa dom, lag. 3. [bejjaka. ~able [-əbl] a som kan påstås (försäkras) [of om], nation [æfə(:)mei'Jn] 5 1.



bekräftelse: försäkran; påstående. 2. jur. högtidlig försäkran av samvets. öm i st. för ed. ~ at i ve [-ətiv] a° o. s
bekräftan-de, [be]jakande; ja; answer in the ~ [-[be]-svara-] {+[be]- svara+} jakande, svara ja; be for the <>*
rösta ja. affix I. [əfi'ks] tr 1. fästa vid «i. på [to, on]. 2. tillägga, vidfoga [to vid]; ^ name and seal sätta namn och
sigill [där]under. II. [æ'fiks] s 1. bihang, tillägg. 2. förstavelse ei. ändelse, afflatus [əflei'təs] s ingivelse från
ovan; inspiration.

afflict [afli'kt] tr plåga, hemsöka med kropps- el. själslidande, ~ed [-id] a 1. bedrövad, olycklig [at över; by
genom, i följd av]. 2. angripen, pinad, hemsökt, behäftad [with av, med sjukdom &o]; lidande; av. biidi. ~ion
[afli'kjn] s 1. bedrövelse; smärta. 2. hemsö-kelse; olycka, plåga, nöd, trångmål, elände, ~ive [-iv] a° plågande,
plågsam, pinsam, tryckande, besvärlig, affluenilce [ae'fluanjs] s 1. tillopp, tillströmning. 2. överflöd [of på],
ymnighet. 3. rikedom. -t [-t] I. a° 1. överflödande; riklig, yppig. 2. rik [in på]. 3. rik, förmögen. II. s biflod, afflux
[ae'fUks] s tillflöde, tillströmning, afford [əfo/d] tr 1. [med can] ha medel, ha råd [to att]; komma ut med, kunna
undvara, ha råd till (med). 2. skänka, ge, lämna, erbjuda, afforest [æiVrist] tr göra till skog (jaktmark), plantera
med skog. nation [sefo'ristei'Jn] s skogsodling, affranchise [æfræ'n(t)Jaiz] tr befria från träidom

el. förpliktelse, affray [əfrei'] s slagsmål P& aiimän plats, tumult, affright [əfrai't] tr mest poet. förskräcka,
affront [afrA'nt] I. tr 1. skymfa, förolämpa, förnärma, såra. 2. möta, trotsa. II. s skymf, grov förolämpning; put an
~ upon, offer an /x/ to tillfoga ngn en skymf. affusion [əfjui^n] s begjutning med vatten i dop

o. på febersjuka.

Afghan [æ'fgæn] a ©. 8 afgan[sk]. distan [æf~

gæ'nistæn, - - - æfgæ'nista/n] npr. afieid [əfi:'ld] adv 1. på fältet (åkern); i fält.

2. ut på landet, hemifrån, bort [far /v], afire [əfai'ə] adv o. pred. a i brand, aflame [əfle^m] adv o. pred. o i låga,
lysande;

i eld och lågor, afloat [əflou't] adv o. pred. a 1. flytande, flott. 2. till sjöss, på sjön; i örlogstjänst. 3. full av vatten,
översvämmad. 4. svävande i luftan. Ö. som reder sig; skuldfri. 6. i [full] gång;
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i omlopp ei. rörelse, löpande, gängse. 7. osäker, ostadig, afoot [əfu't] adv o. pred. a 1. till fots, på fötter. 2. i
rörelse; i gång; i görningen.o j-afore [əfo/] adv o. prep 1. & för ut, för om inombord»; the mast för om masten
bland de simpla matroserna. 2. t ra», före, förut, ~named [-neimd], ~sald [-sed] a förut nämnd, be-mälte.
^thought [-þo:t] a överlagd, uppsåtlig. <x<time [-taim] adv fordom, för[e] detta, afraid [afrei'd] pred. a rädd \of
för, to att,

that, lest att], afresh [əfre'J] adv ånyo, p& nytt. Africa [æTrikə] npr Afrika, ~n [-n] s o. a [-afrikansk].-] {+af-
rikansk].+} <^nder [æfrikæ'ndə] s o. a inredd vit !«ht boii. sydafrikan|are, -sk; Bond nr-

band till främjande av sydafrikanernas intressen o. bil-4. dande av Sydafrikas Förenta Stater.

aft [a:ft] adv o •& akter ut (över); fore and ^ från för till akter, i fartygets hela längd, långskepps.

after [a/ftə] I. adv 1. rum efter, bakom. 2. tid

efter[åt] , senare; nu blott sist i satsen o. mest efter tidsuttr. [long ~, soon <x/, a (the) day ~ 4c]. II. prep 1. rum o.
tid efter, bakom, näst; "w all när allt kommer omkring, ändå, i alla fall, äntligen; ~ hours efter arbetstidens slut;
extra [arbete], 2. efter uttr. »yftem&i; be ~ a th. sträva efter ngt; ha ngt i sinnet,ha ngt för sig; be o* a p. hänga
efter ngn. 3. efter, i jämförelse med; enligt; i likhet med; ^ such behaviour efter (när man har sett) ett sådant
uppförande; <-w the London cats i jämförelse med kattorna i L.; ~ a fashion på sätt och vis. III. konj sedan, efter
det att; ~ he went (had gone) sedan .han gått. IV. a o. i sm». 1. senare, efter-, efteråt följande years]. 2. »takter-.



<vbirth [-bə:þ] s efterbörd. ~-body [-boMi] + s akterskepp. <x/-clap [-klæp] s otrevligt efterspel, oväntad
efterräkning, ^-damp [-dæmp] s osund kolsyreånga efter gruvgnsex-plosion. ^guard [-ga:d] s & akter-, skans|gas-
tar & örlogsfartyg. ~glOW [-glou] S aftonglöd sedan »ölen gatt ned. ~-grass [-gra:s] s efterslåtter, + andra
höskörd, ^math [ -mæpj s 1. ae - —grass, 2. koll. följ der [the ~ of war]. ~most [-moust] a & akterst. ~noon [-
nu:'n, - - -, attrib. - - -] s eftermiddag, ~piece [-pi:s] s teat, efterpjas. ^thought [-þo:t] s 1. vidare (annan) tanke. 2.
tankar (förklaring) efteråt, för sen eftertanke, efterklokhet. ~wards [-wədz] adv efteråt, sedan, sedermera. A.-G.
förkortn. för Adjutant-Gen er al. aga [æ'gə, æga/] s aga befälhavare el. hög ämbetsman i Turkiet.

again [əgei'n, əge'n] adv 1. igen, åter, ånyo; and time and ^ gång på gång, oupp* hörligt; ever and »%/, now and
«x» då och då; as much ~ en gång till så mycket; half as much ~ en och en halv gång så mycket. + 2. vidare;
åter[igen]; å andra sidan. 3. till

svar, tillbaka [the rocks echoed the glasses rang <«*, the loaded table groaned i sidan»

uttr. behöver 'v ofta ej översättas].

against [əgei'nst, əge'nst] prep mot, emot; uttr. + 1. läge; nu nästan blott i over ~ mitt emot. 2. beröring, stöd. 3.
bakgrund, jämrörelse. 4. kollision ; hinder; ran »v* a friend F stötte på (träffade helt oförmodat) en vän. 5.
motsatt riktning; fientlighet, motstånd, motsättning; warn ~ varna för. 6. utbyte. 7. tidsuttr. inemot, i avvaktan på,
såsom förberedelse till; his coming t till dess han skall komma; ~ a rainy day, »e rainy;

time om ngt som »kaii göra» inom bestämd tid, med största skyndsamhet; av alla krafter. Agamemnon
[segame'mnon] rpr.

1. agape [əgei'p] adv o. pred. a med vidöppen mun, gapande av rorv&ning &o.

2. agape [se'gapiO)] s kärleksmåltid ho» de första

kristna.

Agar [ei'ga:, ei'gə] npr. agaric [æ'gərik, əgæ'rik] s skivsvamp. agate [æ^gət, av. -it] s agat. Agatha [æ'gəþə] npr.
agave [əgei'vi] s amerikansk aloe, agaze [əgei'z] adv stirrande, age [eidg] I. s 1. ålder; what is your ^ f hur
gammal är ni? he is ten years of ~ han är tio år gammal; he does not look his han ser inte ut att vara så gammal
[som han är]; we are just of an

het. II. itr åldras. III. tr komma att åldras, göra gammal, ~d a 1. [eidgd] i en ålder av, gammal; ^ 40 fyrtio år
gammal. 2. [ei'dgid] åldrig, ålderstigen; the ~ de gamla, tvless [-lis] a som aldrig åldras, ^long [rlog] a [-livs-
[tids]lång;-] {+livs- [tids]lång;+} oändligt lång. agency [ei'dgnsi] s 1. verksamhet, förrättning; verkan. 2.
åtgörande; medverkan, förmedling. 3. verkande kraft, hand, makt [flrn invisible ~], 4. agentur; byrå. ~-office [-
o'fis] s agentur, kommissionskontor, agenda [ədje^ndə] s 1. punkter på en föredragningslista, dagordning,
program. 2. anteckningsbok. Agenor [ədji/no:] npr.

agent [ei'djnt] s 1. verkande (handlande) väsen. 2. verkande medel, kraft; kem. agens; orsak; verktyg. 3. agent,
ombud, representant; förvaltare, ^ial [eidje'njl] a agent-.
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Agesilaus [əd3esile(i)'əs] npr. age-worn [ei'^woin] a ålderdomssvag. agglomerate I. [oglo'marleit] tr gyttra
[ihop], hopa [tillsammans]. II. [-eit] itr hopgyttra (hopa) sig. III. [-'it] a hopgyttrad tm en massa, -lon
[əgtomərei'Jn] s hopgyttring, anhopning, konglomerat, -ive [-ətiv, -eitiv] a samlande, hopande, agglutinatüe I.
[əglir/tin|it] a 1. hoplimmad. 2. spr&tcr. agglutinerad. II. [-eit] tr 1. limma ihop, förena. 2. foga ihop en&ia ord
uti att ut-trycka sammansatta begrepp. 3. itr. itr. fÖl*vandla[s] till lim. -lon [eglu'.tinei'Jn] * 1. hoplimning,
förening. 2. agglntinering. -ive [-ətiv, -eitiv] a I. hoplimmande. 2. agglutinerande spr&k. aggrandize



[æ'grəndaiz] tr 1. förstora, öka, utvidga persona el. stats makt, rang, rikedom; upphöja

ngn. 2. överdriva, försköna. *vment [-[əgræ7n-dizmənt]-] {+[əgræ7n- dizmənt]+} s förstoring &o. aggravatlle
[æ'grəveit] tr 1. göra tyngre; försvåra, förvärra. 2. F reta, förarga, -ing [-ig] o° 1. för|svårande, -värrande [~ [-
circumstances].-] {+cir- cumstances].+} 2. F retsam, förarglig, -ion [ægrəvei'Jn] s 1. för|svårande, -värrande;
tillökning [o/]. 2. försvårande omständighet Eof a crime], 3. F förtret, förargelse, aggregate I. [æ'grig|it, ar. -eit]
a° 1. förenad[e] tm ett helt; sammanlagd, total Eamount]1; samfälld. 2. bot. gyttrad. 3. jur. bestående av många
förenade individer [corporation ~]. II. [-it, av. -eit] s 1. summa; in the ~ taget som ett helt. 2. massa, samling, hop.
S.vetensk. aggregat. III. [-eit] tr 1. hopa, samla, sam-mangyttra. 2. förena med, uppta i sällskap 3. F sammanlagt
uppgå till ei. utvisa. IV. [-eit] itr o. rejl hopas, hopa sig. -lon [-[ægri-gei'Jn]-] {+[ægri- gei'Jn]+} s
[samman]hopnihg, [hop]gyttring; samling, -ive [-eitiv] a 1. sammanjhopnings-, -fognings-. 2. sammantagen,
samfälld, aggress [əgre/s] I. itr gå anfallsvis tillväga, börja tvist. II. tr angripa, ~ion [əgre/Jn] t första anfall,
angrepp. <vlve [4v] a 1. angripande, görande första anfallet; anfalls-, of-+ fensiv-; assume the ~ gå anfallsvis
tillväga. 2. aggressiv, stridslysten; utmanande. oJvely [-ivli] adv anfallsvis; aggressivt. *viveness f-ivnis] s
stridslystnad; anfallslusta, ~or [-ə] s angripare, aggrieve [əgri/v] tr Tam. pass. plåga, smärta;

kränka, förtrycka; feel känna sig kränkt, aghast [əga/st] pred. a förskräckt; häpen, be-stört E«< över], agillle
[æMjail] a° vig, behändig, lättrörlig, kvick i vändningarna, snabb, hurtig, -ity [edji'liti] s vighet, hurtighet,
rörlighet Agincourt [æ'd3inko:t] npr Azincourt. agio [æ/d3io(u), ei'dj-] s 1. hand. agio. 2. börsaffärer. ~tage [-
tid3] s börsaffärer; spekulation i papper; ak tie jobberi. agist [əd3i/st] tr jur. 1. ta boskap p& bete för betalning. 2.
belägga jord med viss pålaga.

<vment [-mənt] s betesunderhåll av boskap; avgift för betesavgift, agitatlle [æ^iteit] I. tr 1. röra, skaka. 2. biidi.
uppröra, oroa; uppvigla. 3. avhandla, dryfta. II. itr agitera [for för], -ion [-[æd3i-tei'Jn]-] {+[æd3i- tei'Jn]+} b 1.
rörelse, skakning, svallning. 2. uppskakning, sinnesrörelse, oro; jäsning. 3. dryftning. 4. agitation, -or [-ə] s
agitator, aglet [æ'glit] * 1. stift P& snodd &c. 2. & ägiljett. 3. paljett, metallprydnad P& dräkt. 4. hänge

p& björk &o.

aglow [əglou'] adv ©. pred. a glödande, het. agnail [æ'gneil] 8 nagel|risp, -rot; nagelböld. agnatlle [ae'gneit] I. a
besläktad P& fäderne»

(med gemensam stamfader); av Samma stam el. folk. II. s fädernefrände. -ic [ægnæ'tik] a på fädernet, på manliga
linjen, -ion [segnei'Jn] s blodsfrändskap p& fädernet. Agnes [se'gnis] npr.

agnostic [aegno'stik] I. 8 agnostiker II. a agnostisk.

Agnus Oei [æ'gnəsdi/ai] s kat. kyrk. 1. Guds lamm; bild av korslammet. 2. Agnus Dei

kat. bðu.

ago [əgou7] prep efter sitt huvudord för .. sedan, agog [əgo'g] adv o. pred. a F i rörelse; ivrig,

i tagen; i spänd förväntan, agoing [əgou'irj] adv F i gång; i begrepp, agonistic [ægəni'stik] a 1. idrotts- isht rorn.

grekisk. 2. polemisk. 3. effektsökande, agonizüe [æ'gənaiz] I. tr pina. II. itr 1. ligga i dödskampen. 2. lida svåra
kval; våndas.

3. kämpa våldsamt ei. förtvivlat; anstränga sig. -ingly [-igli] adv [på ett] kvalfullt [sätt].

agony [æ'gəni] s 1. själskval; ibi. är. paroxysm E~ of pleasure]; ~ column tidningsspalt för annonser efter
saknade &o. 2. dödskamp; [döds]ångest; vånda. 3. kamp. Agra [a/grə, av. æ'g-] npr. agrarian [əgre'əriən] I. a
som rör jordegendom ei. odlad jord, agrarisk, agrar-; bonde-E"w outrage]. II. 8 förkämpe för omfördelning av
jordegendomen jordreformivrare, agree [əgri*/] I. itr 1. samtycka tm, g& in pä [to]; samtycka till, gå in på ei.
that att]. 2. komma överens, enas about om]; avtala E~ [«p]on]. 3. vara av samma åsikt, vara ense [with med; in
thinking that i att, att].

4. ~ with överensstämma med; passa för; bekomma väl; work {fish) does not ~ with me jag tål inte vid arbete,



jag tål inte (blir sjuk av) fisk; ~ together samsas, komma överens med varandra, trivas ihop; cannot ~ kunna inte
samsas &c. II. tr hand. få att stämma, ~able [əgri'əbl] a 1. angenäm,trevlig [to för]; älskvärd [to mot]. 2. F villig,
hågad; be ~ to everything gå med på allting. 3. ~ to i överensstämmelse med. **ableness [əgri'əblnis] s det
angenäma (behagliga) [in, of i]. «v,ably [əgri'əbli] adv 1. angenämt. 2. i överensstämmelse, i enlighet [to, with
med], ~d [-d] a av-
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gjord, beslutad; topp! upon överenskommen, avtalad; be u vara ense. <x/ment [-mənt] s 1. överenskommelse,
avtal, kontrakt; förlikning; make (come to) an u with a p. about a th. förlikas (enas, träffa avtal) med ngn om ngt.
2. överensstämmelse, enighet i åsikter, agrestic [əgre'stik] a lantlig; ohyfsad, grov. Agricola [əgri7kələ] npr.

agricultural [segrikA'ltJural] a jordbrukande; jordbruks-; ~ society hushållningssällskap, -e [se'grikAltJo] s
jordbruk, agrimotor [ægrimou'tə] s slags traktor, agronomy [agro'nami] s lantbruksvetenskap;

1 anthushållning. aground [əgrau'nd] adv o. pred. a på grund, agulle [ei'gju:] « 1. malaria, frossa. 2. fross-
skakning; rysningþr]. -ed [-d] a skälvande av frossa, -ish [ei'gjuij] a 1. fross-. 2. ma-lariaalstrande. 3. sjuk i
malaria, som har frossa. 4. frossartad; som kommer anfallsvis; skälvande, ah [a:] interj ah! o! ack! mel ve mig!
aha [aha':, əhcr/] interj åhå! Ahab [ei'hæb], Ahasuerus [əhæzjui'ərəs] nprr. ahead [əhe'd] adv o. pred. a före;
förut; framåt; raskt framåt; för ut, för över; rakt på; ~ of framför; före; framom; för om. fihem [hm] interj hml
Ahmed [cr/med] npr. ahoy [əhoi7] interj & ohoj! aid [eid] I. tr hjälpa, bistå; underlätta. II. s 1. hjälp, bistånd;
hjälpmedel; by the u of med tillhjälp av, medelst; in u of till förmån för. 2. biträde, medhjälpare, ~e-de-camp
[ei'ddoka/g, -ka'/rj, -ko:'rj, -ko:'g] (pi. -es~de--camp [ei'dzdoka/q 4o]) s & adjutant, [-or-donnans[officer].-] {+or-
donnans[officer].+} ~er [-ə] s medhjälpare, aiglet [ei'glit] se aglet. aigrette [ei'gret, - -] s ägrett. . Aiken [ei'kin]
npr.

ail [eil] I. tr opers. plåga, besvära; what us you? vad går åt (fattas) er? II. itr vara

aileron [ei'l^ron] s uygv. skevningsroder. ailment [ei'lmənt] s sjukdom; illamående; oro,

bekymmer. Ailsa [ei'lzə, -sə] npr Craig]. aim [eim] I. tr måtta, sikta [at på]; ~ a pistol at rikta en pistol mot. II. itr
sikta; sträva [at på; efter]; / was uéti, at det var mig man åsyftade (det gällde). III. s 1. sikte; miss o.'s u skjuta
miste, förfela målet; take u sikta, måtta fa£ på]. 2. [syfte]mål [war and peace avsikt. ^I8S8 [-lis] a° utan mål,
planlös. Ainsworth [ei'nzwə:þ] npr. ain't [eint] F mindre v&rdat för are not, is not; P i st. för am not; ibi. av. P för
have not, has not. Aintree [ei'ntri:] npr.

1. air [sə] I. s 1. luft; atmosfär; the open u fria luften; open u meeting friluftsmöte;

take the u hämta frisk luft; castles in the luftslott; quite in the u oviss, i vida fältet; Au Convention
luftfartskonvention; Au Force luftförsvarsväsen, flygvapen; Au Ministry luftförsvarsdepartement. 2. fläkt; drag;
kåre. 3. offentlighet; give u to sprida ut; take u bli känd. II. tr 1. vädra, lufta. 2. torka vid elden. 3. lysa med, visa.
III. ref 1. gå ut och lufta på sig. 2. a*, itr. briljera.

2. air [sə] s 1. utseende. 2. min, åtbörd. 3. mest pi. us förnäm ei. viktig min; give o. s. (put on) us ta sig en
förnäm min (ton), spela förnäm, sätta näsan i vädret; she showed her little us and graces hon visade hur fin och
söt hon var, hon koketterade.

3. air [sə] s melodi; sopranstämma. +air||-base [s'ə|beis] s flyg|bas,-ätation rör luftfartyg;

operationsbasis för flygvapnet. - -bed [-bed] s luftdyna att ligga pà. -craft [-kratft] s luftfartyg. - »engine [-
rexndjin] s varmluftsmaskin. - -hole [-houl] s luft-, draghål. -ily [-rili] adv luftigt 4c, se -y. -iness [-rinis] s
luftighet; friskhet; livlighet 4c, se -y. -ing [-rig] s 1. vädring; torkning vid elden. 2. åk- el. ridtur i det fria. -less [-
lis] a 1. kvav. 2. vindlös, stilla, --line [-lain] se beeline. -man [-rasen, -mən] s flygare. • -mechanic [-mikae'nik] s



flygv. mekaniker. • -plane [-plein] se aeroplane. - -pocket [-po^kit] s lnftgrop. —raid [-reid] s flyganfall mot stad,
lager 4c. " -SCOUt [-skaut] s flygspanare. - -ship [-Jip] s luftskepp, motorballong. - -space [-speis] s luftöppning.
- -threads [-þredz] * pl sommartrådar, spindelväv. - -tight [-tait] a lufttät, hermetisk, --tube [-tju:b] s luftrör, --
valve [-vælv] s luftventil. - -vessel [-vesl] s luftklocka. -worthiness [-wə:Nðinis] s luftvärdighet. -worthy [-
wə:'ði] a luftvärdig, -y [-ri] a° 1. luft-. 2. luftig; poet. hög. 3. overklig, tom. 4. luftig, tunn. 5. livlig, munter; lätt,
ledig, ogenerad. 6. ytlig, sorglös, obekymrad, nonchalant, lättsinnig. aiSle [ail] S 1. sidoskepp i kyrka. 2. gång
mellan + bänkrader, ~d [-d] a försedd med sidoskepp. Aisne [ein] npr. ^aitchbone [ei'tjboun] s länd|ben, -stycke.
Aix la-Chapelle [ei'ksla:JæpeT] npr Aachen.

1. ajar [ədja*/] adv på glänt.

2. ajar [ədga:'] adv i strid (disharmoni), nr lag. Ajax [eiMgæks], Akenside [ei'kinsaid] nprr. akimbo [əki'mbo(u)]
adv med händerna i sidan, akin [əki'n] adv o. pred. a släkt, besläktad [to

med]; liknande, à la [a:la:] prep à la, efter, lik[t]. Alabama [æləba/mə] npr. alabaster [æ'ləba:stə, -bæstə] s
alabaster, alacrity [əlæ'kriti] s hurtighet, livlighet; glad

iver, beredvillighet. Aladdin [əlæ'din] npr.

alamode [æ^əmoud] adv o. a på modet, mo-
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dem, å la mode; ~ beef stuvning på [rester av] oxkött; ~ [silk] slags svart taft. Alan [æ'lən] npr skotti. Allan.
Aland [a/lənd, o/-] npr Aland, alar [ei'lo] a vinglik; vin g-, alarm [əla/m] I. s 1. larmsignal, [a]larm; give the ~
varna, slå larm; take the ~ bli varnad, ana oråd; ^s and excursions skämts, buller och bång. 2. bestörtning £at
över], oro, ängslan. 3. vani. alarum alarmapparat. II. tr 1. alarmera, väcka till känsla av fara. 2. oroa, skrämma
[upp], ~-bell [-bel] s stormklocka, ~-cloek [-klok] s väckarur. ~-gun [-gAn] s X larmkanon, ~ing [-ig] o° oroande,
betänklig. ^ist [-ist] s alarmist, panikmakare. ~-post [-poust] s larmpost, samlingsställe vid larm.

alarum [əle'ərəm, əla:'-] se alarm I. 3. alary [ei'ləri] a vin g-, alas [əlcr/s, av. ə]æ's] interj ack, tyvärr. Alaska
[əlæ'skə] npr.

Alastor [əlæ'sto:] npr nemesis hämnande gudom. alate[d] [eileit, -id] a med vingar ei. vinglika bihang.

alb[a] [æ'lb, -ə] s mäss-, krönings|skjorta. Albanllia [ælbei'njə] npr Albanien, -lan [-n] s + o. a albanespsk]. -y
[o/lbəni] npr. albatross [æ'lbətros] s albatross, albeit [o:lbi:'it, - 1 -] konj ehuru; låt vara. Albemarle [se^bimcul]
npr. albert [æ^bət] s slags kort länkurkedja. Albert [ælbət], ~a [ælbə/tə] nprr. albescent [selbe'snt] a vitnande.
Albigenses [ælbid3e'nsi:z] s pl albigenser. Albin [ae'lbin] npr gaeliskt namn «r Skottland, albino [ælbi:'no(u)] s
albino. Albion [æTbjən, -biən] npr Albion Storbritannien, album [se'lbam] s album; of dried plants herbarium.

albumilen [ae'lbjumjin, ælbju:'men, -min] s 1. äggvita. 2. äggviteämne. 3. frövita. -in [-in] s äggvita ämne, se -en
2. -inuria [--inju'əriə] s läk. äggvita.

alburn[um] [æ^bə^ælbə-Znəm] s vitved, splint. Alcester [o/lstə], Alcestis [ælse'stis] nprr. alcheml|ic[al°]
[ælke'mik, -(ə)l] a alkemistisk. -ist [ae'lkimist] s alkemist, guldmakare. -y [se'lkimi] s alkemi, guldmakeri.
Alcillbiades[ælsibai'ədi:z], -des[ælsai'di:z] nprr. Alcock [o/lkok] npr.

alcohol [æ'lkəhol] s alkohol, ~ic [aelkaho'lik] + a alkoholhaltig. ~ism [-izm] s alkoholism,

spritförgiftning. Alcoran [ælkora^n] s Koran[en], Alcott [o/lkət] npr.

alcove [ae'lkouv] s 1. alkov, nisch. 2. lövsal, berså.

Alcuin[e] [ælkwin], Aldebaran [ælde^ərən],



Aldenham [o/ldnəm] nprr. aider [cv/ldəj av. o'1-J s bot. al. alderman [o/ldəmən, av. o'l-] s 1. ålderman,

rådman. 2. S slags l&ng lerpipa. ~ic [-[ə:ldə-m»'nik]-] {+[ə:ldə- m»'nik]+} a åldermans-, rådmans-. ry [-ri] s

I. stadskvarter med egen ålderman. 2. se reij. ~ship [-Jip] s ålder-, råd|manskap.

Alderllney [o/ldəjni], -sjgate [-zgit] nprr. Aldershot þ/ldəjot] npr av. om militärlägret t Aldliford [o-/ld|fəd], -
gate [-git], -red [-rid], -rich

[-'rid^, -ritj], -wych [-witj] nprr. ale [eil] s öl; pale ~ ljust öl. +Alec[k] [æ'lik] npr kortnamn för Alexander. alee
[əli:7] adv o. pred. a i lä. alegar [ei'ligə] s surt öl; maltättika, ale-house [ei'lhaus] s öl-, bier|stuga. alembic
[ole'mbik] s förr slags retort, destiller-kolv.

alert [ələ/t] I. a° 1. vaken, beredd. 2. pigg, livlig, rask, munter. II. s 1.1 alarmering, över-+ fall. 2. on the ~ på
utkik, på vakt, på spänn. Aleutian [əl(j)u/Jiən, -Jn] a aleutiak [-Islands].-] {+Is- lands].+}

1. ale-wife [ei'lwaif] s krögerska.

2. ale-wife [ei'lwaif] s slags amer. sin majfisk. Alexandller [æligza:'nd|ə, av. -zæ'n-], -ra [-rə],

•ria [-riə] nprr. -rian [-riən] a alexandr|isk, -insk. -rine [æligzæ'n drain, av. -za/n-] s o. a alexandrinþk vers].
Alfonso [ælfə'nzo(u)], Alford [o/lfəd], Alfred

[æ'lfrid], Alfreda [ælfrr/də] nprr. alfresco [ælfre'sko(u)] adv o. a i fria luften;

frilufts- E~ lunch], Alfreton [æ'lfrətn] npr.

alga [æ'lgə] (pi. algæ [æ'ld3i:]) s alg; tång.

~i [-1] a alg-, tång-, algebra [ae'lcteibro] s algebra. ~ic[al°] [ældgi-

brei'ik, -(ə)lj a algebraisk. Algeria [seldji'oria] npr Algeriet. Algernon [æ'ld3ənən] npr. algid [se'ld^id] a
[fross]kall. ~ity [ae^i'diti

s [fross]kyla. Algiers [æl^^əz] npr Alger. Alhambrlla [æl(h)æ/mbrə] npr morisk kungaborg vid Granada, a-esque
[sel^sembre'sk]a i alhambra-(morisk )stil. alias [ei'lias] I. adv eljest, även kallad, alias.

II. 8 [tillfälligt] antaget namn. All Baba [ae'libcu'ba] npr.

alibi [æ'libai] I. adv annorstädes. II. s alibi; prove an ~ bevisa sitt alibi. Alice [se'lis] npr Alice, Elsa. Alick [æ'lik]
wp/kortnamn för Alexander. alien [ei'liən] I. a 1. en annans, andras. 2. [under] utländsk [lydno]. 3. främmande,
annan; olik, skiljande sig [from från]; oförenlig, motbjudande [to med, för]. II. s 1.

främling; i ett land bosatt el. verksam men där icke natu-raiiserad utlänning; ^-friend, enemy främling tillhörande
vänskapligt (fientligt) sinnad stat; rs,jury jury med halva antalet medlemmar ~ office passbyrå. 2. en utesluten
[from], ~ate [-eit] tr 1. göra främmande, avlägsna [from för, från]. 2. överflytta ägande-
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rätt till, avyttra. 3. bortvända, nation [-ei'Jn] * 1. avlägsnande; kallsinnighet, likgiltighet [from mot, för]. 2.
överlåtelse, avhändande. 3. sinnesrubbning [mental ~]. ~ee [-i/] s en till vilken egendom överlåtes, ny ägare,
'v/ism [-izm] s 1. främlingsskap. 2. psykiatri, fvist [-ist] $ sinnessjukläkare, psykiater.

1. alight [əlai't] itr 1. stiga av (ned, ur) [from\. 2. falla ner ur luften; slå ner; hamna.

2. alight [əlai't] a 1. [upp]tänd; i eld [och lågor]. 2. upplyst.

align [əlai'n] I. tr göra rak, ställa upp ei. bringa

i rät linje Isht sikte o. korn pä geväret och pricken pä skottavlan, [in]rikta; rätta. II. itr bilda rak linje; iakttaga



rättning, ^ment [-mənt] s 1. placering i [rak] linje; utstakning; rätning; inriktning av maskin och axelledning. 2.
[dragande av] rät linje; rad av ordnade saker. 3. &c uppställning på linje; rättning[slinje]; formationslinje i
eskader. 4. planritning till väg &o. alike [əlai'k] I. pred. a lik[a]. II. adv likaledes, på samma sätt, i lika grad
(mån), aliment [ælimənt] s 1. näring[smedel], föda. 2. det som uppe- ei. underhåller; stöd. ^ary [selime'ntari] a 1.
närande, närings-; ~ canal tarmkanal. 2. underhålls-, nation [-[æ^limen-tei'Jn]-] {+[æ^limen- tei'Jn]+} s 1. näring;
näringsprocess, -förhållande. 2. underhåll, förplägning. alimony [æ'liməni] s under|håll, -stöd. aline se align.

alive [əlai'v] pred. a 1. i livet, vid liv, levande; som finnes; no man ~ ingen i hela världen; man u! i tilltal F karl!
människa! gosse! &c. 2. livlig, livad [toith av], rask; be <v» with myllra (vimla) av; look ~/ F raska på! 3. be ~ to
vara känslig för, ha ett vaket sinne (öppet öga &c) för; be fully ~ to vara fullt + medveten om, fullkomligt inse.
alkali [ae'lkollai] (pi. ~[e]s) s alkali, ~fy [-ifai] tr förvandla till alkali, ~ne [-ain] a alkalisk, alkaloid [æ'lkəloid] s
alkaloid, ~al [ælkə-

loi'dl] o alkaloidisk. all [o:l] I. a 1. all, allt, alla; all möjlig; at once alla (allt) på en gång; seäv. III; ~ but adv.
nästan, så gott som; ~ of us vi alla; <%/ told (counted) inalles; when ~ comes to u när allt kommer omkring; is
that uf är det alltsammans? inte mera? that's u och så är (var) det inte mera; bara det; så mycket du vet det och
därmed punkt; three oj tre lika; efter prèp. after u när allt kommer omkring; ändå; äntligen; at <%/ alls, ens, på
ngt sätt, över huvud; did you speak at uf sade du ngt [alls]? not at u inte alls; för all del, ingen orsak; for good and
~ på fullt allvar, för beständigt, definitivt; for u I care gärna för mig, vad mig beträffar; for ~ I know såvitt jag
vet; for that i trots därav, det oaktat; for the world as if precis som om; once for u en gång för alla; in ~ inalles; in
rsj allt i alla; best of u allra bäst; in N. of ~

places just i N.; of u things framför allt. 2. hela the, ~ my &c], hel och hållen. II. s 1. allt[ihop, -sammans],
allting, allt + vad man har fortast o.'s ~]; alla. 2. det hela, helhet. 3. the u alltet. III. adv alldeles, helt och hållet,
bara, idel; behöver stundom ej Översättas; ofta i sms. med adj.: u-kind allgod 4c; ~ about runtomkring; ^ along a)
prep. utefter (över) hela; b) adv. hela tiden; alltigenom; u at once plötsligen; /n, over a) prep. över hela ..; b) adv.
över (i) hela kroppen; that is Tom <\* over det är så likt T., det är T. upp i dagen; sådan är T.; Ws u over with him
det är rakt slut (förbi) med honom; right! gott, klart, topp, kör för det, gärna för mig, gör som ni vill, det skall bli
&o; he is u right han är kry (oskadd), han reder sig nog; det är ingen fara med (inget fel på) honom &o; it is ~
right det är klart (i ordning, som det skall vara); ~ the better (more, worse & c) så mycket (desto) bättre (mera,
värre el. sämre &o); ~ the same ändå; ~ the same, ~ one likgiltigt; Ws u the same to me det gör mig detsamma
(kommer på ett ut); ~ there F vaken, skarp; karl för sin hatt, situationen vuxen, han förstår det;

ibl. I nek. o. fråg. satser riktig[t klok].

all-aged [o/leidjd] a av alla åldrar,

Allah [s^lə, äv. ae'la:] npr Allah, ^abad [ælə-

həbæM], Allan [æ'lən] nprr. allay [əlei'] tr 1. undertrycka, stilla, lugna.

2. mildra, dämpa, lindra, minska. ail-Ilbiack [o-.lblse'k] a helsvart, -coloured [-[o:1-kAləd]-] {+[o:1- kAləd]+} a
brokig.

allegüation [æligeifn, æle-] « 1. anklagelse. 2. påstående isht obevisat, -e [ale'd^] tr 1. an-draga, anföra som skäl,
bevis, ursäkt; ursäkta sig med. 2. med ei. utan skäl påstå, vilja göra gällande; on the day of the ud murder den dag
mordet skulle (påstods) ha begåtts; the ud murderer den utpekade mördaren. Alleghany [æ'ligeini, - - - -] npr.
allegiance [əli/dgns] s länsplikt; undersåtlig tro och lydnad; oath of ~ tro- och huldhetsed.

allegorl|ic[al°] [seligo'rik, -(ə)l] a allegorisk, -ist [æ'ligərist] s författare av allegorier, -ize [æ'ligəraiz] I. tr
allegoriskt uttyda el. framställa. II. itr begagna liknelser, -y [æ'ligəri] s allegori, bildlig framställning, allegro
[əlei/gro(u)] a o. adv o. s mus. allegro, alleluia [ælilu/jə] interj o. s halleluja. Allen [æ'lin], ~by [æ'lənbi], ~town
[-taun]njt?rr. alleviatlle [əli/vieit] tr lätta, lindra, mildra, -ion [olhviei'Jn] s lättnad, lindring, minskning. -or [-ə] 8
lindrare; lindringsmedel, -ory [əlr/viət(ə)ri] a lindrande &o.



1. alley [se'll] S 1. allé; gång isht i park el. trädgård.

2. gränd; blind u återvändsgränd.

2. alley [æ'li] se 2. ally.

Alleynian [əli/niən] s medlem av Dulwich Co llege.
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aloft

alley-way [ae'liwei] s sidogång, korridor. All-father [o:'lfa:ðə] npr Allfader. All Fools' Day [o/lfu/lzdei] s i nprii.
all-llfours [oilfo/z] s pi alla fyra [fötterna].

-hail [o/lhei'l, - interj hell I All-Hallows [o/lhse'louz] s allhelgonadag 1 nov. alliilance [əlai'|əns] s 1. äkta
förbund; släktskap, frändskap. 2. förbund, allians [the Holy -ed [-d, attr. æ'laid] a 1. släkt,

befryndad [to med]. 2. förbunden, allierad; the ~ powers isht ententemakterna under kriget 1914-1919. -es [-z] s
pl se /. ally II. alligator [æ'ligeitə] s alligator, alliteratlle [əli'tər|eit] itr alliterera. -lon [-ei'Jn] 8 alliteration, -ive [-
eitiv, -ətiv] a° allite-rerande.

all-llkind [o:l|kai'nd] a allgod. -knowing [-nou'ig] a allvetande, -loving f-U'vig] a

all[t]älskande, kärleksfull, -night [-nai't] attr.

1 ~ cafè nattkafé. Alloa [æ'louə] npr.

allocable [ae'lokeit] tr 1. tilldela isht vid fördelning, anvisa, anslå [to]. 2. lokalisera, -ion [selokei'Jn] s till-,
för|delning &o. allodillal [alou'dilal] a° odal-, oberoende, självägande, länsfri. -um [-əm] s allod[ialgods],
odalgods, fritt arvgods. allopathllic [ælopæ'þik] a (-ically adv) allopa-tisk. -ist [əlo'pəþist] s allopat. -y [əlo'pəþi]
8 allopati.

allot [əlo't] tr 1. fördela genom lottning. 2. tilldela; anvisa, anslå, bestämma, ~rnent [-mənt] s 1. fördelning. 2.
lott, öde. 3. an-+ del. 4. [jord]lott, koloniland. all-over [o:lou'və], ~ish [-rij] a F allmänt illamående, 'sjuk i hela
kroppen', allow [əlau'] I. tr 1. erkänna, medgiva. 2. Am. anse, mena; påstå. 3. tillåta, låta; to be *»ed in (on) få
vara i (på). 4. bevilja, anslå. 5. an-, slå [for till], in-, från|räkna; ~ a quarter of an hour for time lost in changing
trains draga av (lägga till) en kvart för tidsförlust vid tågombyte. II. rejl 1. låta sig med inf. 2. /x/ o. 8. in tillåta
sig, hänge sig åt. III. itr

1. ~ for ta i betraktande, ta hänsyn till,

fästa avseende vid ss. förklarande (förmildrande &c) omständighet; hand. gottgöra, göra avdrag för.

2. of erkänna, godtaga; med saksubjekt medgiva, tillåta. stable [-əbl] a° tillåten, tillåtlig. ~ance [-əns] I. s 1. nu *
tillåtelse. 2. [-[års]-underhåll;-] {+[års]- underhåll;+} lön, traktamente; anslag, under-

4- stöd [unemployment ~]. 3. ranson isht inknappning [short ~]. jit. hand. avdrag, rabatt, gottgörelse; ersättning;
make an ~ of

2 % lämna 2 % gottgörelse. 5. [-hänsynstagande],-] {+hänsynsta- gande],+} undseende, eftergift; make ~ for ta
hänsyn till »ak, överse (inte räkna så noga) med ngt (ngn) på grund av förmildrande omstän-digliet; so ovan
allow III. 1. 6. mynt. remedium. II. tr '1. sätta på ranson; be få [som] ranson. 2. utportionera.

Al lo way [æ'lowei] npr.

alloy [əloi7] I. s 1. gulds &o halt. 2. legering, + metallblandning. 3. tillsats av sämre metall el. ngt d&iigt. II. tr 1.
beskicka, legera. 2. försämra, all-ilpowerful [o/llpau'a^u)!] a allsmäktig. •round [-rau'nd] I. adv runt omkring. II.



a 1. mångsidig; allsidigt utbildad; över hela linjen [skeende]. 2. ~ traverse 1& svängbar kulspruta.

All Saints' Day [o/lsei'ntsdei] s allhelgonadag

1 november.

all-llseed [o/l|si:d] S namn p& flera frörika växter trampgräs; slags molla m. b. -seer [-si:'ə] s den allseende, -
sided [-saidid] a allsidig, -sized [-saizd] o i alla storlekar, -spice [-spais] s kryddpeppar. All Souls' [odsou'lz] npr
ett college i Oxford. ~ Day [o:'lsou'lzdei] s alla själars dag katolsk fest

den 2 november.

all-standing [o^lstse'ndig] adv F oväntat, hux

flux; som man går och står. allude [əl(j)u:'d] itr, ~ to 1. hänsyfta (anspela)

på; åsyfta. 2. im. oeg. mena: nämna, aliure [əl(j)u'ə] tr 1. locka [from från, to + till]. 2. tjusa, fängsla, ~ment [-
mənt] s 1.

lockelse. 2. lockbete. 3. tjusning, behag, ailusilion [əl(j)u:'|gn] s hänsyftning, anspelning; in ~ to med hänsyftning
på. -ive [-siv] a° syftande [to på]; full av anspelningar, •ively [-sivli] adv i anspelningar, antydnings* ± vis,
förblommerat.

all-l!wool [o/J|wu'1] 8 O. a helylle[-]. -work [-wə:k] s diverse hemsysslor; maid of ^ ensamjungfru.

1. ally I. [əlai7] tr o. ref samman-, för|binda, förena, alliera [to, with med]. II. [æ'lai, əlai'] s bundsförvant,
förbunden, allierad, vänskaplig makt; vetensk. o. biidi. frände; the allies isht ententemakterna under kriget i9i4—
19.

2. ally [æ'li] s marmor-, alabaster|kula för lek. alma[h] [æ'lmə] s egyptisk danserska. almanac [o/lmənæk] s
almanack, kalender. Alma-Tadema [æ'lmətæ'dimə], Almesbury

[a/mzbəri] nprr. almighty [orlrcai'ti] I. a allsmäktig God;

the S stor. II. adv S väldigt, oerhört,

almond [a/mənd] s mandel.

Almondbury[a/mən(d)bəri, lokalt a:/mb(ə)ri]»jor. almoner [ælmənə] S officiellt funktionerande all-

moseutdelare. almost [o/lmoust] adv nästan, vid pass, nära

[nog]; äv. attr. alms [a:mz] s vani. som sg. allmos]a, -or. <^,-deed [-di:d] s barmhärtighetsverk, ~-folk [-fouk] 8
pl, se --man. <v-hou!te [-haus] s fattighus, 'w-man [-man] s fattighjon. Alnwick [æ'nik] npr. aioe [æ'lo(u)] s aloe,
~ltic [seloe'tik] I. a innehållande aloe, aloe-. II. s aloepreparat. aloft [əlo(:)'ft] adv o. pred... a 1. högt upp, i
höjden. 2. upp[åt], till väders.
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alone [əloi/n] i. pred. a allena, ensam, för sig själv; på egen band; leave (let) u låta vara i fred, låta bli; let u .. F
för att nu inte nämna ..; mycket mindre (mera) .. ii. adv efter sitt huvudord endast, uteslutande, along [əlo'g] i.
prep längs, längs efter, ut|med, -efter, ut-, fram|åt. II. adv 1. på längden; nu end. i ~ by längs med. 2. framåt,
åstad; come u! kom nu! kom, så gå vi! raska på! 3. ~ with tillsammans med, jämte. 4. I knew it all u jag visste
det hela tiden, ashore [-Jo'ə] ad* längs kusten (land), »x,-side [-sai'd] adv »i* långsides; ~ of långsides med,
bredvid, utefter; jämsides med. aloof [əlu/f] adv o. pred. a 1. på avstånd, borta, undan; stand u hålla sig undan. 2.
«£> [till, i] lovart [spring u]. ^ness [-nis] s ställning utanför ©i. på avstånd; indifferent (reserverad) hållning;
hög[dragen]het. aloud [əlau'd] adv högt, med hög röst ej tyst;



ljudligen; reek (stink) u F stinka lång väg. alp [ælp] s 1. alp, högfjäll; the Aus alperna.

2. betesmark på fjällsluttning, alpaca [ælpæ'kə] s zooi. tyg alpacka, alpenstock [æ'lpənstok] s alp-, fjäll|stav.
alpha [æ'lfə] s alfa,grekiskt A; Au and Omega A och O, begynnelsen och änden, ^bet [-'bit] s alfabet, ~betic [-
be'tik] a alfabetisk, ^hetical [-be'tik(ə)l] a° alfabetisk; ^ order bokstavsordning. Alphæus [ælfi(:)'əs] npr.

alpinlie [æ'lpain] a alpinþk], alp-; Au race alpin ras. -ist [æ'lpinist] s alpklättrare, berg-bestigare. already [o:lre'di,
ol-] adv rednn. Alresford [o/lrisfəd, lokalt o/lsfəd] npr. Alsace-Lorraine [æ'lsæs lorei'n] npr Elsass-

Lothringen. Alsatia [ælsei'Jiə] npr 1. Elsass. 2. botcckn. rar

White friars kvarter i London förr med asylrätt. + un [-n] a elsassisk. f also [o:/lso(u), äv. ol-] adv också, även,
likaså, alt [ælt] se alto. Altai [seltei'ai, æltai'] npr. altar [o/ltə, av. o'l-] s altare, ^-cloth [-ikloþ] (pi. us) s altaijduk.
-kläde, ^-piece [-pi:s] s altartavla, ~-screen [-skriin] s altarskåp, alter [o*/ltə, rv. o/1-] i. tr [för]ändra into till]; ~
oSs mind ändra beslut (mening); ued fðr the worse försämrad. ii. itr förändras, bli annorlunda, ^ability [-Tabi'liti]
s föränderlighet. ^able [-rəbl] a föränderlig. nation [-re'ijn] s förändring, rvative [-reitiv, av. -rətiv] a förändrande,
altercatüe [o/ltəkeit, av. o'l-] itr gräla, träta, -len [o^ltəke^Jn] s gräl, ordväxling, häftig dispyt.

alternate I. [o(:)ltə:'nit, av. ol-, æl~] a° omväxlande, alternerande; u angle alternatvinkel; ~ leaves skiftesvis
sittande blad; ~ motion växelrörelse; ~ order radioteiegr. sändning i

serier. ii. [o:/ltə(:)neit, av. ol-, æ'l-] tr växelvis ordna ei. utföra; låta omväxla. iii. [o:/l-to(:)neit, av. o'l-, æ'l-] itr
alternera, växla, tura om; -ing current växelström; -ing ge-+ neration generationsväxling, -ion [-[o(:)ltə(:)-nei'Jn]-
] {+[o(:)ltə(:)- nei'Jn]+} s växling, -ive [o(:)ltə/nətiv] i. a° alternativ, medgivande val mellan två möjligheter. H.
s alternativ, ettdera av två (av. av flera) sätt att välja på; I had no [other] u jag + hade intet [annat] val (ingen
annan utväg). Althæa [ælþi(:)/ə] npr.

although [oilðou', av. ol-] konj ehuru, fastan,

oaktat, även om. -i-altitude [æ'ltitju:d] s 1. abstr. höjd; av. djup; höjdpunkt. 2. konkr. mest pi. us höjd[er]. 3.
höghet, hög ställning, alto [æ'lto(u)] s mus. alt.

altogether [o:ltəge'ðə, av. ol-, - - - -] adv helt

+ och hållet, alldeles, fullt. Alton [o/ltən] npr.

alto-reiiavo [æ/lto(u)rili:'vo(u)] s hög-relief, altrullism [æ'ltru|izm] s altruism, oegennytta. -ist [-ist] s altruist;
idealist, -istic [-i'stik] a (-istically adv) altruistisk. alum [æ'ləm] s alun. minium [ælju(:)mi'njəm] s aluminium,
~lnous [əlju/minəs] o alun-haltig, alun-, lerjords-. aiumn|us [əlA'mn|əs] (pi. -i [-ai]) s alumn. alum-ore
[ærləmo:] s alunsten. alundum [əb/ndəm] s kem. alnndum. alveoiliar [æ'lviəljə, ælvi'əl|ə] i. a alveol[ar, -är. ii.
s, the us tand|hålorna, -vallen, -ate [-it] a gropig, pipig. -us [-əs] (Pi. -i [-'ai]) s 1. tandhåla. 2. cell. always
[o:'lwəz, av. -weiz, -wiz] adv alltid,

jämt, städse, a. m. [ei7 e'm, äv. - -] förkortn. för ante meridiem lat. [på] förmiddagen. A. M. förkortn. för anno
mundi lat. år. am [æm, əm, m] i. pers. sg. pres. av be jag är.

Amaijbel [æ'mə|bel], -dis [-dis] nprr. amadou [æ'mədu:] s fnöske. amain [omei'n] adv åid. 1. häftigt, våldsamt. 2.
raskt.

amalgam [əmælgəm] s 1. amalgam. 2. blandning av olikartade beståndsdelar, ^ate [-eit] i. tr 1. amalgamera,
blanda med kvicksilver. 2. blanda, förena, sammanslå. ii. itr blanda sig, blandas &c. ~ation [-ei'Jn] $ 1. amalga-
mering. 2. blandning, förening, hop-, sammanslagning. native [-eitiv] a amalgameran de &0. Amanda [əmæ'ndə]
npr.

amanuens|is [əmænju(:)e'nsjis] (pi. -es [-i:z]) s

handsekreterare, amaranth [æ'mərænþ] s 1. poet. aldrig vissnande (evighets-)blomster. 2. amarant. 3. purpur.
~ine [æməræ'nþain] a 1. [av] [-evighets[-blommor];-] {+evighets[- blommor];+} oförvissnelig. 2. pürpurrod.



amaryllis [æmərrtis] s amaryllis, amass [əmæ's] tr hopa, lägga i (på) hög, samla.
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amice

amattur [æ'mətə:, æ'mətjuə, - - -] s 1. älskare [of av ngt]. 2. amatör; dilettaiit. ~ish [---rij] a dilettantmässig.
~ishness [- - -rijnis], ~lsm [---rizm] s dilettantism, -skap. amativeness [^mətivnis] s frenoi. sinnlighet,

kärleksdrift, amatol [se'mdtol] s amatol sprängämne, amatory [a^mətəri] a kärleks-, älskogs-, erotisk; öm,
förälskad, amazlle [əmei'z] tr göra häpen (bestört); at (by) högeligen förvånad (bestört) över. -edly [-idli] adv
med häpnad,häpet, -ement [-mənt] « häpnad,bestörtning,stor förvåning fai]. -ing [-ig] a° förvånande,
häpnadsväckande. Amazon [æ'məzn] 8 1. amazon, sköldmö. 2. manhaftig (karlavulen) kvinna. 3. the ~
Amazonfloden, ~ian [æməzou'njən] o amazon».

ambages [æmbeiMjirz, ay. oe'mbidjiz] s pl omvägar, omsvep, undanflykter, ambassadilor [æmbæ'səd|ə] s
ambassadör [Ordinary (Resident) ~]; sändebud, gesant; ~ Extraordinary utomordentligt sändebud, -ress [-ris] s
ambassadris: a) kvinnligt sändebud; b) ambassadörsfru.

1. amber [æ'mbə] s ambar, packhus i Ryssland; förvaringsrum.

2. amber [se'mbo] L s bärnsten; bärnstensfärg. II. a av bärnsten, bärnstens-; ambrafärgad. ~gris [-gri:s] s
österländsk [grå]ambra.

ambidextller [æ'mbide'kst|ə, av. - - - -] a o. s 1. [en] som nyttjar vänster hand lika bra som höger, 'vänsterhänt'. 2.
biidi. [en] som bär kappan på båda axlarna -erity [- - - e'riti] 8 1. förmåga att nyttja båda händerna lika; Midi.
fintlighet. 2. biidi. dubbelspel, falskhet. -[e]rous [-rəs] a° se -er. ambient [æ'mbiənt] a omgivande, kringgjuten.
ambiguility [aembigju'iti] s tvetydighet; otydlighet. -ous [æmb^gjuəs] a° tvetydig, oklar, dunkel; oviss, ambit
[se'mbit] S 1. begränsat Område kring hus, stad &e. 2. gränser, råmärken. 3. biidi. omfång, utsträckning,
ambitüion [æmbi'J|n] s 1. äre|lystnad,-girighet; ärelysten iver [of efter, för]. 2. raremäi för ärelystnad. -ious [-əs]
a° 1. ärelysten. 2. ivrigt traktande [of efter, to do]. 3. högtravande, anspråksfull, -iousness [-əsnis] s ärelystnad,
amble [æmbl] I. itr 1. gå i passgång. 2. trip-

pa. II. s 1. passgång. 2. trippande. Amboyna [æmboi'nə] npr. Ambrose [ge'mbrouz] npr Ambrosius, ambrosia
[æmbrou'ziə] s ambrosia, gudaspis.

rwl [-1] a° balsamisk; amferosisk; kostlig, ambry [æ'mbri] s åid. 1. avstängd nisch ei. väggskåp i kyrka. 2. skåp,
skänk för matvaror; skafferi, ambs-ace [ei'mzeis] s 1. ässen par, ässor all.

2. biidi. otur; värdelöshet, intighet, ambulalince [æ'mbjulə|ns] s 1. fältlasarett. 2. + ambulansvagn. -tory [-təri] I.
a 1. ambula-

torisk, flyttande; kringvandrande. 2. gång-E~ feet]. 3. flyttbar. 4. skiftande, obeständig. II. s [täckt] gång;
valvgång, ambuscade [æmbəskei'd] I. s bakhåll. II. tr o.

itr lägga (ligga) i bakhåll, ambush [æ'mbuj] i. s bakhåll, försåt; make (lay) an /v» lägga försåt; lie in ~ ligga på
lur. ii. itr ligga i bakhåll (på lur). iii. tr lägga sig på lur för, överfalla från bakhåll, ~ed [-t] a liggande i bakhåll (på
lur), gömd. ameer [əmi'ə] s emir. Amelia [əmi/ljə] npr Amalia, ameliorate [əmi/liərleit] i. tr förbättra. ii. itr bli
bättre, -ion [-ei'Jn] s förbättring, -ive [-eitiv] a förbättrande, amen [cr/me'n, av. ei'me'n, --'] interj amen.
amenability [əmiməbrliti] se amenableness. amenable [əmi/nəbl] a° 1. ansvarig [to inför]; underkastad þo]. 2.
tillgänglig, mottaglig [to för]; foglig, med görlig, som [lätt] låter sig + inf. ~ness [-nis] s 1. ansvarighet. 2.
mottaglighet; foglighet. Amen Corner [ei'menkoi'na] npr. amend [əme'nd] i. tr 1. rätta, emendera. 2. göra
ändringar (tillägg och förbättringar) i lagförslag, amendera, ändra. 3. förbättra, upphjälpa ii. itr bättra sig;
förbättras. *x<able [-əbl] a som kan rättas ei. förbättras, ~e þma/gd] 8 bot; rsj-honorable ffr. uttail offentlig



avbön. <vment [-mənt] s 1. rättelse. 2. till-lägg och förbättringar i lagförslag, ändringþr]; ändringsförslag,
amendemang; motjförslag, -motion; nytt förslag till mötesuttalande. 3. [för]bättring. ~s [-z] s brukat som sg.
vederlag, gottgörelse, upprättelse; make n» for ge upprättelse för; rätta till; gottgöra [för], ersätta. amenit|y
[əmi/niti, av. -men-] s 1. behaglighet, behag isht om platsers läge, klimat Ac; älskvärdhet. 2. pi. -tes angenämt ei.
trevligt sätt; ar-+ tip;heter; behag[ligheter], lockelser av. iron, amercüe [əmə/s] tr 1. bötfälla. 2. oeg. straffa, -
ement [-mənt] s böter; ~ royal böter för tjänstefel, -iable [-iəbl] a som kan (bör) böt-fällas, förfallen till
bötesstraff. America [əme^ikə];^»* Amerika, ^n [-n] I. a + amerikansk. II. s amerikan[are]. ~nism [-'nizm] s
amerikanism. ~nize [-naiz] I. tr o. itr amerikanisera[s]. II. itr begagna ame-+ rikanismer.

Amery [ei'm(ə)ri], Amesbury [ei/mzb(ə)ri].re/)rr. amethyst [se'mijDist] s ametist, ~ine [æmiþi'st-+ ain] o
ametist-; violett. Amherst [æ'məst, æ'mhə:st] npr. amiabllility [eimjabi'liti] s vänlighet; älskvärdhet. -le
[eKmjəbl] a° vänlig; älskvärd, amicabllility [æxmikəbi'liti] s vänskap[lighet]; vänskapsförhållande isht i Pi. -le
[æ'mikəbl] a vänlig, vänskaplig, -ly [æ'mikəbli] adv vän[skap]ligt, i godo. amice [æ'mis] S amictus slags vitt
axelkläde i katolsk mässkrud.
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analogy

amid [əmi'd] prep 1. mitt [nt]l, mitt ibland.

2. [mitt] under f~ general applause]. amidin [ae'midin] s stärkelse, amidüships [omi'dljips] adv mittskepps, -st

[-st] se amid. Amiens [se'mja:^)] npr. amir [əmi'ə] se ameer.

amiss [ami's] adv o. pred. a på tok, illa; förfelad, orätt; take u ta illa upp; not ~ inte olämplig[t] (illa, oäve|n, -t),
inte ur vägen, amity [se'miti] s vänskap[lighet], vänskapligt + förhållande, samförstånd, ammeter [æ'mitə] s fy«.
ampèremätare. Ammon [æ'mən] npr.

ammonllia [əmou'n|jə] s ammoniak; [liquid] ^ kaustik ammoniak, hjorthornsspiritus, sal-miaksprit. -iac [-jæk] a
ammoniak-, -iacal [semonai'akl] a ammoniakalisk. ammunition [aemjuni'Jn] s ammunition; förr
krigsförnödenheter i aiim. ~-boots [-bu:ts] s stövlar från förrådet, kommisstövlar. bread [-bred] s kommissbröd.
struck [-trAk] s ammunitionsvagn. amnesty [Amnesti] I. 8 1. tillgift, överseende. 2. amnesti. II. tr bevilja amnesti
åt. amæbila [əmi:'b|ə] s ameba. -iform [-ifo:m], + -Oid [-oid] a amebaartad. among[st] [əmA'i], -st] prep
[i]bland; ^ themselves sinsemellan, inbördes; we have Jive shillings ~ us vi ha tillsammans fern sh.; kill him ~
you hjälps åt att döda honom; from ~ utur.

amorous [se^mərəs] a° 1. älskande; kärlig. 2.

förälskad, kär [of i]. 3. kärleks-, amorphüism [omo/fjizm] s amorfi. -ous [-əs] a

amorf, formlös, oformlig, amortisation [amoitizei'Jn] s amortering, -e [əmo/tiz] tr 1. överlåta fast egendom åt en
korporation. 2. amortera, amount [əmau'nt] I. itr, ~ to 1. belöpa sig (uppgå) till. 2. betyda så mycket som, faktiskt
vara to a public scandal, u to a certainty]. II. 8 1. belopp, [slut]summa; mängd, massa. 2. huvudinnehåll; full
innebörd; kontenta, amour [əmu'ə] s kärleksaffär, ~ette [æmure't] s liten kärleksaffär. ~-propre [se'muapro'pr] s
självaktning, egenkärlek. ampère [æ'mpsə] s ampère. ampersand [æmpəsæ'nd] s tecknet et-tecken. Amphibia
[æmfi'biə] s pl amfibier. a~n [æm-+ fi'bian] I. a amfibisk. II. s amfibie, amphibillology [æmfi*bio1əd3i] s läran
om am-fibierna. -ous [aemfi'bias] a° 1. amfibisk. 2. biidi. av amfibisk (blandad) natur, dubbel-, amphibollle
[æmfi'boli] s amfiboli, tvetydighet, •ogical [semfi'bolo'djikl] a tvetydig[t [-avfattad].-] {+av- fattad].+} -ogy
[ae^mfibo'lodji] s tvetydig av-fattning ei. mening; tvetydighet, amphitheatrüe [æ'mfiþi'ətə] s amfiteater. -Ical
[æ^mfiþiæ/trik(ə)i] o° amfiteatralisk.

Amphitrllite [æ'mfitraiti] npr, -yon [æmfi^triən]

1. npr. II. 8 värd, gästabudsgivare, ampllle [æmpl] a 1. vid[sträckt], omfattande;



rymlig, stor. 2. fullt tillräcklig; ymnig, riklig; frikostig; storþlagen]. 3. utförlig, vidlyftig. -eness [-nis] s 1. vidd,
rymligbet.

2. storhet, storslagenhet. 3. riklighet, fullständighet. 4. vidlyftighet. -ification [-[Mfi-kei'Jn]-] {+[Mfi- kei'Jn]+} 8
1. utvidgning, förstoring. 2. vid-

+ lyftighet; utläggning, -ify [-ifai] I. tr 1. utvidga, öka. 2. vidlyftigt framställa, utveckla, utbrodera. 3. överdriva.
II. itr utföra framställningen, utbreda sig [vidlyftigt], -itude [-itju:d] s 1. vidd, bredd, storlek, omfång, omfattning.
2. riklighet, ymnighet. 3. storhet, härlighet. 4. fys. amplitud. -y [-i] adv rikligt, mer än nog; se äv. -e. amputatlle
[æ'mpjuteit] tr amputera, avskära, -ion [sempjutei'Jn] s amputering. -or [-ə] s en som amputerar. Amrltsar
[a:mrr/tsa:] npr. Amsterdam [ae'mstadse'm, tr. £ - npr. amuck [əmA'k] adv run ~ komma (vara) i

bärsärkaraseri; rusa vilt. amulet [æ'mjulit] s amulett, amuslle [əmju:'z] tr underhålla, roa; o. s. roa sig [at åt; in,
with med]; be ud at ha roligt åt; ud with (by) road av; ud äv. spefull E^d pity], -ement [-mənt] s nöje, tidsfördriv,
förströelse, förlustelse; munterhet. -Ing [-ig] a° lustig, rolig. Amy [ei'mi] npr.

^amygdaiic [æmigdælik] a mandel-.

an [æn; ən, n] se a.

anabaptilism [ænəbæ'pt|izm] s anabaptism, vederdöparnas lära. -ist [-ist] s vederdöpare. -istic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a
anabaptistisk. anachronllic [ænəkrə'nik] a anakronistisk; föråldrad. -ism [ənæ'krənizm] s anakronism: a) fel mot
tidskostymen; b) ngt föråldrat ei. otidsenligt; that is an u F det är antikverat, -istlc [ənækrəni'stik] a
anakronistisk. anacoluthjon [ænəkəl(j)u:'þon] (Pi. -a «i. »ont) s

spr&kv. anakolut avbrott (bristand» följdriktighet) i

konstruktion el. uttryckssätt.

anaconda [ænəko'ndə] s 1. slags py to norm p& cey-lon. 2. anakonda sydamerikansk boaorm. 3. i allra, jätteorm
som krossar sitt byte till döds. Anacreon [ənæ'kriən] npr grek. fsrf. at karleks- o.

sällskapssånger. -

anæmilia [əni:'m|iə] s blodbrist; bleksot. -Ic + [-ik] a anemisk, blodfattig; bleksiktig. anæsthetic [æni:sþe'tik] I. a
anestetisk, bedövande ei. bedövad. II. s bedövningsmedel, anagram [æ'nəgræm] s anagram. analog ;ic[al°]
[ænəloMjik, -(ə)l] a analogisk, analogi-, -ous [ənæ^əgəs] a° analog [to med], lik|artad, -formig. -y [ənælədji] s
analogi; en viss likhet, motsvarighet l vissa förhållanden (äv. konkr.), likställighet [to, with, between^, geom.
proportion.
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Anglo-Catholic

analylise [æ'nəlaiz] tr 1. analysera; undersöka + i sina beståndsdelar. 2. ta ut satsdelarna i. -s!s [ənæ/li|sis] (pi. -
ses [-si:z]) s analys, upp|-delning, -lösning; undersökning. -6t [-[æ^ə-list]-] {+[æ^ə- list]+} s analytiker; isht
kemist. -tic[al°] [ænə-li'tik, -(ə)l] a. analytisk, ananas [əna/nəs, av. -nei'-] s ananas. anarchilic[al°] [æna:'kik, -
(ə)l] a anarkis[tis]k. -ist [æ'nəkist, av. ae'na:-] s anarkist, -y [æ'-nəki, av. ae'narki] s anarki, anathema
[ənæ'þimə] s bannlysning, förbannelse. ~tize [ənæ'þimətaiz] tr o. itr förbanna, anatomiiical [ænəto'mik(ə)l] a°
anatomisk, -ist [ənæ'təmist] s anatom. -ize [ənæ'təmaiz] tr dissekera; undersöka, -y [ənæ'təmi] s 1. dissekering;
biidi. analys t aiim. 2. anatomi. 8. [kropps]byggnad, struktur; F kropp ~], 4. F skelett, mumie, utmärglad varelse.
Anaxagoras [ænæksæ'gəræs] npr grek. aiosof. ancestllor [æ'nsist|ə, av. æ'nses-] s stamfader; pi. förfäder, -ral
[ænse'strəl] a tillhörande (ärftlig från) förfäderna; fäderneärvd; »v estate stamgods, -ress [-ris] s stammoder, -ry
[-ri] s 1. börd, anor. 2. förfäder. Ancholme [æ'r)khoum] npr. anchor [æ^gkə] I. s 1. ankar[e]; sheet (bower,
hedge) ~ största (mellanstort, minsta) ankare; at rsj för ankar, till ankars; cast (weigh) kasta (lätta) ankar; come to



[arC] ~ ankra.

2. biidi. tillförsikt. II. tr 1. förankra. 2. biiði. stadigt fästa [on vid]. III. itr ankra, ~atje [-ridj] s 1. ankring; liggande
för ankar. 2. ankarjgrund, -plats. 3. biiai. [ankar]fäste, säkert stöd. 4. ankringsavgif t, grundpenningar.

anchorlless [æ'gkər|is] s kvinnlig eremit, -et [-et] se -ite. -etic [-e'tik] a eremit-, enstörings-.

anchorhold [æ'gkəhould] s ankar|tag, -fäste; av.

ankargrund. anchorite [æ'gkərait] s eremit; anakoret; enstöring.

anchor-watch [ge'gkawotj] s »i* ankarvakt. anchovy [sentjjou'vi, av. -əvi] s ansjovis; sardell. anchylosis
[segkilou'sis, ægkai-] s ankylos, led-styvhet.

ancient [ei'njənt] I. a 1. forn, forntida. 2. [ur]gammal na sällan om pers; II. s; the Ar^ of Dags Gud; the ~s
antikens folk, greker och romare (jfr modern)', history gamla tidens historia; F redan för gammalt, en övervunnen
ståndpunkt, ~ly [-li] adv fordom, i forna dagar, ancillary [ænsi'ləri] a tjänande, underordnad

[£o]; bi- näringar &0.

ancon [se'gkan] s 1. armbåge. 2. bjggn. konsol.

3. sheep ankonfår. ancress [æ^kris] se anchoress.

and [ænd, ən(d)] konj och; ^ so on [onsou'on], ~ so forth och så vidare (o. s. v.); there are books ~ books det är
skillnad på böcker; miles ** miles otaliga mil; try learn this!

F försök och lär (att lära) dig det här! come, ~ VII show you/ kom så skall jag visa dig! ~ with reason och det
med skäl (all rätt). Andalusia [ændəlu:'ziə, av. -giə] npr. andantüə [sendse'nti] adv o. s mus. andante. -Ino

[ændænti:'no(u)] adv o. s mus. andantino. Anderslien, -on [æ'ndəsn] npr. Andes [æ'ndi:z] npr; the ~ Anderna,
andiron [æ^ndaiən] s järnbock i öppen spisel. Andover [æ/ndo(u)və] npr. Andrew [æ'ndru:] npr Anders.
Andrews [æ'ndru:z], Androcles [se'ndrokliiz] nprr. androgynous [ændro^inəs] a tvåkönad; herrn af roditisk.
Andromeda [ændrD'midə], Andronlcus [ændrən-

ai'kəs, Shakespeare ændro'nikəs] nprr. anecdotlial [se'nekdoutjl] se -ic[a,l~]. -e [-] s anekdot, -Ic[ai°]
[ænekdo'tik, -(əl)] a anekdotisk. -1st [-ist] s anekdotberättare, anemo- [æ'mmo] i sms. vind-, anemometer
[senimo'mito] s vindmätare, anemometer, anemone [əne'məni] s sippa. anent [ane'nt] prep åid., Skotti. angående,
om. aneroid [æ^əroid] a o. s aneroid[-]; ~ [-[barometer]-] {+[baro- meter]+} aneroidbarometer. anew [ənju:'] adv
ånyo; om igen. anfractuosity [ænfræxkf$ uo'siti] g krokighet,

bukt, slingring, krokväg, ange! [ei/n(d)3l] s ängel. A~a [æ/n(d)5ilə] npr. /x/ic [ændje^ik] a änglalik. A^ica
[ændjelikə] npr. ~icai [ænd3e/lik(ə)l] o° se -ic. A~Jna [ændgeli/nə, ændjila^nə], A~l[-] nprr. ~-noble [-noubl] s
gammalt eng. mjnt 6 sh. 8 pence—10 sh. ~us [æ/n(d)jilos] s 1. angelus katolsk bön. 2. angelusringning [av. fo-
bell]. anger [æ^gə] I. s vrede; a shot Jired in ~ ung. ett skarpt skott. II. tr reta [till vrede], uppreta, förarga;
upphetsa, angina [ændjaFnə] s halsfluss.

1. angle [æggl] s vinkel, hörn; [utstående] kantighet av. biidi.; at right ~s i rät vinkel; r^d vinklig.

2. angle [ær)gl] itr meta, fiska med krok; av. biidi. + fiska [for efter].

Angle [æggl] S folkslag angler, jfr 'angelsachsare'. angler [se'ggte] s metare. Anglesea [æ^glsi:] npr.

Angiiila [a/ggli|ə] npr. «an [-ən] I. a anglisk. + II. s en angler, -can [-kən] I. a anglikansk, tillhörande engelska
kyrkan, högkyrklig. II. s anhängare av engelska högkyrkan, -ca-nism [-kənizm] s den engelska statskyrkans
grundsatser, -ce [-si] adv på engelska, -cism [-sizm] s anglicism. -cize [-saiz] tr förengelska, göra engelsk,
angling [se'ijglig] s metning. Anglo- [æ'gglo(u)] i sms. engelsk, nnglo-. Angloü-American [æ/gglo(u)jəme/rikən]
I. s ang-lo-àmerikan amerikan av engelsk härkomst. II. a engelsk-amerikansk. - -Catholic [-kæ'þəlik]
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I. a anglikansk, högkyrklig. II. s engelsk högkyrkoman, ritualist. - -French [*fre'n(t)J] a fransk-engelsk [the ~
Entente]. - -indian [-i'ndian] s angloindier, i Indien bosatt engelsman. -mania [-mei'nio] s anglomani, beundran
för allt engelskt. - -Norman [-no:'-

+ mən] a o. s anglonormand[isk]. -phobe [-foub] s engelskhatare. -phobia [-fou'bio] s engelskfientlighet. - -Saxon
[-sæ'ksn] I. o 1. anglosaxisk; fornengelsk. 2. av engelsk-germansk, ofta äv. inbegripet amerikansk härkomst; [-
engelsk[-talande].-] {+engelsk[- talande].+} II. s 1. anglosaxare. 2. germansk engelsman; ofta = medlem av
engelsktalande folk. 3. anglosaxiska [språket]. - -Saxondom [-[-sse'k-sndəm]-] {+[-sse'k- sndəm]+} s den
engelska (engelsktalande) världen. • -Saxonism [-sæ'ksənizm] s 1. anglosaxisk egenhet. 2. tro på den engelska
rasens överlägsenhet. --Swedish [-swi'/dij] a engelsk-svensk, svensk-engelsk, angollla, -ra [segglou'la, -o:'rə] «
tyg av an-

goraull. -ra-cat [-o/rəkæt] 8 angorakatt, angostura [seggostju'oro] s angosturabark Eeg.

~ bark], ^bitters [-bitəz] s angosturälikör. angry [æ'ggri] 1. ond, arg, vred[gad], förbittrad [at, about sak; at, with
person]. 2. om sår &o ond, som svider, inflammerad, anguine [æ'qgwin] a ormlik, anguish [æ'ggwij] « djup
smärta, pina, vånda,

kval; djup bekläm|ning, -dhet. angulallr [æ'ggjul|ə] o° vinkel-, vinklig; kantig av. bli di. -rity [-se'riti] 8
vinklighet; kantighet ar. biidi. -te I. [-it] a vinklrg. II. [-eit] tr förse med hörn. Angus [æ'ggəs] npr. anigh [ənai']
adv o. prep nära. aniie [æ'nail] a käringaktig, ålderdomssvag. aniline [æ'nilain] s anilin, anility [aeni'liti] s
ålderdomsskröplighet, animadverllsion [æxnimædvə:'|Jn] « anmärkning, klander, tillrättavisning; kritiskt
uttalande, -t [-t] itr, u on anmärka på, kritisera, animal [se'nimll] I. s levande varelse, djur av. biidi. II. a° 1.
animal[isk], djur-; fysisk; ~ heat kroppsvärme; the ~ kingdom djurriket; »v magnetism hypnotism; livskraft; ~
spirits livsandar; levnadslust. 2. köttslig, sinnlig. *vcule [ænimælkju:!] 8 mikroskopiskt djur. ~lsrn [-əlizm] s 1.
livsverksamhet; levnads-+ lust. 2. djuriskhet, sinnlighet. ~lty [-[æni-mse'liti]-] {+[æni- mse'liti]+} s 1. animalisk
natur «i. tillvaro; livskraft. 2. djuriskhet. 3. djurvärlden, ~lze [-əlaiz] tr 1. förvandla till animalisk substans,
animalisera. 2. försinnliga, förråa, ~ly [-əli] adv animalt, rent fysiskt, animatlle I. [æ'mmit] a 1. levande. 2. livlig.

II. [se'nimeit] tr 1. ge liv åt, besjäla. 2. [upp]liva, [upp]elda [to till]; ud discussion livlig (animerad) diskussion. 3.
påverka, driva [fram], -edly [se'nimertidli] adv livligt, ivrigt, med liv. -lon [senimei'Jn] s 1. upplivande [verkan].
2. livlighet, liv.

animilosity [ænim|o'siti] s häftig [personlig] ovilja, hätskhet, fientlighet [against mot], -us [-əs] s hätsk stämning,
anülse [æ'nis] s anis. -seed [æ'nisi:d] 8 anis-

frö. -sette [ænize't] s anislikör, anisett. anker [æ'gkə] s mått ankare i Engi. rön- 8i/3 gallons. ankle [æ'gkl] s
fot|led, -knöl, ankel, ~t [-'it]

8 prydnad (stöd) för fotleden, fotring. Ann [æn] npr Anne, Anna.

an na [se'na] S ann a indiskt mynt: l/ie rupee = ll öre.

annalliist [æ'nəlist] 8 krönikeskrivare, -s [æ'nlz] 8 pl 1. annaler, årsberättelse. 2. tideböcker, krönika. Annilam
[æ'næm, - -], -an[dale] [æ'nən, -deil], -apolis [onae'polis], - -Arbor [æncr/bə] nprr. -e [æn] npr Anna. anneal
[əni/1] tr 1. göra 8eg genom gradvis minskad upphettning; UtglÖdga, aducera metall; bränna glas. 2. biidi. härda,
annectent [əne'ktənt] a förenande [~ link], Annesley [se'nzli] npr.

annex [əne'ks] i. tr 1. tillägga; bifoga [to till]. 2. förknippa, förena [to med]. 3. införliva, annektera [to med]; F
tillägna sig. ii. se -e. nation [æneksei'Jn] * 1. tillägg; för-knippning. 2. införlivning, annektering, ~e [ae'neks, äv. -
-] s 1. tillägg tm dokument, bilaga. 2. tillbyggnad, flygel. Annie [æ'ni] npr.

annihilate [ənai'əl|eit, &v. ənai'il-] tr tillintetgöra, förstöra, -lon [-ei'Jn] s tillintetgörelse, förstöring.



anniverrary [ænivə:'s(ə)ri] * årsdag; årlig åminnelsedag; årsfest; ~ of wedding bröllopsdag minnesdag. Anno
Domini [æ/no(u) do'minai] 8 lat. (rcrk.

A. D.) år .. efter Kristi födelse, annotatlle [æ'no(u)teit] i. tr kommentera, förse med förklarande noter. ii. itr, ~
[on] göra anteckningar [till], -lon [æno(u)tei'Jn] 8 anteckning; förklarande not; kommentar, -or [-ə] s
kommentator, ntläggare. announce [onau'ns] tr 1. tillkännagiva, kungöra, förkunna. 2 anmäla; bebåda. 3. med
sak-subj. ange, antyda, låta förstå, ^ment [-məDt] s tillkännagivande; kungörelse; anmälan; annons om födelse
&c. <vr [-ə] s radio, hallåman. annoy [ənoi'] tr förarga, reta, förtreta; oroa, besvära, plåga; uecl at a th., with a p.
förargad över ngt, på ngn; ued with äv. plågad av; I am ued to hear that det var tråkigt [att] höra att. ^ance [-əns]
s 1. oroande. 2. förargelse, förtret, obehag; konkr. plåga, olägenhet. »sJng [-ig] a° retsam, förarglig; plågsam.

annullal [æ'njuəl] i. a° 1. årlig, års-; ~ ring årsring på träd. 2. som varar ett år; ettårig. ii. s 1. årsbok, kalender. 2.
ettårig växt. + -itänt [ənju'itənt] s ägare av en -ity. -ity [ənju'iti] s 1. årligt underhåll, anslag. 2. livränta;
tidsränta.
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annul [əüa'1] tr 1. tillintetgöra, utplåna. 2.

upphäva, avskaffa; återkalla, annulüar [æ'njul|ə] a° ringformig, ring-. -ate[d] [-eit, *eitid] a försedd med ei.
bildad av ringar (ringformiga bälten), -et [-it] s liten ring. annulment [ənA'lmənt] s 1. tillintetgörelse. 2.

tipphävande. annuloid [æ'njuloid] a ringlik. annunciailtion [anAnsiei'Jn] * 1. förkunnande. 2. jungfru Marie
bebådelse; A<o [Day] Marie Bebådelsedag 25 mars. -tor [ənA'nsieitə, -Jieitə] s 1. förknnnare. 2. signaltavla,
anode [æ'noud] * eiektr. positiv elektrod, anod. anodyne [æ'nodain] I. a dövande, narkotisk, smärtstillande;
smärtfri Midi. II. s smärtstillande medel, anoint [ənoi'nt] tr 1. smörja, isht helga, inviga; the Lord's A^ed Herrans
smorde. 2. fukta, gnida. 3. F ge smörj, klå. anomalllous [ano'mallas] a° oregelbunden; abnorm. -ousness [-əsnis]
s oregelbundenhet &o. -y [-i] 8 avvikelse från regeln, anomali, abnormitet; an ~ av. ett missförhållande; [ngt]
oegentligt.

anon [əno'n] adv 1. genast; snart. 2. sedan åter, andra gången; ever and ** tid efter annan.

anonym [æ'nənim] 8 1. anonym person. 2. pseudonym. *x,ity [senoni'miti] s anonymitet, namnlöshet. ^ous
[əno'niməs] a° anonym, av okänd (icke namngiven) författare. ousness [əno'niməsnis] s anonymitet, another
[ənA'ðə] indef pr on 1. en annan. 2. en till, ännu en, en ny; such en till av samma slag; ~ two days två dagar till.
3. recipr. one ro varandra. 4.1 kricket A. N. Other ännti ej utsedd spelare. Anselm [æ'nselm] npr.

anserine [æ'nsərain] a 1. gåslik, gås-. 2. dum. Ansllon [æns|n], -tey [-ti], -truther [-IrAðə] nprr. answer [a:'nsə] I.
s 1. svar [to på]; for [an] till (såsom) svar; in ~ to till svar på. 2. jur. försvar, svaromål. 3. lösning. 4. svar i
handling, svarsåtgärd. II. tr 1. svara ngn [av. to] el. ngt, besvara ngt; bemöta; gengälda; ~ the bell (door) gå och
öppna [dörren]. 2. lösa uppgift&c. 3. lyda, följa; the helm lyda rodret. 4. möta,täcka, honorera skuld; ~ a bill of
exchange hand. inlösa en växet. 5. motsvara, uppfylla förväntningar el. syfte, stämma med; passa, duga för; he
the description beskrivningen passar in på honom; it ros the purpose det duger. III. itr 1. svara [to på] äv. med
tecken el. i handling; ~ back svara (käbbla) emot. 2. ~ to lyda; rv, to the name of lyda (ha) namnet. 3. lösa sina
uppgifter, reda sig. 4. ^ for [an]svara för [to inför]. 5. ~ to motsvara, stämma med (jfr II. 5.); to ~ attr. passande,
motsvarande. 6. räcka till, lämpa sig; lyckas, gå [well, ill]: it doesn't. ~ F det tjänar ingenting till. <v,able [-rəbl]
a° 1. ansvarig [to inför, for för hand.

ling]. 2. aid. motsvarande [to] ^ableness [-[-rəbl-nis]-] {+[-rəbl- nis]+} s ansvarighet, ^less [-lis] a som ej kan
besvaras, [som är] utan svar, obesvarbar. ant [ænt, av. a:nt] s myra. an't [eint] se aint. ant- [ænt] pref rare vok. =
anti'. antacid [ae'ntse'sid] a o. s [medel] som förekommer syrlighet (isht magsyra). Antæus [ænti(:)'əs] npr.



antagonllism [æntæ'gən|izm] s 1. motstånd: fiendskap. 2. motverkan[de kraft]. -1st [-ist] s motståndare,
vederdeloman, antagonist [of till], -istic [æntæ*gəni'stik] a (-istically adv) som gör motstånd; motverkande;
fientlig[t stämd] [to mot], -ize [-aiz] tr 1. sätta sig emot, motstå, strida mot. 2. motverka; neutralisera. 3. uppegga
[mot. varandra], antal kal i [ae'ntae'lkali] s lak. alkalineutralise-

rande ämne (medel). Antarctic [ae'nta/ktik] a sydlig; sydpols-, ant-arktisk.

ant-bear [æ'ntbsə] s stor myrslok. +ante [æ'nti] pref före. ant-eater [æ'nti:tə] * myrslok, antellcedence
[se'ntilsi/dns] * gående före ei. förut, prioritet; företräde; förrang. -cedent [-si/dnt] i. a före- ei. förutgående;
framför gående; tidigare [to än]. ii. s 1. ngt föregående. 2. för|sats, [-jkorrelat; första led i matematiskt
förhållande. 3. pl. ~S föregående liv el. vandel, föregåenden, antecedentia. cedently -si/dntli] adv förut; ~ to före.
-chamber -tjeimbə] s förrum, högt uppsatt persons väntrum, antichambre. - -chapel [-tjæpl] s förrum till kapell, -
date [-dei'tj i. s tidigare datum an det verkliga. ii. tr 1. förse med tidigare datum an det verkliga, antedatera. 2.
föregå, •diluvian [-dilu/viən] i. a hörande till tiden före syndafloden, antediluviansk. ii. 8 skämts, mycket
gammal[modig] person, antelope [se'ntiloup] s *ooi. antilop. ante meridiem [æ'nti məri'diəm] lat. före middagen;
vani. fürk. a. m. [ei'e'm] f. m. se d. o. anteümundane [æ'nti|mA'ndein] a befintlig ei. inträffande före världens
skapelse, -natal [-nei'tl] o händande (liggande) före födelsen, antennja [ænte'njə] (pi. -æ [-i:]) s 1. spröt, antenn.
2. teiegr. antenn, luftledning. Antenor [ænti/no:] npr.

antellpendium [æ'nti|pe'ndiəm] s antependium, broderat förhänge framför altarbordet. [--penult[-imate]-] {+-
penult[- imate]+} [-pinA'lt, -imit] i. a 1. som står i (rör) antepenultima. 2. den tredje från slutet paragraph]. ii. s 1.
antepenultima tredje sta-velsen fr&n slutet. 2. den tredje från slutet, -prandial [-præ'ndjəl] a skeende före
middagsmåltiden, förmiddags-, anterior [ænti'əriə] a° 1. föregående; ~ to äldre än; före. 2. främre, ~ity
[æntiNərio'riti] s företräde i tiden, högre ålder, prioritet. 4-anteroom [æ'ntirum] s förrum.
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anthem [æ'nþəm, av. -þem] s 1. aid. antifoni, växelsång. 2. ung. motett, slags kyrkomusik till ord ur bibeln el.
liturgien. 3. hymn; national u folk-, kungsjsång (i Engl. God save the King). ant-hill [æ'nthil, av. cr/nt-] s
myrstack, anthology [ænþolədji] s antologi samling av

valda dikter el. prosastycken.

Anthony [æ'ntəni] npr Antonpus]; St. ~ svinherdarnas skyddspatron; /x> minsta grisen i kullen; [££.] us jire
sjukdom ros. anthracitüe [æ'nþrəsait] s antracit[kol]. -ic [ænþrəsi'tikj er, -ous [-əs] a antracit-, antra-citisk.

anthrax [æ'nþræks] s 1. elakartad svulst. 2. mjältbrand hos får o. nötboskap; smittböld från sjuka djur.

anthropo- [ærnþropo] i sms. människo-. anthropoüid [æ'nþropþid] I. a människolik-nande. II. s
människoliknande varelse (apa), -lite, -lith [ænþro'po|lait, -liþ] s fossil människa. -logical [-ok/d31k(ə)l] a°
antropolo-gisk. -logist [ænþropolədjist] s antropolog -logy [ænþropolədgi] s antropologi, läran om människan, -
morphic [-omo/fik] a tänkt (framställande Gud) i mänsklig gestalt, an-tropomorüstisk. -morphize [-omo/faiz] tr
tilldela mänsklig gestalt (personlighet) åt Gud. -morphous [-omo/fəs] a människolik, med mänsklig gestalt, -
phagi [-oTədjai] spl män-niskoätare. -phagous [-o'fəgəs] a människoätande. -phagy [-o'fadji] s kannibalism,
anti- [æ'nti] pref anti-, mot-, motsatt, fientlig, motverkande, stridande mot, ställd mot, i stället för; jfr ant-. anti-
llaircraft [se'ntile'okrcr.ft] a om vapen, trupper &o som användas (strida) mot fiendens luft-+ vapen, luftvärns-;
gun luftvärnskanon.

-body [-bo\3i] s läk. antikropp, antic [æ'ntik] I. a aid. grotesk, löjlig, underlig. II. s 1. vani. pi. us grotesk
ställning, krumsprång, upptåg. 2. åid. pajas, löjlig figur, antichrist [æ'ntikraist] s antikrist, ~ian [-[æ'nti-kri'stjən]-
] {+[æ'nti- kri'stjən]+} a stridande mot Kristi lära, okristlig; kristendomsfientlig, anticipüant [æntKsipþnt] a o. $
se -ator[y]. -ate [-eit] tr antecipera: a) använda ei. ta ut på förhand [~ o.'s income]; b) förekomma, komma i



förväg; föregripa; c) påskynda [u o.'s ruin]; d) på förhand dryfta, ta i betraktande ei. föreställa sig; i förväg
förverkliga ei. njuta, ha försmak av; e) förutse, motse, -ation [æntrsipei'Jn] s antecip|ation, -ering: a) [uttagande i]
förskott; b) föregripande, -kommande; C) iak mus. inträdande i förtid; d) föreställning som man på förhand gör
sig; aning; för]känsla, -känning, -smak; e) förväntan, hopp; f) by in ~ i förväg, på förhand [thanking you in ~]; in
u of i förväntan på; till förekommande av. -ative [-eitiv] a° se -atory. -ator [-eitə] s en som anteciperar &c. -atory
[-eitəri] a° antecipe-

rande; förutseende; föregripande; i förtid (i förväg, på förhand) uttagande (njutande, inträdande, antagande &c).
antillclimax [ae'ntilklai'maeks] s 1. antiklimax.

2. bakslag, fall efter stigande; rak motsats [of + to] i dålig het. -dotal [-doutl] a tjänande som

motgift, -dote [-dout] s motgift. Antigone [ænti'gəni] npr. Antilles [ænti'li:z] npr; the u Antillerna, antimacassar
[ae'ntimokse'so] s antimakass[ar]. antimony [æ'ntiməni] s antimon; \jgrey\ u ore spetsglans.

antinomllian [æntinou'miən] a antinomistisk. -y [aenti'nomi] s antinomi, motsägelse i ei.

mellan lagar, stridighet mellan uttalanden av myndig, heter.

Antinous [ænti'no(u)əs] npr. Antiollch [ae'ntiok], -quia [æntio(u)ki(:)'ə] npr Antiokia.

antipathlletic[al°] [æ'ntipəþe'tik, -(ə)l] a motvilligt stämd [to mot], antipatisk. -y [-[ænti/-pəþi]-] {+[ænti/-
pəþi]+} s naturlig ei. inrotad motvilja, antipati [to, against mot; a v. for a th.;between two persons]. antiphon
[æ'ntifən] s antifoni. /val [ænti'fənl] I. a växelsångs-. II. s se -ary. ~ary [-[ænti'-fənəri]-] {+[ænti'- fənəri]+} S
bok innehållande korsånger, massan &c, TT) äss-och koral|bok. ~y [æntiTəni] s 1. antifoni; växelsång. 2. svar,
eko. antiilpode [ae'ntilpoud] s motsats, -podes [-[ænti'-pədi;z]-] {+[ænti'- pədi;z]+} s pl 1. antipoder. 2. rak
motsats [of till], -pole [-poul] s motpol, -pope [-poup] s motpåve. -popular [-po'pjulo] a folkfientlig,
odemokratisk, -pyrin [-pai'orin] s anti pyrin, antiquarllian [æntikw£'əriən] I. a antikvarisk, som rör forntiden,
forn-. II. s 1. antikvarie, fornforskare. 2. slags stort ritpapper (53x31). -y [æ'ntik\vəri] s fornforskare, samlare av
fornsaker (antikviteter), antiquate [se'ntikweit] tr göra föråldrad [isht

pp. avskaffa, upphäva såsom föråldrat,

antique [ænti/k] I. a° 1, antik; gammal, forntida; the u antik stil. 2. gammaldags, föråldrad. 3. fornartad,
ålderdomlig. II. s forn|sak, -lämning, antik[vitet]. ~ness [-nis] s uråldrighet, ålderdomlighet; forntida ei.
gammalmodigt utseende, antiquitjy [ænti'kwiti] s 1. uråldrighet, ålderdomlighet. 2. forntid; isht antiken. 3. pi. -ies
fornminnen, forntida seder (bruk, händelser &c). 4. vani. pi. -ies fornlämningar. 4-antiüseptic [ænti|se'ptik] a o. s
(-septically adv) antiseptisk[t medel], -social [-sou'Jl] a sam-hällsfientlig. - -submarine [-SA'bmaritn] a som
användes nfbt (jagar &c) u-båtar. antitheilsjis [ænti'þis|is] (pi. -es [-i:z]) s 1. antites. 2. motsats abstr. el. konkr.
[of, to till]. -tic[al°] [æntiþe'tik, -(ə)l] a motsättande, + antitetisk.

antitrade[ae'ntitrei'd]so. a meteor. antipassad[-]. antityplle [æ'nti|taip] s ur- «i. före|bild. -leal »- [-ti'pikl] a ur-,
före|bildlig.
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antler [æ'ntlə] s horn pà hjortdjur; gren på hjorthorn. »v-ed [-d] a hornprydd, grenig. ant-lion [æ'nüaiən, av. a/nt-
] s myrlejon. Antonllinus [æntənatfnəs], -lo [æntou'nio(u)] nprr. -y [æ'ntəni] npr Anton.

+ Antwerp [æ'ntwə:p] npr Antwerpen. anvil [æ'n vil]s städj be on the ~ vara i görningen, anxiüety [æg(g)zai'əti]
a 1. ängslan,bekymmer, oro; spänning. 2. [ivrig] önskan [for efter, to do], -oüs [æ/g(k)Jəs] a° 1. ängslig,
bekymrad, orolig [about för]. 2. ivrig, angelägen, längtande [for efter, om; to do]. 3. bekymmersam.



any [e'ni] I. njren. o. tfaivst. indef pr on 1. en, någon, några aiis, likgiltigt vilken. 2. vilken som helst, varje, all;
hurudan som helst, hur stor (liten) som helst. 3. en betydlig, någon nämnvärd, större, längre &c, något så när stor
(liten), aldrig så liten, den minsta &c; 68. isht orta före amount, degree, extent, length,, number, quantity, size &o
med ei. utan ett för-tydiigande considerable, great, large, long, tolerable &c. II. adv isht framför komp. något, i
nå-♦ gon grad, alls f~ more, ~ longer], /vbodjy [-bodi, av. -bədi] jtfaivst. indef pron 1. någon ails; everybody
toho is alla som ha ngt att bet3*da. 2. vem som helst; two or three -ies om personer utan betydelse. ~llOW [-hau]
adv

1. på något sätt; hur som helst; av. när allt kommer omkring. 2. i varje fall, i vilket fall som helst, alltnog, nog av,
emellertid. 3. på en höft, på måfå; things are all ~ allt är upp och ner (hulley om buller). ~ one indef pron 1. oftast
~one [-wan] = -body. 2. [-wa'd] förcn. cl. njäivst. en (någon) enda det må vara vilken som helst, en . . vilken
SOm helst, ~thing [-þig] jgäivst. indef pron 1. något »ils.

2. vad som helst; allt; ~ but pleasant allt annat än trevlig; for ~ I hnow inte annat än jag vet; not for ~ icke för allt
i världen, svway [-wei] adv = -hoio. <vwhere [-weə] adv var som helst, överallt; någonstädes. ~wise [-waiz] adv
på något sätt, alls.

Anzac [æ'nzæk] a o. s [soldat] tillhörande trupperna från Australien ei. Nya Seeland, austral[soldat]. A. 0.
förkortn. rör Army Order, a/o = account of. Aoba [eiou'bə] npr.

aorta [eio/tə] s aorta, stora pulsådern, apace [əpei's] adv fort, snabbt, hastigt, apache [əpa:'J] s apache, bandit,
rövare & paris» gator. A^S [əpæ^tjiz] spl apach er krigisk indianstam, apanage [æ'pənidg] s 1. apanage &t
furstesöner. 2. biland. 3. tillhörighet; naturligt bihang, tillbehör.

apart [əpa/t] adv 1. åt sidan, avsides; jesting ~ skämt å si do; set ~ anvisa, reservera, avsätta, anslå [for till]. 2. för
sig själv; oberoende; /v from av. oavsett, utom; tell.. ~ urskilja. 3. i sär, från varandra, med .. mellanrum [two
yards ro; far ~],

apartment [əpa:'tmənt] s 1. rum, gemak; våning. 2. pi. 'vs möblerade rum; live in *• hyra möblerade rum.

apathlletic [æpəþe'tik] a (-etlcally adv) apatisk; känslolös; likgiltig; slö. -y [æ'pəþi] s apati, känslolöshet nr
lidande o. i aiim.; likgiltighet; slöhet.

ape [eip] I. « stor svanslös apa. II. tr efterapa, härma.

apeak [əpi/k] adv 0. pred. a on ankare lodrätt, upp och ned. Apelles [əpe^li:z] npr.

Apennines [æ'pinainz] npr; the ~ Apenninerna. aper$u [æpətsju/J s översikt; av. utkast, aperillent [əpi'əriənt], -
tive [əpe'ritiv] I. a öppnande, avförande. II. s avförande medel, aperture [æ'pətjuə, av. -tjuə] s öppning; glugg,
lucka; hål.

apery [ei'pəri] s 1. efterapande. 2. apkonster, apjex [ei'peks] (Pi. ~es [-iz] ei. -ices [ei'pisi:z])

s spets, topp. aphasllia [æfei'ziə] s afasi, förlust av talförmågan. -ic [æfæ'zik] a afasisk. aphelfjon [æfi:'li|ən] (Pi. -
a [-ə]) s astr. afelium. aphi s [ei'fi|s, æ'f-] (pi. -des [-di:z]) s bladlus. aphorisllm [æTərilzm] * aforism,
visdomsord kort sats. -mic [æfəri'zmik] o aforistisk. -t [-st] s en som nyttjar aforismer. -tic[al°] [æfəri'stik, ~(ə)l]
a aforistisk. Aphrodite [æfrodai'ti, av. -frə-] npr. apiary [ei'piəri] s bi|kupa, -hus. apical [Wpik(ə)l] a° topp- (jfr
apex), spets-, apiece [əpi'/s] adv [för] stycket; per man; var

för sig, vardera; i sänder. Apis [a/pis, ei'pis] npr. apish [əi'pij] a° apaktig; narraktig, aplomb [se'plo:^)] « 1. lodrät
ställning. 2. [självsäkerhet.

apocalypllse [əpo'kəlips] s 1. uppenbarelse. 2. the Aro Uppenbarelseboken. -tic[al°] [əpo-kəlKptik, ~(ə)l] a
apokalyptisk. apocrypha [əpo'krif|ə] s pl apokryfiska böcker i bibem. ~l [-1] a apokryfisk; tvivelaktig; förfalskad,
imiterad, apolideictic [æpo|dai'ktik], -dictlc[al<>] [-di'ktik,

-(ə)l] o oemotsäglig; apodiktisk. apodosis [əpD'dəsis] s eftersats; styrande sats



till villkorsbisats.

apogee [se'podji:] s astr. apogeum manbanans

längsta avstånd från jorden.

à point [fr. utt.l adv riktigt, precis; träffande: lägligt.

Apoiillinaris [əpolinE^əris] npr. -o [əpo'lo(u)] npr; an ~ en 'Adonis', -odorus [-[əpələdo:'-rəs],-] {+[əpələdo:'-
rəs],+} -onius [æpolourniəs]wp7T. -yonþpo^jən]

npr namn på djävulen.

apologlIetic[al°] [apolodje'tik, ~(ə)l] a apologe-tisk; försvarande, ursäktande. -1st [-[opo'lodj-ist]-] {+[opo'lodj-
ist]+} s apologet. -ize [əpo^ədjaiz] itr be om ursäkt, ursäkta sig \for för; to a p.]. apologue [ae'palog] s
sedelärande fabel.
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apology [əpoləc^i] s 1. försvarþtal]. 2. ursäkt, avbön; make an u be om ursäkt; in u he said till sin (som) ursäkt
anförde han. 3. F surrogat [for]. apophthegm [a/poþem] s kärnspråk, visdomsord.

apoplectic [æpople'ktik] a (orally adv) slag-; med anlag för slag, apoplektisk; ~ fit slaganfall.

apopiexy [æ'popleksi] s i&k. slag. aport [əpo/t] adv & babord, aportoise [əpo/toiz] adv & till relingen,
aposiopesjis [æ^posaiopi/slis] (pi. -es [-i:z]) s ret.

aposiopesis effektfullt avbrott i mening, apostaüsy [əporstjəsi] s avfall från ståndpunkt, -te [-it] L a avfällig. II. s
avfälling, -tical [æpostæ'tikl] a avfällig; avfällings-, -tize [-ətaiz] itr bli ayfälling, avfalla [from .. to]. a posteriori
[ei'posterio/rai] adv o. a a posteriori, apostle [opo'sl] s apostel; usy creed trons artiklar: u spoon silversked vars
skaft slutar i en apostla-flgur. ~ship [-Jip] s apostlaskap. apostolliate [əpo'stəlit] s apostlajskap, -äm-bete; av. om
ledareskap i propaganda. -ic[al°] [æpəsto7lik, -(ə)l] a 1. apostolisk, apostla-. 2. påvlig; the Au See påvliga
stolen, apostrophiie [opo'stTolfi] s 1. apostrofering, tilltal. 2. gram. apostrof ('). -ic [æpəstro'fik] a apostrofisk. -
ize [-faiz] tr o. itr 1. apostrofera, i sitt tal plötsligt vända sig till; fara ut mot.

2. förse (förkorta) med apostrof, apothscarjy [əpo'þikəri] s åid. apotekare; the

A-ies' Company Åpotekaresocieteten i London; -ies1 weight medicinalvikt. apothegm se apophthegm.

apotheosis [əpoþiou'sis] s 1. apoteos, förgud-ning; aiim. förhärligande. 2. kanonisering.

3. oog. himmelsfärd, hädanfärd; uppståndelse, appai [əpo/l] tr för|skräcka,-fara, slå med fasa. Appalachian
[æpəleVtJiən] a; the u Mountains

üppalachiska bergen, Allegany bergen, appalling [əpo/lig] a° förfärande, förskräcklig, appanage se apanage.

apparatus [æpərei'təs] (pi. ues) s mest koll. [-apparater];-] {+appa- rater];+} redskap, verktyg; maskineri;
material; i patenter &o anordning; wireless u radioinstallation, apparel [əpæ'rəl] I. tr åid. kläda, styra ut. II. s

1. poet. dräkt, kläder. 2. broderi på mässkrudar &C.

apparent [əpæ'rənt, əps'ərənt] a 1. aid. synbar.

2. ögonskenlig, uppenbar, påtaglig, tydlig, klar; jfr heir u. 3. som ser ut att (synes) vara §å vitt man kart se
(bedöma), Synbärlig; »i sann [u noon]. 4. skenbar; ^ death skendöd, ^ly [-li] adv 1. åid. uppenbarligen. 2. till
synes, så vitt man kan se, synbarligen; nog, antagligen. 3. skenbart.

apparition [æpəri'Jn] s 1. isht astr. synligbli-vande, framträdande. 2. astr. lystid [the u of the moon]. 3. syn,
uppenbarelse. 4. spöke.



apparitor [əpæ'ritə] s rättstjänare, pedell. appeal [əpi/l] I. itr 1. jur. vädja [from .. to]; u to the country utlysa nya
val upplös» paria. men tet. 2. ~ to vädja (hänvisa) till, åberopa, ta till vittne. 3. anropa, bönfalla [to a p.for (to do)
a th.]. 4. tilltala, falla i smaken. II. s 1. jur. appell, vad, besvär; Court of Au ap-+ pellationsdomstol (ja- hovrätt).
2. vädjan[de], upprop, uppfordran; make a wide u röna stor anslutning (efterfrågan &c). appear [əpi'ə] itr 1. bliva
(vara) synlig, visa sig, komma fram. 2. framträda för offentligheten, uppträda. 3. inställa sig [before el. in a
court3; uppträda ss. sakförare. 4. om bok komma ut. ð. vara tydlig, uppenbar, framgå ngt under, förstått; it us that
he was ill det framgår vad jag hör, ser &o att han varit sjuk, han synes (lär) ha varit sjuk. 6. synas, tyckas; not u
to notice låtsa som om man ej märkte, ^ance [-rəns] s 1. framträdande, inträde på, ankomst tiii skådeplatsen; lbi.
förekomst; åsyn, anblick; make o.'s u uppträda, visa sig; at first u vid första anblicken. 2. offentligt upp-,
framiträdande; make first u av. debutera. 3. inställelse vid förhandling; uppträdande SS. sak. förare; put in a
personal u inställa sig personligen. 4. sätt att te sig; tecken [of till; that]; utseende, yttre; isht pi. us [yttre] sken; us
are against me jag har skenet emot mig; us are deceitful skenet bedrager; save (keep up) us rädda (bevara)
skenet; for ~'[s] sake för syns skull; to all u efter utseendet (efter allt) att döma, så vitt man kan se, till synes;
there is no u of det ser inte ut att bli; regardless of us obekymrad om hur det ser ut. ö. företeelse; uppenbarelse,
syn; skepnad, appeasllable [əpi:'z|əbl] a lätt att lugna (stilla); försonlig, -e [-] tr stilla, lugna; blidka, försona;
bilägga. -ement [-mənt] s lugnande, stillande, blidkande, appellllant [əpe'l|ənt] I. a vädjande, vad-. II. s vädjande
part, kärande, -ate [-it] a vad-; ~ court appellation8domstol. -ation [sepelei'Jn] s benämning, -ative [-ətiv] a° o. s
gram. [-ap-.pellativpsk].-] {+ap- .pellativpsk].+}

append [əpe'nd] tr, to vidhänga, fästa vid; bifoga, tillägga. <vage [-idj] s bihang; tillbehör. <^ant [-ənt] I. a
vidhängande; bifogad, tillhörande [to]. II. s bihang, tillbehör, ileitis [-isai'tis] $ blindtarmsinflammation, ~ix [-iks]
(pi. ues [-iksiz] ei. -ices [-isi:z]) s bihang, bilaga, tillägg; the vermiform u mask-formiga bihanget.

apperception [æpə:se'pjn] s 1. aios. apperception; självmedvetande. 2. aiim. uppfattning, appertain [æpətei'n] itr
[£o] tillhöra, tillkomma; röra, angå; uing to tillhörande &o. appetenllce, -cy [æ'pitən|s, -si] s l. begär, lust, åtrå
[of for, after]. 2. attraktion [for till], -t [-t] a lysten, längtande [after, o/*], appetiüte [ærpitai|t] s 1. böjelse, lust,
håg [/or].
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2. &id. smak. 3. naturligt begär efter ngt. 4. matlust, aptit, -zer [-zə] s aptit retail de medel; aptitsup, apéritif. -
zing [-zig] o° aptitretan-de; aptitlig; lockande.

Appian [ae'pian] a appisk. applaud [əplo:'d] I. tr 1. applådera, klappa [i] + händerna åt. 2. prisa, gilla; o.s.for + -
ing

skatta sig lycklig att.. II. itr applådera, applauslle [əplo/z] a applåd[er], handklappningar; högljutt bifall, -ive
[əplo/siv] a° bi-falls-, prisande, gillande, apple [æpl] s äpple; ~ of discord tviste[äpple, -frö; ~ of the eye pupill;
biidi. ögonsten; bitter *v» kolokvintäpple. ~-brandy [-bræ^ndi] s ci-derlikör. A~by [-bi] npr. ^-cart [-ka:tj 5
äpplemånglares kärra; upset the ~ F bringa + ngn ur fattningen; åstadkomma förvirring. «w-cheese [-tji:z] s
äpplepasta. A^dore [-do:] npr. /v-dumpling [-dA^plig] s äppelmnnk. #v-jack [-djæk] s Am. ciderlikör. ~-pie [-
pai] 8 äppelpaj; ~ bed 'påsbädd' d& man 'bäddar täck'; order F utmärkt (fullkomlig, dockskåps-) ordning, ^-
pomacð [-pA^mis] s äpplemassa sedan saften pressats ut. ~-TOSe [-rOUz] 8

nyponblomma. A^ton [-tn] npr. <v-woman [-wumən] s äpplegomma, fruktmånglerska. appliance [əplai'əns] s 1.
användning. 2. anordning; hjälpmedel, apparat, applicability [æplikəbi'liti] s användbarhet, [till]lämplighet. -able
[se'plikabl, ar. əpli'k-] a° användbar, tillämplig, passande [to på, för], -ant [se'plikant] s sökande [for till], -ation
[æplikei'Jn] s 1. anbringande, pålägg-ning. 2. använd|ning, -ande, nyttiggörande.

3. tillämpning E«o på]; tillämplighet. 4. [-[träget]-] {+[trä- get]+} sysslande [to med]; ihållande flit. 5. an-



+ mödan, anmälan, ansökan; hänvändelse; patent ~ patentansökan; make an ~ for söka, anhålla om; make ~ to
vända sig till, anhålla hos; on <v, på begäran, om hänvändelse sker. applied [əplai'd] a praktisk[t använd], tilläm-
•fpad mathematics]; äv. överförd; ^ art konstjslöjd, -industri.

appliqué [æpli/kei «i. fr. utt.] s applikations-,

påläggs|söm. apply [əplai'] I. tr 1. anbringa, applicera, lägga + (sätta, stryka) [på] [£o]. 2. ägna; använda [to åt,
till, på, om]. 3. [praktiskt] tillämpa på]. 4. 'v o.'s mind to inrikta sina tankar (sig) på, på allvar ta itu med &c, jfr
II. II. ref, ~ o. 8. to [ivrigt] ägna sig åt, vinnlägga sig om, slå sig på. III. itr, ~ to 1. passa in ei. vara tillämplig på
(giltig för), gälla.

ibi. = II. 3. vända sig till, anmäla sig hos [for a tli. för att få ngt]; ^ at a place anmäla sig (höra efter) på ett ställe;
^ for a place söka en plats: ~ next door upplysningar erhållas i huset bredvid (nästa dörr), appoint [əpoi'nt] tr 1.
stämma möte med ngn. %. bestämma, fastställa, förordna. 3. äv. itr. förordna om vem egendom skaii tillhöra, till-

dela s&som arv och egendom. 4. fcrordna, utnämna, tillsätta him governor, to govern, to be governor, /%/ hini];
~ a. p. o.'a heir insätta ngn till arvinge. 5. nu blott i pp. *oed utrustad [well ~ee [æpointi*/] a en

som är utsedd ei. tillsatt, ~ment [-mənt] s I. + by ~ efter avtal. 2. avtal att träffa ngn [with], avtalat möte; have an
^ skola träffa ngn; keep an ~ komma på utsatt tid [mots, break an ~]; make an ~ komma överens om att träffa
ngn, göra upp om ett möte; avtala en tid hos läkare. 3. anordning, befallning, bestämmelse. 4. jur. förordnande
om vem egendom skaii tillhöra. 5. utnämning; anställning, h befattning. 6. mest pi. ~s utrustning, ekipe-ring;
persed|lar (-el); inredning, apportion [əpo*/fn] tr 1. fördela proportioner-ligt, skifta. 2. utmäta, tilldela, ^ment [-
mənt] 8 [jämn] fördelning, skifte, apposite [se'pozit] o° väl anbragt ei. lämpad; träffande; passande [to för].
*vness [-nis] s lämplighet, apposition [æpozi'J|n] s 1. anbringande av sigiii.

2. placering (läge) intill varandra; beröring.

3. gram, apposition, /val [-ənl] a appositio-nell.

appralsllable [əprei'z|əbl] a som kan värderas, taxerbar. -al [-1] s isht oföcieii värdering, taxering. -e [-] tr
värdera, åsätta värde (pris); taxera, -er [-ə] 5 värderings-, taxerings|man. -ment [-mənt] se -al. appreciable
[əpri:'J|əbl] a° 1. uppskattbar. 2. märkbar; avsevärd, väsentlig, -ate [-ieit] i. tr 1. värdesätta, värdera. 2. fuiit inse,
uppfatta. 3. tui fullo ei. högt uppskatta, sentera, sätta värde på. 4. förr blott Am. höja [i värde]. ii. itr stiga [i
värde], -ation [-iei'Jn] 8 1. biidi. värdering; omdöme; av. kritisk granskning. 2. uppfattning; förståelse [of], 3. hög
ei. fuii uppskattning. 4. ökning i värde, -atlve [-iəliv] a°, -atory [-iətəri] a 1. uppskattande, erkänn|ande, -sam,
förstående. 2. känslig, mottaglig [of för], apprehend [æpriht/nd] tr o. itr 1. gripa, häkta.

2. uppfatta med sinnena. 3. uppfatta med förståndet, fatta, begripa; märka; uppfatta s&som. 4. förutse, vänta sig;
isht frukta, befara.

apprehensllible [æprihe'n|səbl] a [upp]fattbar, begriplig, -lon [-Jn] s 1. häktning. 2. fattande, begripande;
fattningsgåva; be dull (quick) of ~ ha svårt (lätt) [för] att fatta.

3. uppfattning, mening. 4. farhåga, fruktan, misstanke; be under the ~ of frukta, hysa farhågor för. -ive [-siv] a° 1.
hörande till fattningsgåvan, fattnings-. 2. lätt fattande; intelligent. 3. nu vani. fruktande, ängslig, orolig, rädd [of
för; for för .. skull]; be ~ that misstänka (frukta) att. -iveness [-sivnis] s 1. [god uppfattningsförmåga. 2.
ängslighet, räddhåga.

tpprentice [əpre'ntis] I. a 1. lärgosse, lärling;
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u's indentures lärlingskontrakt; bind as u sätta i lära [to hos]; parish u lärgosse som fått plats genom fattigvårdens



försorg. 2. nybörjare. II. tr sätta i lära; be ud to gå i lära hos; is he ud to a trade? lär han sig ngt yrke? <vship [-
Jip] s lärlingskap; lärotid, apprise [əprai'z] tr underrätta; be ud of

känna till, veta. approach [opTOu'tJ] I. itr 1. nalkas, närma sig. 2. komma nära, närma sig, likna [to]. II. tr

I. = I. 1. [they ued the shore]. 2. försiktigt vända sig till [o p. on a subject ngn i en

+ sak]; få träffa, få tillträde till; which was ued by a door till vilken man kom genom en dörr, vartill en dörr
ledde. 3. X angripa med löpgravar; biidi. ~ a problem angripa ett problem. 4. av. = I. 2. 5. närma, bringa nära ei.
närmare. III. s 1. annalkande; närmande eg. o. biidi., isht pi. [make ues to a jp.]; första försök ei. steg £to, towards
till, mot]. 2. tillträde [to till]; upp- ei. [-in[fart[s-väg].-] {+in[fart[s- väg].+} 3. ansats, tillstymmelse [to till]. 4. pi.
ues approcher, belägrande fiendes löpgravar &o. ~ability [-obi'liti] s åtkomlighet, tillgänglighet. ~able [-əbl] a
åtkomlig, tillgänglig.

II. [-eit] tr 1. tillägna sig; tillf välla ei.-skansa sig [to o. s.]. 2. anslå (anvisa, bestämma) till visst ändamål; ud
bestämd för visst ändamål, [redan] upptagen, -eness [-itnis] s lämplighet, -ion [-ei'Jn] s 1. tillfägnande, -vällande,
-skansande, beslagtagande. 2. anslående, bestämmande av ngt tin ngt; bevillning; anslag äv. pi.; u bill
finansproposition; ~ clause anslagsparagraf i lagförslag, -ive [-ətiv] a tillägnande, -or [-eitə] s en som tillägnar

Sig ngt.

+ approvüal [əpru:'v|l] s bifall, gillande; on u till påseende, på prov. -e [-] tr o. itr 1. ~ ei. ~ of gilla, godjkänna, -
taga; skänka sitt bifall åt. 2. stadfästa isht krigsrättsdom. 3. visa, ådagalägga, bevisa; ~ o. s. visa sig vara. 4. ~ o.
s. to slå an på, godkännas (gillas) av. -ed [-d] a 1. beprövad. 2. erkänd, gillad, aktad, -er [-ə] s 1. en som gillar
&o. 2. kron-

Vlttne en som erkänner och vittnar mot medbrottslingar.

approximate I. [əpro'ks|(i)mit] a° 1. nära,'närmande sig. 2. nära liknande. 3. approximativ, närme-. II. [-imeit] tr
närma, föra närmare. III. [-imeit] tr o. itr, u þo] närma sig, nalkas, -eiy [-(i)mitii] adv approxima-+ tivt,
tillnärmelsevis; cirka, -ion [-imei'Jn] s 1. närmande; närhet. 2. tillnärmelse. -ive

[-imətiv] a° approximativ, ungefärlig, tillnärmelsevis riktig, appurtenanllce [əpə:'t(i)nən!s] s 1. tillhörighet. 2.
tillbehör: bihang. -t [-t] i. a tillhörande, medföljande [to]. ii. s tillhörighet, tillbehör, apricot [ei'prikot] s aprikos.
April [ei'prəl, av. -il] s april, sv-fool [-fu/1] s aprilnarr.

a priori [ei'praio:'rai] adv o. a apriori; förhandsuppfattning &c. apron [ei'prən] s 1. förkläde; förskinn. 2. plagg

som häres av engelsk biskop o. a. ss. del av ämbetsdräkt,

kaftan. 3. fotsack. ~ed [-d] o [försedd] med förkläde &0. ~-string [-strig] s förklädesband; tied to the us of a p. i
ngns ledband, apropos [æ'prəpo(u)] adv o. a 1. passande, lämplig[t], 'lycklig[tj; lämpligen. 2. ^ of på tal om.

apslle [æps] s 1. byggn. absid. 2. se -is 1. -idal [-idl] a absidial; halvcirkelformig. -is [-is] (pi. -ides [-ai'di:z, -
idi:z]) s 1. astr. absid; line of -ides absidlinje. 2. se -e 1. Apsley [æ'psli] npr.

apt [æpt] a° 1. lämplig; om ord, tankar &o träffande, lycklig. 2. böjd, fallen, benägen för, för att]; om saker
ägnad; be u to do a th. lätt göra ngt, gärna vilja (vara benägen att) göra ngt; u to break skör; u to forget glömsk; ~
to learn läraktig. 3. skicklig, duktig, be-+ gå vad [at i].

apterous [æ'ptərəs] a vinglös. aptüitude [se'ptlitjuid] s 1. lämplighet. 2. benägenhet, böjelse. 3. skicklighet;
fallenhet, begåvning, anlag [for för], -ness [-nis] se -itude.

aqua [æ'kwə, ei'kwə] $ kem. vätska, lösning, ~-fortis [-fo/tis] s skedvatten, /^marine [-[æk-wəməri/n]-] {+[æk-
wəməri/n]+} i. s blågrön berj'll. ii. a o. s [-blå-grön[t].-] {+blå- grön[t].+} ~-regia [-ri/djiə] s kungsvatten, ~relle
[ækwəre'1] s akvarell. ~ri|um [-[əkws'ə-riəm]-] {+[əkws'ə- riəm]+} (pi. -ums ei. -a) s akvarium. A~rlus
[əkws^əriəs] npr astr. Vattumannen i djurkretsen, 'v/tic [əkwæ'tik] i. a som lever i vatten; vatten-. ii. sl.åid.
vatten]djur,-växt. 2. pi. us vattensport, ~tint [æ'kwətint] s [-akvatint[a-gravyr].-] {+akvatint[a- gravyr].+} ~-vitæ



[-vai'ti:] s brännvin, 'sprit', aqueilduct [æ'kwidAkt] s akvedukt; vattenledning. -ous [ei'kwiəs] a 1. vattenaktig,
vatt-nig, vatten-. 2. frambragt av (i) vatten; u rocks sedimentära berg. aquiline [se'kwilain] a örnlik; örn- [~ nose].
Aquinllas [əkwai'næs] npr Tomas av Aquino. -0 [əkwi/nO(u)] npr italiensk stad.

Aquitiiaine [sekwitei'n], -a[i]nia [-jə] npr Akvi-tnnien.

aquosity [okwo'siti] s vattnighet, fuktighet. A. R. förkortn. för anno regni lat. = in the year of the reign. A. R. A.
[ei'a/rei'] förkortn. för ^sso-ciate of the Royal Academy, se associate II. 3. Arab [æ/rəb] so.a arab[isk]; street u
(o~) gat-unge, hemlöst barn.
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Arabella [ærəbelə] npr.

arabesque [ærəbe'sk] I. a 1. arabisk. 2. sällsam, fantastisk. 3. arabesk-. II. s arabesk. Arabüia [ərei'bjə] npr
Arabien, -lan [-n] a o. * arab[isk]; ~ Nights Tusen och en natt; ~ bird Fågel Fenix. -Ic [æ'rəbik] I. a arabisk; ~
numerals arabiska siffror. II. s arabiska [språket]. -1st [æ'rəbist] s arabist, arable [æ'rəbl] a o. $ s odlingsbar
[mark]. Arachne [arse'kni] npr. Aragon [æ'rəgən] npr Aragonien. A. R. A. M. [ei'a/rei'e'm] förkorta, för
Associate of the Royal Academy of Music, se associate II. 3.

Arameic [ærəmei'ik] s o. a aramépsk].

Ararat [æ'rəræt], Arber [a:'bə] nprr.

arbiter [a/bitə] s 1. domare. 2. skilje|man,

-domare. 3. envåldsherre. arbitrage [cubitrcr/g, a/bitridj] s hand, arbitrage.

arbitriial [a/bitrləl] a hörande till skiljedom; skiljedoms-, -anient [--əmənt] s [avgörande av tvistgenom]
skiljedom,skiljemänsntslag. -arinsss [-ərinis] s 1. godtycke. 2. egenmäktighet, självrådighet. -ary [-əri] a° 1.
godtycklig; nyckfull. 2. oinskränkt; egenmäktig, despo-tisk. -ate [-eit] I. tr avdöma genom skiljedom. II. itr
tjänstgöra som skiljedomare, -ation [atbitrei'Jn] s I. [-skiljedomsförfarande],-] {+skiljedomsförfaran- de],+}
skiljemans dom. 2. ~ of exchange hand. arbitrage, -ator [£eitə] s jur. skilje|man,-domare, god man. -ess [-is] 5 1.
kvinnlig skiljedomare. 2. oinskränkt härskarinna. + arborllaceous [atborei'Jas] a 1. trädlik. 2. träd-bevuxen. -eal
[a:bo/riəl] a växande på (levande i) träd; träd-. -eous [a:bo/riəs] a 1. träd|bevuxen, -rik. 2. se -eal. 3. se -escent.
•escent [cr.bore'snt] a° 1. trädlik tm växt ei. utseende; trädartad. 2. byggn. förgrenande sig. •iculture
[a/borikAltJə] s odling av träd och buskar. - -vitæ [a/bovai'ti] s bot. tu ja. arbour [a/bə] s berså, löv|sal, -valv.
Arbroath [arbrou^þ], Arbuthnot [a:bA'þnət] nprr. arbutus [cubju/təs] s smultronträd. are [a:k] s 1. cirkelbåge. 2.
tekn. båge; ~ lamp

båglampa; light bågljus. arcade [a:kei'd] s rad av valvbågar, valvgång;

arkad. ~d [-id] a försedd med arkader. Arcadian [a:kei'diən] o arkadisk; biidi. herde-,

lantlig, idyllisk, arcajnum [a/.kəKJnəm] (pi. -na [-nə]) s 1. hemlighet, mysterium. 2. bemiigt underbart
läkemedel, livselixir. + 1. arch [a:tj] I. s [valv]båge, böjning, valv.

II. tr 1. betäcka med valv: slå en valvbåge över. 2. välva; kröka. 3. bilda ett valv över.

III. itr välva sig; bilda ett valv [orcr].

2. arch [a:tj utom i månget] a 1. nu mest hopskrivet med följande ord ilrke- ä) förnämste, högste, över-, t. ex.
'vJjishop, f^duke, ~chamberlain; ^diocese; b) framstående; ytterlig, värste,

t. ex. ~builder, ~prophet, fsjwag; ~»knaver foliar; C) förste, ursprunglig, t. ex. ~founder. 2. listig, slug;



skälmaktig: tjuvpojks~. archæüan [a:ki(:)'ən] a geoi. arkeisk, azoisk; ~ rocks urberg. -ologic[al°] [cukialo'djik, -
(ə)l] a arkeologisk, -ologist [cukio'ladgist] s arkeolog. -oicgy [cukio'ledgi] s arkeologi, archaüic [cr.kei'ik] a (-
ically adv) arkaistisk, föråldrad: ålderdomlig, -ism [a/keiizm] 5 arkaism, föråldrat uttryckssätt el. maner,
ålderdomlighet. -ist [a/keiist] s 1. en som använder arkaismer. 2. fornforskare. -istic [atkeii'stik] a arkaisjerande, -
tisk. -ize [-[a:'-keiaiz]-] {+[a:'- keiaiz]+} tr o. itr arkaisera. archangel [a:/kein(d)3l] s ärkeängel. Ä<v» npr.
archbishop [cr/tjbi'jap] s ärkebiskop, ~ric [- - -rik] s ärkebi8kops|döme, -värdighet, ärkestift.

archdeacon [a/tjdr/kən] s eng. kyrk. ärke|dia-kon, -djäkne näst biskop i rang. ~ry [- - -ri] s ärkedjäknes distrikt
(värdighet el. bostad), ~ship [- - -J*ip] s ärkedjäkneskap. archdiocese [a:'tjdai'əsis, av. -sits] s ärkestift,
archiiducal [a/tJldju/kl] a äikehevtiglig. -duchess [-dA'tJis] s ärkehertiginna. -duchy [-dA'tJi] 5 ärkehertigdöme. -
duke [-dju:'k] ärkehertig, farched [a:tjt, poet. a/tjid] a välvd; valv-, arch-enemy [a/tfe'nemi] s ärkefiende, satan,
archer [a/tjə] s bågskytt, ^y [-'ri] s bågskytte. archetype [a/kitaip] s urt}rp, förebild, arch-fiend [<r/tJfr/n d] se
arch-enemy. archi- [a/ki] ärke, i st. rör arch- i mod. litt. ord från

grek., t. ex. archi\diaconalf -episcopal àc. Archibald [a/tjibld, &v. -bo:ld] npr; jfr Archie. archidiaconal
[a^kidaise'kanl] a ärkedjäknelig. Archie [a/tji] i. npr kortnamn för Archibald. ii.

s S slags luft värnspjäs. archiepiscopai [a^kiipi'skapl] a ärkebiskoplig. archil [a:'tj"il, a/kil] s ovseljQav].
archimandrite [a:kimærndrait] s grekisk ärke-abbot.

Archimede'ian [a:kimi:'diən] a arkimedisk. -s

[a:kimi/di:z] npr romersk matematiker.

archipelago [a:kipe/ligo(u), -ləgo(u)] (Pi. ^[e]s) s 1. npr. the A»u Egeiska havet. 2. örikt hav; skärgård, arkipelag,
architect [a/kitekt] s 1. byggmästare, arkitekt. 2. skapare, upphovsman; ~ of his oicn fortunes sin egen lyckas
smed. ~onic[al°] [-o'-nik, -(ə)l] a arkitektonisk, ionics [-o'niks] s pl byggnadskonst, o~ural [- - -J"(ə)iəl] a°
arkitektonisk, ~ure [-Jə] s 1. arkitektur; + byggnadskonst, -sätt, -stil. 2. [-byggnad[s-verk].-] {+byggnad[s-
verk].+}

arcliitrave [a/kitreiv] byggn. 1. arkitrav. 2. ar-

kivolt listverk kring bågöppuing (dörr, fönster), archivüe [a:'kaiv] s, vani. Pi. arkiv, -ist [a/-

kivist] 5 arkivarie, archüly [cr/tj|li] adv skälmaktigt, illmarigt, -ness [-nis] s skälmaktighet, illmarighet.

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;archway

— 31 —

arithmetician

archllway [a/tj|wei] s valv|port, -gång. -wise [-waiz] adv i valvform. Arcot [dlko't] npr distrikt o. stad i Indien,
arctllic [cr/ktik] a arktisk; nordlig; the ~ circle norra polcirkeln; ~ fox polarräv; the Au Ocean Norra ishavet. A-
urus [arktju'arosj npr. arcuate [a/kjulit] a° bågformig; välvd, ~d

[-eitid] a isht byggn., se föreg. Arden [a:dn] npr. ardency [cr/dnsi] se ardour. Ardennes [aide'n^r.-z] npr; the u
Ardennerna. ardlient [0/d|nt] a0 1. brännande, glödhet: ~ spirits spirituösa. 2. ivrig, nitisk, eldig, varm, glödande.
3. <£• lovgirig. -our [-ə] s

1. hetta, brand. 2. eld[ighet], värme, häftighet; iver, nit [for].

Ardrishaig [ardrji'Jig], Ardrossan [-o'sn], Ards-

ley [a/dzli] nprr. arduous [a/djuəs] a° 1. brant, svårbestiglig.

2. svår, mödosam, ~ness [-nis] s 1. branthet &c. 2. besvärlighet.

Ardwick [a:rdwik] npr.

1. are [a:] s ar (ytmått = 119.6 sq. yds).



2. are [a:, ə, vid bindn. a(:)r, ər] pi. o. 2. p. sg. pres. av be är[o], ären.

area [s'ario] s 1. obebyggd mark; tomt område, Öppen plats. 2. siinktinhägnad förgård mellan hus o. trottoar. 3.
yta, ytinnehåll, areal, area. 4. trakt, område. 5. utsträckning, spelrum, ~-bell [-bel] s köksdörrklocka, areca
[æ'rikə] s arekapalm; u-nut arekanöt. arena [əri:'nə] s arena.

arenilaceous [ærinei'Jəs], -ose [ærinou's, - - -] a

sand[akt]ig. aren't [a:nt] = are not.

areollla [əri(:)'əl|ə] (Pi. -æ [-i:]) s litet fält (område) mellan bladnerver &c; litet mellanrum, -ar [-ə] a som består
av ei. hör till -ce, cellfor-mig; ~ tissue bindväv. Areopagus [ærio'pəgəs] s areopag; biidi. hög

domstol. Ares [a'oriiz] npr.

argala [cr/gələ] s adjutantfågel, indisk jättestork.

argali [a/gəli] s asiatiskt vildfår. argand [a/gænd] s argandsk lampa, lampa med cylindrisk veke [u lamp];
rundbrännare [~ burner].

argent [a/djnt] I. s isht her. silver[färg]. II. a t silver-, silvervit, ~iferous [aidjnti'faros] a silverjförande, -halti g.
Argentina [aidgnti/nə, av. -tainə] npr. argentine [a/djntain] a silver-; silverlik, [sil-

ver]glänsande. -Argentine [a'/dgntain] I. a argentinsk. II. s

1. argentinare. 2. Argentina [the u]. argil [a/dgil] s [krukmakar]lera. ~laceous

[-ei'Jəs] a lerjnaltig, -artad, ler-. Argive [a/dgaiv] I. a argivisk, från Argolis

(Argos); grekisk. II. s grek. Argo [a:'go(u)] npr.

argol [a/gol] s rå vinsten.

argon [a/gon] s kem. argon.

Argonaut [a/gəno:t] s argonaut, ~ic [a:gə-

no/tik] a argonautisk. argosy [a:'gəsi] s aid. poet. stort handelsfartyg, argot [a/go(u), av. fr.utt.] s 1. argot,
yrkesslang.

2. tjuvspråk, argullable [a/gjuəbl] a som man kan resonera om; omtvistlig, diskutabel, -e [a/gju:] I. itr anföra skäl,
tala [for, against]; resonera; disputera; döma, sluta [from av, efter]. II. tr 1. bevisa; visa, röja, vittna om. 2. med
an-förande av skäl påstå, häyda. 3. dryfta, diskutera; ~ it away resonera bort det; u a p. into (out of) an opinion
genom resonemang få ngn att omfatta (frångå) en åsikt, argument [a/gjumənt] s 1. anfört skäl; argument [for,
against]. 2. bevis[föring], slutledning; resonemang. 3. resonerande, diskussion, menings[ut]byte; hold an u
disputera, diskutera. 4. aid. [avhandlat] ämne. 5. huvudinnehåll i bok ào. ~ation [a:gjumentei'Jn] s 1.
argumenterande; bevisföring. 2. resonemang, diskussion, dispyt, ^ative [-[cugju-me'ntotiv]-] {+[cugju-
me'ntotiv]+} a° 1. bevisande, logisk. 2. re-sonemangslysten, hågad att diskutera, polemisk. ~ativeness
[aigjume'ntotivnis] « 1. beviskraft. 2. disknssionslystnad. Argus [a/gəs] npr Argus; au-eyed argusögd. argute
[a'.gju/t] a skarp, fyndig; om ljud gäll. Argyle (Argyll) [aigai'l], ~shire [-J(i)ə] nprr. aria [a/riə] s aria,
sångstycke. Ariadne [æriæMni] npr.

1. Arian [Vəriən] se Aryan.

2. Arian [s'əriən] s o. a arian[sk]. ^ism [-izm] .«? arianism. ^ize [~aiz] tr o. itr arianisera[s].

arid [æ'rid] a 1. torr, förbränd; ofruktbar, kal. 2. torr, tråkig, ~ity [ori'diti], <^ness [-nis] s torrhet, torka av. Midi.;
ofruktbarhet, kal h et. Ariel [serial] npr.

Aries [e'ərii:z] npr Yäduren i djurkretsen, aright [ərai't] adv rätt, riktigt, väl. aril [æ'ril] s bot. fröhylle. Arion
[ərai'ən], Aricsto [ærio/sto(u)] nprr. arise [əraiz] arose arisen itr 1. upp|stå, -kom-ma, framträda. 2. härröra
[from]. 3. aid. stiga (stå) upp. 4. poet. uppstå [från de döda], ~n [əri'zn] pp. av arise. Aristides [seristai'dr.z] npr



grek. fältherre, aristocra cy [aeristo'krosi] s aristokrati; [-adelsvälde].-] {+adels- välde].+} -t [æ'ristəkræt, äv. - - -
-] s aristokrat. -tic[al°] [aeMstokrse'tik, -(ə)l] a aristokratisk.

Aristollphanes[æristo'fəni:z] npr Aristofanesgrek. komedirorfattare. -telian [æ^ristotr/ljən] a aristo-telisk. -tie
[se'ristotl] npr Aristoteles grek.

lärd o. filosof.

arithmetic [ərKþmətik] s räkning, räknekonst, ~al [æriþme7tik(ə)l] a° aritmetisk, ~ian [-[ə-riþməti^Jn]-] {+[ə-
riþməti^Jn]+} s räknemästare.
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arrest

arithmometer [æriþmo'mitə] s räknemaskin. Arizona [ærizou'nə] npr.

ark [a:k] s ark [Noah's ~]; låda, kista; ~ of

the Covenant förbundsark. Arkansas [a/kənso: stat, a:kæ'nsəs stad], Ark-wright [a/krait], Arlington [a/ligtən]
nprr.

1. arm [a:m] s 1. arm i olika bet.; keep a p. at

length hålla ngn på avstånd. 2. ärm. 3. karm. 4. biidi. arm, gren. 5. biidi. lagens &o arm, makt, myndighet.

2. arm [a:m] I. s vani. pL ~ä 1. vapen: i kommando gevär [present ros! skyldra gevärl to i gevär!]; small-^s
handvapen; small-ros factory vapenfabrik; stand of r^s soldats [-vapen[-uppsättning];-] {+vapen[-
uppsättning];+} in (up in, under) ^s i (under) vapen, väpnad, färdig till strid; take up ~s gripa till vapen. 2.
vapenslag; the cavalry

kavalleri vapnet. 3. her. vapen; coat of vapensköld. II. tr [be]väpna, bevära, utrusta, armera; förse med vapen,
verktyg, skydd &c; foed feet krigsflotta; the lead <£• talga lodet. III. itr väpna sig, rusta; gripa till vapen. ^ada
[cmiur/də, nv. -mei'-] s stor flotta, armada isht the Invincible 1588. Armageddon [a:məge'dn] s bibi. den stora
slutstriden

mellan gott och ont, den sista stora viirldskampeu; väldigt krig, världskrig; ofta om kriget 1914-19. Armagh
[a:ma/, a v. - -] npr. armaiiment [a:'məjmənt] s 1. [krigs]rustning; + bestyckning. isht å skepp. 2. abstr.
beväpning, skeppsbeväring, utrustning av. biidi. 3. krigsj-makt, -flotta, -ture [-tjuə, av. -tj-] s 1. beväpning,
[vapenjrustning, vapeu; [-skydd[s-vapen].-] {+skydd[s- vapen].+} 2. tys. armatur, ankare, arm-chair [a/mtJVə] s
länstol.

1. armed [a:md] a försedd med arm[ar].

2. armed [a:md] a [bejväpnad, rustad, armerad.

Armenia [a:mi:'njə] npr Armenien. ^n [-n] I. a armenisk. II. s 1. armenier. 2. armeniska [språket].

armllful [<r/m|ful]s famn, fång. - [-]hole [-'houl]

s ärmhål; ibi. av. = -pit. armiger [a/midjə] s en som har rätt att föra

vapensköld, arming [a:'mig] s beväpning, armering; utrustning: gripande till vapen. Arminian [a:mi'niən] I. a
arminiansk. II. s

arminian. ~ism [-izm] s Arminii lära. armistice [a/mistis] s vapenvila, stillestånd;

A 'V/ Day firas den 11 november sedan 1919.

Armitage [a/mitidg] npr. + armlet [a/mlet, -lit] s 1. arm'ring, -band. 2. liten havs- ei. flod|vik. armorial



[cumo/riəl] I. a heraldisk, vapen-; ~ bearings vapen, sköldemärke. II. s vapenbok.

Armorica [a:mOrrikə] npr gammalt namn p& Bretagne, armory [cr/məri] s heraldik. armour [a/mə] I. s 1.
vapenrustning; pansar av. 2. dykardräkt. II. tr [be]pansra; »*ed

cruiser pansarkryssare, ~-bearer [~beərə] s vapendragare. /v-clad [-klæd] a pansrad, ~er [-rə] s 1. vapensmed,
svärdfejare. 2. rustmästare. ~-plate [-pleit] s pansarplåt. ~y [-ri] s 1. vapenkammare; arsenal. 2. Am.
vapensmedja, armpit [a/mpit] s armhåla. Artallstead [a/mlsted] npr. -strong [-strog] npr;

~ gun armstrongkanon. +army [a:'mi]s 1. här, armé; ~ list armérulla. 2. stor hop. ^-corps [-ko:] (Pi. lika [-ko:z]) s

Arnllald [a:'n|(ə)ld], -e [-], -old [-Id] nprr. aroma [ərou'mə] s arom, doft, vällukt, ~tic

[æromætik] a aromatisk, välluktande. arose [ərou'z] imp. av arise. around [arau'nd] adv o. prep 1. runt omkring;
those ~ one ens omgivning (dagliga sällskap). 2. Am. hit och dit, på måfå, omkring, arouse [ərau'z] tr [upp]väcka
mest Midi., väcka

till liv; liva upp, egga. arquebus [a/kwibəs] harquebus. arr. förkortn. för arriv\al, -<?[«], -ed. arrack [æ'rək] s
arrak.

arraign [ərei'n] tr 1. ställa inför rätta; anklaga. 2. klandra, ifrågasätta, ^ment [-mənt] * ställande inför rätta;
stämning; anklagelse. Ärran [æ'rən] npr.

arrange [ərei'n(d)5] i. tr 1. ordna, göra (ställa &c) i ordning; av. rea.; uppställa armé; anordna. 2. mus. arrangera.
3. b ilägga: uppgöra. 4. ordna pà förhand, planera, fastställa; uppgöra, komma överens om. ii. itr 1. komma till
uppgörelse; förlikas. 2. träffa nödiga anord-+ ningar, göra upp; inrätta sig. ^ment [-mənt] s 1. ordnande. 2.
ordning: anordning; uppställning; arrangemang. 3. anstalt, åtgärd. + 4. uppgörelse, avtal.

arrant [æ'rənt] a° ärke-, ur-, genom-, äkta i d&i.

bet., riktig, durkdriven, arras [æ'rəs] s vävd (virkad) tapet, gobeläng, array [ərei/] i. tr 1. ställa upp i
stridsordning, ordna, mönstra. 2. jur. uppropa jury. 3. kläda, pryda, utstyra, skruda; av. refi. ii. s 1. stridsordning
[battle 'fylking'; in close ~ i handgemäng. 2. uppbåd. 3. ordnad skara; truppstyrka, isht hist, grevskaps ei. stads
manskap, 'fylke'. 4. imponerande samling, rad; skara. 5. inkallelse (insättande) av jury; jury. 6. poet. dräkt, skrud,
stass. arrear [əri'ə] s 1. &id. bakre del, isht efter-trupp. 2. efterblivenhet; in of bakom, + efter. 3. pi. resterande
skulder; be in ~[s] vara efter (på efterkälken) isht med betai-ning; restera, vara ogulden. <^age [-ridj] s 1.
efterblivenhet. 2. obetalt saldo. 3. [-reserv[-förråd].-] {+reserv[- förråd].+} 4. pi. utestående skulder, arrest [are'st]
i. tr 1. hejda, stoppa, hämma, hindra. 2. häkta, arrestera. 3. nu blott Skotti. o. Admiralty Law lägga beslag på av.
bildf. 4. blldl. fängsla. ii. s 1. hejdande; avbrott; hinder;

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;arrestment
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~ of judgment hinder för (uppskov med) doma verkställande. 2. häktning, arrestering; arrest; place (put) under u
inmana i häkte, arrestera. 3. bemäktigande; [-beslag[-tagning].-] {+beslag[- tagning].+} ~ment [-mənt] se arrest
II. 'Arriet [əe/riət] npr P = Harriet; jfr 'Arry. arris [se'ris] S byggn. kant, ås där två, plan mötas.

arrivilal [əraKvIl] s 1. an-, fram|komst, inträffande [at, in, on, jfr -c]; on u vid framkomsten; to await u ä brev
eftersändes ej. 2. uppnående {at av]. 3. anländ person ei. sak, nykomling; F ny världsmedborgare; pi. us
ankommande fartyg. 4. [fartygs]last att levereras vid framkomsten tm mottagarens hamn. -0 [-] itr 1. anlända,
ankomma, komma [at Bath, in a country, in Paris, upon the scene, at a conclusion]; hand, sold to u såld för
leverans vid framkomsten; ~ at av. uppnå. 2. F slå [sig] igenom. 3. om händelser inträffa, arrogaiince [æ^rəgþns],
-ncy [-ənsi] s förmätenhet; dryghet, övermod, högmod; inbilskhet. -nt [-ənt] a° förmäten; dryg, över-, hög|-
modig; inbilsk; oförskämd, -te [se'rogeit] tr övermodigt göra anspråk på [to för sig Själv el. andra]; förmätet
tillvälla sig [äv. ~ to O. «.]. arrow [se'ro(u)] s pil; broad u bred pilspets



+ (j^) som märke þ&eng. kronopersedlar, ~-head [-hed] S

pilspets; broad u se arrow, "»-headed [-[-heNd-id]-] {+[-heNd- id]+} a kilformig; ~ characters kilskriftstecken.
«w-root [ae'roruit, äv. -ro-] * arrowrot. ~y [-i] a pil-; pillik, pilsnabb, pilskarp. 'Arry [æ'ri] npr P = Harry;
benämning Pà den vulgärt talande londonbon.

arse [a:s] s bakdel, ända, stuss, arsenal [a/sinl] s tyghus, arsenal, arsenllic I. [a/snik] s arsenik. II. [a:se'nik] a
arsenik-, arsenikhaltig; acid arseniksyra. -leal [a:se'nikl] a arsenik|haltig, -bunden, -ious [a:si:'niəs] a kem.
arsenik-; ~ acid arsenik syrlig het. arson [a:sn] s mordbrand.

1. art [cut] åid. 2. pers. sg. pres. av be: thou u du är

2. art [a:t] s 1. konst; oft« attr. konstnärlig [u needlework]. 2. pi. konster; vissa lärdoms-grenar; humaniora; black
u svartkonst, magi; the fine us de sköna konsterna; the Faculty of Aus filosofiska fakulteten; Master of Aus
engelsk filosofie licentiat. 3. hantverk [industrial, mechanical, useful u]. 4. gille, skrå. 5. konstfärdighet,
skicklighet; finhet. 6. förslagenhet, list; konstgrepp, knep. 7. ~ and (or) part plan och (eller) utförande; have u or
(and) part in ha andel i; be u and part in vara behjälplig ei. delaktig i.

art. förkortn. rar article. Artemis [ai'timis] npr grek. jaktens gudinna, arterlilal [a:ti'əriəl] a hörande till
pulsådrorna, + arteriell. -y [a/təri] s pulsåder av. widi. Artesian [a:ti:'ziən, av. -3(i)ən]n artesiskjj~ well] artful
[cu'tful] a° slug, listig, förfaren, be-+ dräglig.

Arthur [a:'þə] npr; King u brittisk sagokonung.

~ian [aiþju^riən] a. artichoke [a/titjouk] s kronärtskocka; Jerusalem u jordärtskocka. artide [a/tikl] I. s 1. artikel i
olika bet.; ~ of faith trosartikel; the thirty-nine us engelska kyrkans trosbekännelse; the definite u bestämda
artikeln. 2. [huvud]punkt, post, moment; del, avdelning; detalj. 3. pi. us kontrakt, villkor; us of apprenticeship
lärlingskontrakt; us of association bolagsordning; us of war krig8|artiklar, -lagar; [shipping] us mönsterrulla. 4.
kortare uppsats, artikel; lead-ing u ledare i tidning. 5. hand. sak, vara, persedel; the next u, ma'am? något annat
(mera)? 6. in theu of death (oftare lat. in articulo mortis) i dödsstunden. II. tr 1. ~ offences against precisera sina
(framställa specificerade) anklagelser mot. 2. anklaga. 3. anställa genom kontrakt, sätta i kondition [to hos], ^d [-
d] a kontraktsenligt anställd, articulallr [cutKkjullə] o hörande till lederna; led-, -te I. [-it] a0 I. försedd med
leder, ledad. 2. tydlig, klar; artikulerad. II. [4t] s leddjur. III. [-eit] tr o. itr 1. förena genom leder, leda [with mot].
2. artikulera, uttala, tala [tydligt], -tion [-ei'Jn] * 1. led|-fogning, -bildning; led[gång]; bot. knä. 2. segment mellan
leder. 3. artikulation, frambringande av språkljud; tal. 4. språkljud,isht + konsonant, -tory [-ətəri] a uttals-,
artifice [a/tifis] s X. påhitt, påfund, konstgrepp, knep. 2. konstfärdighet], ~r [-[a:ti/-fisə]-] {+[a:ti/- fisə]+} s 1.
hantverkare, mekaniker. 2. uppfinnare, skapare [of]. artificial [cutifi'Jl;.attr. äv. ---] a° artificiell; konst-,
konstgjord; konstlad, ~ity [-[cu'tifij-iæ'liti]-] {+[cu'tifij- iæ'liti]+} 5, ~ness [-nis] s konstgjordhet; förkonstling; -
ity äv. konkr.

artillerilist [a:ti'lər|ist] s artillerist, -y i} s [-artilleri; horse u ridande artilleri; light u fältartilleri; train
marechf&rdig artillerikolonn. -yjman [-imən] s artillerist, artisan [a:tizæ'n, av. a:'t-] s hantverkare, mekaniker.

artist [a/tist] s artist, konstnär, isht målare, ~e [a:ti/st] s 1. artist, scenisk konstnär, 8ång|are, -erska, dansös &o. 2.
särskilt skicklig yrkesutövare kokerska, frisör &c. ~ic[al°] [cuti'stik, -(ə)l] a artistisk, *vry [-ri] s konstnärskap.

artless [a:'tlis] a° 1. oskicklig. 2. konstlös; klumpig. 3. okonstlad. 4. menlös, troskyldig, naiv. "wness [-nis] s
konstlöshet; naturlig-+ het; troskyldighet &o, itr artless. Arundel [æ^rəndl] npr.

Aryan [g'əriən, av. a-/-] I. a arisk; indoeuro-

peisk. II. 8 arier; indoeuropé. as [æz, obet. əz] I. adv så, lika. II. rei. adv o. konj 1. jämförelse som, liksom, på
samma sätt som, i egenskap av. 2. såsom, till exempel

u hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt militärterm sjö term F familjärt P lägre språk S slang
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ask

(t. ex.). 8. medgivande, efter adj. el. adv. så . . än, hur.. än, hur mycket.. än; bedyrande så sant som; cold it is
(may be) hnr kallt det än är (må vara). 4. tid just då, som, bast som; medan; allteftersom, i den mån som. ö. or«ak
då, som, eftersom. 6. P att. iii. rel pron som; såsom (= vilket); P i »t. f. who, which, that. iv. Särskilda uttryck:
according

ascend [əse'nd] I. tr bestiga, fara (gå, klättra, stiga) uppför (upp i ei. på). II. itr 1. stiga [uppåt]; höja sig; gå
uppför. 2. gå tillbaka i üd. sv>ancy [-ənsi] s överlägsenhet, -välde; inflytaiide, makt £over över], o-ant [-ənt] I. a
1. uppstigande. 2. härskande, överlägsen. II. s 1. överlägsenhet, inflytande, makt; övervälde; be in the ~ sitta i
högsätet; ibi. oeg. vara i stigande (i uppåtgående). 2. stamfader. 3. astroi. horoskop, ~ency = roancy. ~ent ==
roant. ascenllsion [ase'nlJn] s 1. uppstig|ande, -ning. 2. the Kristi himmelsfärd; Day Kristi + Himmelsfärdsdag, -
sive [-siv] a stigande, framåtskridande, -t [-t] s 1. be-, uppjstigning. 2. stigande; upphöjelse, framsteg. 3. slutt-+
ning; uppfart, trappa.

ascertain [aesatei'n] tr förvissa sig om, utröna, ta (få) reda på. stable [-əbl] a möjlig att utröna (ta reda på), utrön-,
fastställbar, ^ment [-mənt] s fastställande, utrönande, ascetic [əse'tik] I. a asketisk. II. s asket. /x,al [-(ə)l] a°
asketisk, ^ism [ase'tisizm] s askes. Ascham [æ'skəm], Asciepius [æskli:'piəs] nprr. Ascot [æ'skət] npr; <o Heath
kapplöpningsmit nära

Windsor.

ascribllabie [əskrai^ləbl] a som kan tillskri-

vas [to], -e [-] tr till|skriva, -räkna, -lägga [to a p. ngn], ascription [əskri'pjn] s 1. till|skrivande, »räknande. 2.
slutord i predikan med pris till Gud. aseptic [æse/ptik] a o. s aseptisk[t ämne], a. s. f. rerkortn. för and so forth o.
s. v.

1. ash [æj] s ask[träd]; mountain ~ rönn.

2. ash [æj] s vani. pi. 1. aska. 2. stoft, ashamed [əjei'md] pred. a skamsen, flat, blyg,

brydd; be r^ of blygas (skämmas) för (över); be »v» for blygas å .. vägnar; be half ~ to nästan blygas att; you
ought to be ro of yourself du borde blygas; vet skäms! make ~ skämma ut; komma att blygas. Ashanti [əjæ'nti],
Ashbourne [ae'Jbuan, »v. -boən], Ashburne [æ'Jbə:n], Ashbury [se'Jbari], Ashby--de-ia-Zouch [æ'Jbidəlazu:'J,
äv. -dələ-] nprr.

1. ashen [æjn] a av askträ, ask-.

2. ash Ilen [æj|n] a liknande aska, ask-, askgrå, blek. - -fire [-faiə] s glöd-, pyr|eld.

Ashford [æffəd] npr. +ash-hole [æ'J"houl] * askhål. ashlar [se'J'la] s 1. kvadersten[ar] fyrkantigt hug. gen sten. 2.
kvaderstens|mur, -beklädnad pitegel, ~ing [-rig] s byggn. 1. murverk med kvader-sten. 2. tran-,hÖg|ben korta
stookar mellan vindsgolv och taksparrar. ~-work [-wə:k] s murverk av kvader8ten. Ash||ley[æ'f|li], -mole [-
moul}nprr. -molean[æJ-

mou^iən] a. ashore [əjo:'] adv i land; på land; run ro stranda.

ash-llpan [æ'J|pæn]s asklåda. -pit [-pit] s askugn.

Ashtaroth [æ'Jtəroþ] npr Astarte.

Ashton [æftən] npr.

Ashtoreth [æ^tərəþ] se Ashtaroth.

ash-lltray [se'Jtrei] s askkopp. A-Wednesday

[-we'nzdi] s askonsdag, ashy [se'Ji] a av ei. lik aska, ask-. Asia [ei'Jə] npr Asien; ~ Minor Mindre Asien.



fvtic [eijiæ/tik] I. a asiatisk. II. s asiat, aside [əsai'd] I. adv 1. avsides, åt sidan, åsido; set ~ förkasta, kassera jurys
utslag; bortse från; setting .. bortsett från . . 2. i enrum. II. s 1. teat, avsides replik. 2. sidoverkan, biförsök.
asininlle [ae'sinain] a åsne-, en åsnas; dum.

-ity [æsini'niti] s åsneaktighet; enfald, ask [a:sk] I. tr 1. fråga [a th. ngt; a p. about a th., a p. a th., a th. of a p. ngn
om (efter) ngt]; höra efter, efterfråga; ^ o.1 s way fråga sig fram; ~ him the time fråga honom vad klockan är; ^
me another den som det visste! 2. äska, begära; bedja [for om; to do att göra]; anmoda; r^ap's advice fråga ngn
till råds; ^ a favour of a p., äv. ~ a p. a favour be ngn om en tjänst: ~ in marriage begära till äkta. 3. [in]bjuda; ~ a
p. to dinner, ro a p. to dine with one bjuda ngn på middag. 4. ~ the banns F avkunna lysning; they were r^ed in
church det lyste för dem. 5. om sak

~ whole title-word ° adverb regular ^ raie X military marine F eolloquial P vulgar S slangaskance
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Asser

kräva [it u8 [for\ attention]. II. itr 1, fråga; göra (framställa) frågor; ~ after (about) göra sig underrättad om; for
fråga efter + för att f& se to. 2. bedja [for om]. 3. se I. 3. askance [əskæ'ns, av. -cr/ns] adv på (åt) sidan;
sneglande; look u at se misstänksamt (misstroget) på. askew [əskju:7] adv o. pred. a snett, skevt; sned,

skev; look u at icke se rätt i ansiktet. Askew [æ'skju:] npr.

asking [cu'skig] s frågande; begäran[de]; I could have it for the u jag kunde få det för inte (bara jag bad om det),
aslant [əsla/nt] adv på sned, på tvären, asleep [əsli/p] adv o. pred. a i sömn, sovande, till sömns; i domning,
[av]domnad; be u sova, vara domnad; fall u [in]somna. aslope [əslou'p] adv ©. pred. a sluttande, lutande, på
sned.

1. asp [æsp, a:sp] s asp[träd].

2. asp [æsp, cusp] * 1. egyptisk huggorm. 2. poet. giftig orm.

asparagus [əspæ^əgəs] s sparris. Aspasia [æspei^iə, av. -ziə] npr. aspect [Aspekt] S I. astrol. planeters inbördes
läge. 2. läge åt visst hfiii, utsikt; have a southern ^ ligga (vetta) åt söder. 3. sida vänd mot ngt el. varifrån ngt ter
sig; synpunkt; consider a th. in its true us betrakta en sak i dess rätta dager. 4. syftning åt ei. på ngt. 5. utseende,
min, uppsyn; ansikte; bild, anblick; 'sida' jfr 3.

aspen [æ^pən, a/spən] I. a 1. av asp, asp-. 2. skälvande. II. s asp[träd]. aspergill [se'spadjil] s vigvattenskvast.
«vum [- - -əm] se »reg. ~us [- - -əs] s mögelsvamp. asperlt|y [əspe^riti] si. om yta strävhet, skrovlighet; pi. -ies
skarpa utväxter. 2. vädrets stränghet. 3. kärvhet, skärpa; pi. -ies förbittring, asperslle [əspə/s] tr 1. [be]stänka. 2.
ned|-stänka, -svärta; vanfrej da, smäda, kasta skugga på. -ion [əspə:'Jn] s 1. bestänkning isht med vigvatten. 2.
smädelse, klander, ärerö-rig beskyllning, förtal; cast us (an o*) upon förtala, kasta skugga på. -orium [-[æspəsa/-
riəm]-] {+[æspəsa/- riəm]+} s vigvattenskärl. asphalt [æ'sfælt] I. s asfalt. II. tr belägga med asfalt. *n>Ic
[sesfae'ltik] a asfalt-. A^ites [æsfæltai'ti:z] npr; [Lake~\ u Döda havet, asphodel [ae'sfadal] s Asphodeius af odill:
a) »i&gs

liljeväxt; b) poet. odödlig blomma i Elysium.

asphyxllia [æsfi'ks|iə] S kvävning gnm syrebrist, -ial [-iəl] a kvävnings-, -iate [-ieit] tr kväva.

-y ["i] =

1. aspic [æ'spik] s poet. se 2. asp 2.

2. aspic [æ'spik] s aladåb, ~-jelly [-dje^li] s kött- ei. fisk|gelé, jus (sky).

Aspinwall [æ'spinwo:l] npr. * aspirüant [əspai'ərənt, av. ae'spirant] a o. s [en] som eftersträvar ei. söker [to,
after, for]; kandidat, aspirant, -ate I. [æ'sp(ə)rit]

a aspirerad. II. [æ/sp(ə)rit] * h-ljud. HL [se'spareit] tr 1. uttala med h-ljud. 2. dra nt gas or kärl. -ation



[æspərei'Jn] s 1. andning. 2. gram. aspiration. 3. ivrig önskan, längtan efter ngt högre [after, for, to, towards]; [-
strävande].-] {+strä- vande].+} -e [əspai'ə] itr 1. längta, sträva [to, after, at], 2. biidi. svinga sig upp, höja sig. + -
ing [əspai'ərig] a°uppåtsträvande, ärelysten, asquint [əskwi'nt] adv o. pred. a snett, på sned;

skelande; look u skela. Asqufth [æ^skwiþ] npr.

ass [æs, sällan a:s] åsna; make an u of utsätta för åtlöje, driva med; make an u of o. 8. skämma nt sig, göra sig
löjlig, blamera sig; uesy bridge åsnebryggan Euci. i, ö. assagai [ærsigai] 8 assegaj sydafrikanskt kort kastspjut,
assail [əsei'1] tr 1. angripa, an-, över|falla. 2. överösa med frågor 4c. ~able [-əbl] a angriplig. <x*ant [-ənt] s
angripare, anfallande. Assam [Vsæm, av. - -] npr. assassin [asae'sin] s [lönn]mördare isht av offentlig person.
~ate [-eit] irlönnmörda. ~ation [əsæsinei'Jn] s lönnmord, ~ator [-eitə] * lönnmördare, assault [əso/lt, av. əsolt] l.
si. fientligt anfall, angrepp; ~ of (at) arms militär uppvisning. 2. stormning; carry by u ta med storm. 3. jur.
personligt övervåld inbegripet hotelser; ~ and battery övervåld och misshandel; child u sedlighetsbrott mot
minderårig; indecent u sedlighetsbrott. II. tr an|gripa, -falla; överfalla; storma. <-v/able [-əbl] a angriplig. assay
[əsei'] I. s prövning; probering, [-]UBte-ring-] {+]UBte- ring+} isht av mynt o. metall; prov. II. tr 1. pröva ngts
renhet; probera, justera. 2. försöka, fresta på ngt svårt. <%sable [-əbl] a som kan prövas tto. u-balance [-bæləns]
s probervåg. assegai [æ'sigai] se assagai. assemblage [dse'mbljidg] s 1. hopförande; [-sam-manträd[and]e;-]
{+sam- manträd[and]e;+} sammankomst. 2. [församling. 3. samling, hop. -e [-] I. tr församla, sammankalla;
samla, sammandraga [troops]; + ibi. äv. rea. = II. II. itr komma tillsammans, samlas, -y [-i] 8 1.
sammanträd[and]e; sammankomst, möte. 2. församling; sällskap. 3. representantförsamling lagstiftande isht i
vissa Am. stater [äv. General Au]; General Au skotska + kyrkans årliga generalförsamling i Edinburgh. 4. + X
signal till uppställning, -y-ball [-ibo:l] 8 + [gille]bal, subskriberad sällskapsbal. -y-room

[-irum] 8 gillesal lör baler bo. assent [əse^nt] I. itr, ~ to 1. nu blott om regent samtycka till, sanktionera lag. 2.
instämma i, gå in på, biträda mening, åsikt. II. s 1. samtycke, bifall [to]; with one u enhälligt; royal u kunglig
Sanktion av lagar som antagits av parlamentet. 2. gillande av, instämmande i [to], nation [æsəntei'Jn] s fjäskigt
instämmande, ^ient [əse'nj(iə)nt] I. a instämmande. II. « en som instämmer. Asser [æ'sə] npr fornengelsk lärd.
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assure

assert [əsə/t] tr 1. med bestämdhet påstå, försäkra.

2. hävda, förfäkta; göra anspråk på, kräva; o. 8. hålla på sin rätt, stå på sig; ta ut

sin rätt; göra sig gällande, ~ion [əsə/Jn] s 1. bestämt påstående, försäkran. 2. förfäktande. ~ive [/iv] a° bestämt
försäkrande «i. förklarande; påståelig; bestämd, positiv, "fiveness [-ivnis] s bestämdhet, ^or [-ə] s 1. en som
påstår. 2. förfäktare [of av], assess Case's] tr 1. fastställa, bestämma be-lopp. 2. pålägga skatt o. d. Eupon a p.
ngn]; beskatta. 3. taxera, uppskatta, ^able [-əbl] a° taxer[ings]bar.

3. taxering; värdering, värdesättning i aiim. ~or [-ə] s 1. bisittare i rätt. 2. taxeringsman.

asset [se'set, æ/sit] s 1. som tlllg&ng uppförbar räken-8kapspost; ägodel, sak. 2. vani. pi, *\>8 jur. o. hand.
tillgångar isht i dödsbo ooh konkursmassa; and liabilities finnas tillgångar och skulder, aktiva och passiva,
asseverliate [æse/vəreit] tr betyga, bedyra.

-ation [æsexvərei'Jn] s bedyrande, assidullity [sesidju'iti] s 1. trägenhet. 2. pi. -ities ständig uppvaktning,
uppmärksamhet; efterhängsenhet. -ous [əsi'djuəs] a° trägen, oför-truten, ihärdig, assign [əsai'n] I. fr 1. tilldela,
anvisa. 2. avträda, överlåta egendom. 3. nu blott jur. utse. 4. bestämma tid, gräns. 5. utpeka, angiva; anföra skäl.
6. ~ to hänföra till, tillskriva. II. s 1. över-tagare av laga överlåten egendom (rättighet), tillträ-dare, ny
[rättsinnehavare. 2. ombud. <x,able [-əbl] a 1. fördelbar; överlåtlig. 2. angiv-, be -stäm-, anför|bar. 3. som kan
tillskrivas, nation [aesignei'Jn] s I. för-, tilldelning, anvisning. 2. fonniig överlåtelse. 3. isht bestämmande av tid,
plats; mötesavtal. 4. ursprungsbestämning. ~ee [æsini/] s 1. [-[be]fullmäk-tig[ad].-] {+[be]fullmäk- tig[ad].+} 2.



= assign II 1. 3. ~s in bankruptcy gode män (sysslomän) i konkurs, ^ment [-mənt] s 1. anvisning, tilldelning. 2.
rättslig överlåtelse; överlåtelsehandling. 3. + anförande av bmu; upp|givande, -visande. /N/Or [æsino:']s en som
överlåter egendom, avträdare. assimilllable [dsi'miljabl] a som kan assimileras. -ate [-eit] tr o. itr X. assimileraþ],
[-in-förliva[s].-] {+in- förliva[s].+} 2. göra ei. bliva lika [to, äv. with]. 3. tr. sammanställa, jämföra with], -ation
[-ei'Jn] 8 1. assimilering. 2. likhet, -ative [-eitiv], -atory [-ət(ə)ri] a assimilerande. Assiniboine [əsKnibain],
Assisi [əsi:'zi(:)] nprr. assist [əsi'st] I. tr bistå, bispringa, biträda, hjälpa. II. itr vara närvarande [at vid]; taga del,
hjälpa ti'11 [in i], ~ance [-əns] s bistånd, + biträde, hjälp, handräckning. «vant [-ənt] I. a behjälplig; biträdande,
under- [^-surgeon Ac]. II. 8 [med]hjälpare; biträde; assistent, assize [əsai'z] * 1. lagstadgat [bröd- och öljpris
eller spannmålspriset; featställt normal|mått, -pris, -vikt. 2. domstol; vani. o. isht pi. ~s [-iz] assis-

rätt, lagt i ma ting som b&lles på vissa tider och orter i den eng. landsorten av kringresande domare flr&n High
Court of Justice (King's Bench Division) i London. 3. the Great yttersta domen,

~-ball [-bo:l] s tingsbal vid domarnes besök i en assize-town. ~-town [-taun] s stad där assizes hållas, tingsstad,
associüabie [əsou'Ji|əbl, av. -Jəbl] a förenlig i tanken, som kan associeras j-with], -ate I. [-it] + a förbunden;
associerad ; åtföljande. II. [-it] s 1. associé; kompanjon: ämbetsbroder; kamrat, stallbroder. 2. bundsförvant. 3.
lägre medlem av sällskap oftast förkortat A. III. [-eit] tr o. ref för|ena, -binda [with]; upptaga i sällskap, bolag &c;
förbinda i tanken, associera; rea. isht ansluta sig tui [with]', be with vara förbunden (stå i samband) med. IV. [-
eit] itr 1. gå i bolag; sluta sig tillsammans. 2. sällskapa, umgås [with], -ation [əsousiei'J~n, -Jiei'Jn] s I.
förenande; förening, sammanslutning; hand. memorandum (deed) of ~ bolags stiftelseurkund. 2. förening,
förbund, sällskap, samfund; ^football vanlig fotboll. 3. förbindelse; umgänge, kamratskap. 4. ~ [of ideas]
idéassociation, tanke-+ förbindelse; minne som va ekes av ngt. -ative [-[^eitiv]-] {+[^ei- tiv]+} a° förenande;
förenings-, förbunds-, assonance [æ^sənəns] s 1. assonans, vokalrim.

2. viss delvis överensstämmelse, assort [əso/t] I. tr 1. ordna, sortera, gruppera [ihop]. 2. förse med sorterat lager.
II. itr

1. kunna föras till samma klass som [witKfo överensstämma,passa ihop med well,ill]. 2. umgås med Ewith], ~ed
[-id] a klassificerad; sorterad; passande, ~nieht [-mənt] s 1. sortering. 2. sort, klass. 3. sortiment, sorterat

+ lager [an ~ of silks, of goods]; urval. Assouan [æsuæ'n] npr Assuan. assuage [aswei'dj] tr mildra, lindra,
dämpa; stilla; lugna, blidka, ^ment [-mənt] 8 lindring, mildring. assumllabie [əsju/m|əbl]' a° antagbar; antaglig, -
e [-] tr 1. an-, uppjtaga i tjäns;. 2. [an]taga, anlägga min &o. 3. lägga sig till med, tillvälla sig. 4. åtaga sig, ikläda
sig, 5. låtsa; ~ to + inf. göra anspråk på att. 6. antaga, förutsätta. -ing [-ig] a° anspråksfull, inbilsk, förmäten.

assumption [asA'm^iJn] s 1. upptagande i himmelen isht om Jungfru Maria E(^)~]. & antagande av gestalt,
befattning &c; bemäktigande; usurpering. 3. förmätenhet. 4. antagande; förutsättning, -ive [-tiv] a° 1. förutsatt,
antagen. 2. förmäten, dryg, övermodig, fassurilance [əju'ə|rəns] s 1. fÖrsäkr|an, -ing.

2. säkerhet, visshet, tillförsikt, fast övertygelse; to make ~ doubly sure för att vara fullt säker. 3. [självsäkerhet. 4.
fräckhet, förmätenhet. 5. försäkring, assurans na endast om Hy. -e [-] tr 1. föijsäkra, -vissa [of om]* %.
säkerställa, trygga. 3. försäkra, assurera nu
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athwart

blott om liv. -ed [-d] a 1. säker, viss, betryggad; säkerställd. 2. säker, övertygad Eo/pm]. 3. trygg, förtröstansfull;
dristig; självsäker, -edly [-ridli] adv säkert, för visso, absolut; tryggt, -edness [-dnis, -ridnis] * visshet, säkerhet;
trygghet. Assyria [əsi'riə] npr Assyrien. ~n [-n] I. a

assyrisk. II. s assyrier, assyriologiiist [əsiriolədglist] s assyriolog. -y

[-i] s assyriologi. Astarte [əsta/ti], Astbury [se's^b^ri] nprr. aster [æfstə] s aster, ~isk [-risk] I. s asterisk,



anmärkningstecken, stjärna (*). II. tr utmärka med en *. «wism [-rizm] s 1. stjärnbild. 2. boktr. tre stjärnor (***).
astern [əsto/n] adv akter ut (över); ~ of akter

om; dr oj) u sacka akter ut. asthma [æ'smə, uv. -sþm-, -stm-] s astma, andtäppa. ~tic[al°] [æsmæ'tik, -(ə)l] a
astmatisk. astir [əstə/] adv 0. pred. a i rörelse; på benen. Astley [se'stli], Aston [æ'stən] nprr. astonish [osto'nij] tr
förvåna, överraska, göra häpen [be ued at\. ~ment [-mənt] s förvåning; with u förvåna|d, -t. Astor [æ'sto:, æ'stə]
npr.

astound [əstau'nd] tr slå med häpnad ei. bestörtning. r^ing [-ii)] a° häpnadsväckande, astragal [æ'strəgəl] s
byggn. astragal koionaiist. astrakhan [æstrəkæ'n] s astrakan siags lammskinn, astral [æ'strəl] a st järnlik, st järn-;
astral-; ~ body astralkropp; ~ lamp astrallampa; ~ spirits stjärneandar enligt tidigare tro boende på stjärnorna.

astray [əstrei'] adv vilse [go ~]; på avvägar, astrict [ostri'kt] tr 1. isht utk. hopdraga. 2. inskränka.

astride [astrai'd] I. adv med utspärrade ben;

grensle. II prep, u [pf~] grensle över. astringlle [əstrFn^d)^] tr binda ihop; hoppressa; göra magen fast ei. hård. -
ent [-ənt] I. a 1. hopdragande; bindande, blodstillande. 2. biidi. sträng, kärv. II. s adstringerande medel, astro-
[æstro] i sms. Btjärn-. astrologer [əstralədjþ] s astrolog; stjärnty-

dare. -y [-i] s astrologi, astronomljer [ostro'nəmjo] s astronom. -ic[al°] [sestrono'mik, -(ə)l] a astronomisk, -y [-i]
s astronomi.

astute [əstju/t] a° elug, listig, skarpsinnig,

förslagen, ^ness [-nis] s slughet &o. asunder [oSA'ndo] adv i sär, sönder, åtskils. asylum [əsai'ləm] s 1. asyl,
fristad. 2. lunatic

u dårhus, hospital, asymmetry [oesi'mitri] s osvmmetriskhet. at [æt, ət] prep 1. vid, på, i: om befintlighet på (i)

en punkt el. vid (inittför) ngt; uppehållsort el, adress; punkt på skala el. tänkt prislista m. ni.; meet u a point; u the
corner; knock u a door; out u a door (window) nt genom en dörr (ett fönster): the carriage is u the door vagnen är
framme; stand u the window stå i (vid) fönstret; sit u

o.'s desk; live u a place, u Oxford, ~ No. 5 John Street, u an hotel, u the rectory; ~ home hemma; ~ my house
hemma hos mig; ~ my aunt's hos min faster; ~ the office, ~ a ball, ~ a party; ~ a low price [till] billigt [pris]; ~ 6
d. per doz.; buy, sell, value u; u zero på noll; ** that för det, efter den [-[be]-räkningen-] {+[be]- räkningen+}
(redogörelsen) [Pil take it u + that]; till på köpet. 2. vid, i: om sysselsättning för tillfället el. tillstånd, t vilket man
är; they are u work de hålla på och arbeta; be u it [ivrigt] hålla på med ngt; my expense på min bekostnad; ~ full
speed med (för) full fart;

a gallop i galopp; ~ dinner, u table till bords; be u school gå i skola[n]; be u war with vara, i krig med. 3. över, åt,
på: om anledning till sinnesstämning; be angry, annoyed, astonished, glad, impatient, surprised u. 4. vid, på, i el.
ingen prep.: om tidpunkt; ~ two o'clock; u noon; u Christmas; u his death; u her entrance; u the appointed time; u
once genast. 5. på, åt: om mål (skottavla) för en handling, isht fientlig; aim, fire, throw stones look u; run u
springa på'; make faces laugh u; get u komma å't. 6. till vid arrive (arrival) se arrive; arrive ~ York anlända till
York. Obs. Se f. Ö. med u konstruerade subst., adj. o. verb.

^Atalanta [ætəlæ'ntə] npr. atavisllm [æ'təvizm] s atavism; återfall, bakslag. -tic [ætəvi'stik] a atavistisk. ataxy
[ətæ'ksi] s iak. oordning, rubbning i

kroppsfunktioner.

Atchison [se'tjisn, ei'tf-] npr. ate [et, av. eit] imp. av eat, atelier [æ'təliei, æte'l- ei. utt.] s isht konstnärs -ateljé.

Athanasian [æþənei'Jn] a atanasiansk. atheislim [ei'þi|izm] s ateism, -t [-ist] s ateist.

-tic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a ateistisk. Athelllney [æ'þl|ni], -stan [-stən] nprr. athenæum [æþini(:)'əm] s vanlig
benämning ror a) litterär (vetenskaplig) klubb; b) läsesalþng]. Athenlle [əþi:'n|i(:)] npr. -lan [-iən] I. a atensk.



II. s atenare. -S [æ'þinz] npr Aten. Atherllstone [æ'þə|stən, äv. æ'ðə-], -ton [-tən] nprr.

athirst [əþə/st] pred. a törstande; ivrig [for efter].

athletüe [æ'þli:t] s 1. eg. fornt, prisfäktare, täv-~ + lare i idrottsövning. 2. stor sportsman; atlet, -ic + [æþle'tik] a (-
icaily adv) 1. atletisk, idrotts-. 2. kraftig, stark, -ies [æþle'tiks] spl idrottsövningar, [allmän] idrott. 1Athlone
[æþlou'n], Athole [æ'þl] nprr. at-home [a^hjou'm] s mottagning hemma. Athos [æ'þos, äv. ei7-] npr. athwart
[əþwo/t] I. prep 1. tvärs över. 2. om skepp <v hawse [tvärs] för annat förankrat far-tygs bog. 3. mot. II. adv 1.
tvärs övei% på tvären, på sned; tvärsemot. 2. galet, bakvänt, olägligt.
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attenuate

a-tilt [ətilt] adv latande, på häll; ride u rida spärr.

Atkins [ae'tkinz] npr; Tommy u benämning på den engelske soldaten.

atlantic [atlse'ntik] I. a atlantisk. II. npr, the Au Atlanten, Atlantiska oceanen, atlas [æ'tləs] s 1. atlas, kartbok. 2.
slags stort ritpapper (84x26). 3. översta ryggkotan, atmospherlle [Wtməsfiə] s 1. atmosfär; luft-+ krets. 2. iys.
atmosfär; atmosfärtryck. 3.

biidi. atmosfär, [allmän] stämning. -ic[al°] + [aetxnosfe'rik, *(ə)l] a atmosfärisk. atoll [əto'l, ar. ae'tol] s atoll,
ringformig korallö. atom jWtəm] s 1. atom. 2. smula, grand, dugg.

•ic[al0] [ato'mik, -(ə)l] a atomisk, atom-. • -ize [ætomaiz] tr förvandla till atomer.

1. atomy [æ^təmi] s skelett; utmärglad kropp.

2. atomy [àetəmi] s åid. 1. atom. 2. litet pyre. atone [ətou'n] I. itr, u for försona, lida för;

gottgöra [by med[elst]]. II. tr åid. försona; gottgöra. ~ment [-mənt] s försoning; gott-görelse f/br]. atop [ətyp]
adv i toppen, överst; ~ of ovanpå, atrabilious [ætrəbiljəs] a gallsjuk; dystert melankolisk, hypokondrisk; mörk tui
lynnet, butter. Atreus [ei/tr(i)u:s] npr.

atrip [ətri'p] adv »t» om ankare klart från botten, lätt.

atrocilious [ətrou'Jəs] a° avskyvärt grym ei. skändlig, avskyvärd, ohygglig; grov; svagare f ryslig, hisklig,
gräslig, -ity [ətro'siti] s 1. skändlighet, gräslighet; ohyggligt dåd, illdåd. 2. f grovt fel, groda, atrophy [æ'trəfi] I. *
atrofi, avmagring, ut-märgling. II. tr utmärgla. III. itr förtvina, atropine [æ'tropi:n] s kem. farm. atropin. attach
[ətə^tj] I. tr 1. fästa eg. o. büdi. [to vid]; credit to sätta tro till; u importance to lägga vikt vid. 2. ~ o. s. to ansluta
sig till; åtfölja. 3. draga till sig, vinna. 4. häkta; + lägga beslag på, belägga med kvarstad. II. itr, u to (aid. on) vara
fästad vid; vara förknippad med, vidlåda, medfölja, ~é [ətæ/Jei, + av. fr. ott.] s attaché, ~ed [-t] a ^ to] 1.
[vidjfäst; fastsittande; byggn. hopbyggd. 2. fästfad] vid, tillgiven. 8. an|ställd, -sluten; attacherad vid. 4.
förknippad, som vidlåder. <\<ment [-mənt] 8 1. vidfästning. 2. band &0 ▼armed man faster. 3. vidfogad
(vidfästbar, hjälp-) apparat, bihang [to]. 4. tillgivenhet, böjelse, förkärlek [to, av. for], 5. beslagtagning, kon-4*
fiskation Isht av utlännings egendom [foreign u]. attack [ətæ'k] I. tr anfalla, angripa. II. s anfall, angrepp, attain
[ətei'n] tr o. itr, ~ [<o}[upp]nå, hinna [u an end, a place, [to~\ an age]; vinna, förvärva. ^able [-əbl] a uppnåelig,
åtkomlig, /vabiiity [oteinabi'liti] s uppnåelighet &c. attainder [ətei'ndə] s jur. 'vanfrejdsdom' innebärande:
indragning av egendom, 'blodets skämmande' som omöjliggör ärvande -och förlust

av medborgerliga rättigheter i England arr straffpåföljd vid dödsdom för högmålsbrott. attainment [ətei'nmənt] s
1. upp-, er|nående.

2. ngt förvärvat; mest pi. us insikter, färdig-+ heter, talanger.

attaint [ətei'nt] tr 1. jur. döma till förlust av liv och ära ror högmålsbrott, jfr attainder. 2. besmitta; fläcka glans,
renhet ào, vanära, attemper [əte'mpə] tr 1. blanda [ut]. 2. moderera. 3. lugna, mildra. 4. anpassa [to efter],



attempt [əte'm(p)t] I. tr 1. försöka, bjuda till. 2. försöka sig på, försöka nå (vinna &c). 3. Hl försöka besegra ei.
sätta sig i besittning av; ~ the life of begå attentat mot. II. 8 1. försök, bemödande. 2. angrepp; attentat [upon],
~able [-əbl] a X. som kan försökas. 2. blottställd för angrepp, attend [əte/nd] I. tr 1. åid. ägna uppmärksamhet åt
ngn; nu mest vårda, om läkare behandla, skö-ta sjuka; betjäna kund &o. 2. uppvakta. 3. [-[be]-ledsaga,-] {+[be]-
ledsaga,+} åtfölja nn blott med abstr. sufctf.; be ued with åtföljas av, vara förenad med. 4. bevista, besöka, gå på
(i); church was well ued det var [rätt] mycket folk i kyrkan. II. itr 1. ~ to ge akt på, ta i betraktande,
uppmärksamma, lyssna till; expediera kund, order; ägna sig åt, sköta; ta vård om, vakta; to

0.'s duties fullgöra sina plikter. 2. ~ on stå i beredskap för, stå beredd att gå till handa, passa upp på; uppvakta. 3.
~ on åtfölja ( =

1. 3.). 4. vara med, deltaga i övningar &e [or* å, i, vid], ^ance [-əns] s 1. betjäning, uppassning: ledsagande
uppvaktning; skötsel, vård; dance u upon försöka stå till tjänst, passa på, fjäska för; in u [upon] tjänstgörande,
uppvaktande [hos]; jourhavande; medical u läkarvård.

2. närvaro, deltagande [at, on]; u-officer skolgångstillsyningsman. 3. antal närvarande; there was a good u at the
concert det var mycket (bra med) folk på konserten, ^ant [-ənt] I. a 1. åtföljande, beledsagande; uppvaktande
[o»]. 2. närvarande [ai]. II. 8 1. tjänare, drabant, ledsagare [on]; pi. us följe, uppvaktning. 2. deltagare [at],
besökare, gäst. ~ed [-id] pp 1. åtföljd [by av], förknippad [with med]. 2. bevistad, besökt.

attention [əte'n|Jn] s 1. uppmärksamhet; omtanke, omsorg; attract u ådraga sig uppmärksamhet; call (direct,
draw) a p.1* u to fästa (rikta) ngns uppmärksamhet p&pay u to ägna uppmärksamhet åt, syssla med; vara
uppmärksam mot, visa aktning; I am all u + jag är idel uppmärksamhet. 2. X givakt; u! [oftast uttalat tenjn el. t. o.
m. J(ə)n] giv akt! come to u inta givaktställning; march at u gå, i noggrann marsch; stand at u stå i givakt.

3. hövlighet, artighet [ofta pi. us], -ive [-tiv] a° uppmärksam [to på; mot]; omsorgsfull; påpasslig;
tillmötesgående, artig.

attenuate I. [əte'nju|eit] tr 1. göra smal. 2. förtunna. 3. [för]minska i kraft ei. varde, för-
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svaga; -ing circumstances förmildrande omständigheter. II. [-it] a 1. avmagrad. 2. förtunnad. 3. biidi. luftig, -ion
[-ei'Jn^fortunning&c. Atterbury [æ^əbəri] npr. attest [əte^st] I. tr 1. attestera, intyga, bevittna, vidimera,
vitsorda; ~ed copy vidi-+ merad avskrift. 2. låta gå ed pi ngt. II. itr bära vittne [to om]. ~ation [aetestei'Jn] s 1.
attestering; bekräftelse; vittnesbörd, bevis. + 2. intyg, attest. 3. isht & edgång.

attic [æ/tik] 8 1. attika låg våning o ran på taklist ar byggnad el. triumfbåge. 2. vinds|våning, -rum. Attic [æ'tik] I.
a attisk; atensk; ~ salt (wit) attiskt salt, förfinad kvickhet. II. s attisk grekiska. «va [-ə] npr. Attiia [æ'tilə] npr.

attire [ətai'ə] I. tr kläda, utstyra. II. s klädsel, skrud, dräkt, attitude [æ'titju:d] e 1. hållning, ställning; strike an »o
inta en teatralisk ställning. 2. biidi. ställning, hållning [towards till, [gent]emot]; ståndpunkt, 'åsikter'; politik i
speofeiit fail; ~ + of mind sinnesstämning, anda. attorney [ətə"/ni] s 1. äv. ~ in fact, private ~ befullmäktigat
ombud. 2. förr affärsjurist nu kallad solicitor; Am. advokat. 3. A^-General kronjurist engelska kronans förnämste
juridiske rådgivare, 'justitiekansler'. 4. fullmakt [letter (warrant) Of ~ dokumentet; power of ~ [-befogenheten];-]
{+be- fogenheten];+} by ro enligt uppdrag, attract [atrse'kt] tr 1. draga till sig; attrahera. 2. ådraga sig tfukdom 3.
biidi. tilldraga sig uppmärksamhet; locka, fängsla, vinna, intaga, /vable [-əbl] a som kan attraheras. oJngly [-irjli]
adv på ett tilldragande sätt. ~ion [ətrə^kjn] s 1. dragningskraft]. 2. ngt som drager till sig ei. lockar; lockelse,
behag, ~ive [-iv] a° attraktions-; tilldragande, lockande; intagande, trevlig, sympatisk, ~ive-ness [-ivnis] s
dragningskraft,lockelse;behag. attributlle I. [æ'tribju:t] s egenskap, kännetecken; tillhörighet; attribut. II.
[ətri/bju(:)t] tr tillägga, tillskriva, tillräkna [£o]. -ion [ætribju/Jn] s 1. tilläggande &c; tillskrivande av verk till
upphovsman. 2. befogenhet, -ive [ətri'bjutiv] s o. a° attribut[iv]. attritlled [ətrai'tid] a nött genom gnidning. -ion



[ətri'J*n] s 1. gnidning; skavning; war of ~ utmattningskrig. 2. teoi. sorg över synden av oro för straff,
förkrosselse. attune [ətju/n] tr stämma, bringa i samklang

[to till, efter, med]. Attwood [æ'twud], Aubrey [o'/bri] nprr. auburn [o*/bən] a röd-, guld-, kastanje|brnn.
Auckland [o:'klənd] npr.

auction [o/kjn] s 1. auktion; Dutch ~ auktion

där auktionsföiTättaren sänker priset, tills köpare anmäler

tig. 2. slags kortspel, ~eer [o:kJəni'ə] s auktions-forrättare.

audacllious [o:dei'Jəs] a° 1. djärv, oförvägen. 2. fräck, oförskämd, -ity [o:dæ'siti] s 1. djärvhet,

oförvägenhet. 2. fräckhet, oförskämdhet, audibüility [o:dibi'liti] s hörbarhet. -le þ/dibl]

a° isht tydligt hörbar, audience [o:'djəns] s 1. hörande; give ~ lyssna. 2. audiens. 3. personer inom hörhåll; +
samtliga åhörare, auditorium. 4. boks läsekrets, audit [o:'dit] I. s 1. granskning av räkenskaper, revision, -dering.
2. nrrendators terminsredovisning inför godsägare. 3. (^ä)~ den stora räkenskapsdagen. 4. ~ [ale] säraidit slags öl
vid eng. universitet. II. fr granska, revidera, "w-house [-haus] se --room, ~or [-ə] s 1. åhörare. 2. ♦revisor, ^orial
[-o/riəl] a° revisions-, »vory [-(ə)ri] L a hörsel-; uppfattad av örat. II. * auditorium (åhörare ei. hörsal), ~-room [-
ru:m] s ung. domkyrkosysslomanskontor tillbyggnad till eng. domkyrkor för dessas affärsangelägenheter.

Audley [o/dli] npr.

Augean [o:d3i(:)'ən] a smutsig som ett augias-

stall, augias-. auger [o/gə] s navare; jord-, berg|borr. aught[o:t]i'rccfa/* pron åid. något alls; for ~ I care gärna för
mig; for ~ J know såvitt jag vet. augment [o'.gme'nt] I. tr för|öka, -stora, utvidga. II. itr ökas, tilltaga, nation [-
þ:gmen-tei'Jn]-] {+þ:gmen- tei'Jn]+} s till|ökning, -växt, -skott, förhöjning. native [o'.gme'ntdtiv] a förökande.
Augsburg [o/gzbə:g] npr. augur [o*/gə] I. s augur, teckentydare. II. tr o. itr 1. spå; förutsäga; ana, gissa [from
av]; ~ well (ill) vänta sig (spå) gott (ont) [of av (om); for för]. 2. [före]båda, lova; it ~s ill det bådar ont. ~al
[o/gjurəl] a augurþ]-; förebådande, ~y [o/gjuri] s 1. augurverk-samhet, spående efter fåglars flykt &o, spådom,
förutsägelse. 2. [jär]tecken, omen; aning; förebud, löfte, august [o:gA'st] a° hög, upphöjd, majestätisk,

vördnadsvärd. August [o/gəst] s augusti. Augustlla [oigA'stIa, av. ogA'-] npr. -an [-ən] a 1. augustiək, klassisk
[agé\. 2. augustansk, augsburgisk [the ~ confession], -ana [-[o:gə-sta/nə]-] {+[o:gə- sta/nə]+} npr. -ine [-in] npr
Augustinus, -us [-əs] npr August[us]. auld [o:ld] a skotti. gammal; lang syne [-[-læg-sai'n]-] {+[-læg- sai'n]+} =
old long since forna dar; Reekie Bdinburg.

aunt [a:nt] s tant; faster, moster; A<o Sally trädocka med pipa i munnen mot vilken käppar kastas till måls för att
slå sönder pipan; omtyckt marknadsnöje.

~ie, ~y [-i] s lilla tant. aura [o:'rə] s 1. lätt fläkt, doft från blommor &c. 2. luftström av elektrisk urladdning från
skarp spets. 3. känsla av luftdrag före epileptiska el. hysteriska anfall. 4. teosoü aura, aural [o/rəl] a öron-
,hör[sel]-; ~ surgeon öron-läkare. "Uy [-i] adv genom örat, hörsel vägen, aureate [o/riit] a gyllene. Aurelillan
[o:ri:'lj|ən], -us [-əs] nprr. aureolila [o:ri'ələ] s himmelsk krona, gloria, -e
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[o'/rioul] s 1. se -a. 2. gloria, strålkrans pà helgonbild. 3. gloria kring månen ei. solen, mångård.

auricllle [o/rikl] s 1. djurs ytteröra. 2. hjärtöra. S. örsnibblik utväxt, -ular [o:ri'kjulə] a° 1. hörande till örat; öron-,
hörsel-; ~ confession öronbikt; ~ witness hörvittne. 2. hörande till hjärtörat. 3. öron|formig, -lik-nande.



auriferous [orriTərəs] a guldjförande, -haltig. aurist [o/rist] s öronspecialist. aurochs [o/roks] s 1. uroxe. 2. oeg.
europeisk bison.

aurora [o:ro'/rə] s 1. morgonrodnad. 2. ^ au-

stralis sydsken; ~ borealis norrsken, auscultation [o:skltei'Jn] s lyssnande isht läkares

pà hjärta &o, auskultation. auspicllate [o:'spikeit] tr &id. inviga, inaugu-rera; lyckligt sätta i gång. -e [o/spis, är.
o'-] .<? mest pl. US 1. spådom efter f&glars flykt &c. 2. [järj~ tecken, förebud. 3. auspicier, hägn, beskydd
[under the us of], -ious [o:spi'J*əs, ar. os-] a°( 1. lyckobådande. 2. gynnsam; bevåge.n, nådig, god. 3. gynnad av
lyckan, lyckosam. Aussie [o/si] s S australjier, -isk soldat. Austen [o/stin] npr.

austerlle [oisti'a, ar. o-] a° 1. kärv, bitter. 2. sträv; hård, sträng. 3. sträng[t enkel ei. [-moralisk];-] {+mo-
ralisk];+} allvarlig, -ity [orste'riti, av. os-] s

1. stränghet; strävhet. 2. självtukt; sträng återhållsamhet ei. enkelhet.

Austin [o/stin] npr. u-friar [-frai'o] s augusti-

neijbroder, -invmk. austral [o/strəl] a sydlig. Australasian [orstrəlei/giən] I. a tillhörande (ei. från) Australien
och kringliggande öar, polynesisk. II. s austral asier, polynesier. Australia [o:strei'ljə, ar. os-] npr Australien.

^n [-n] I. a australisk. II. s australier. australis [o'.strei'lis] lat. jfr aurora 2. Austria [o/striə, ar. o'-] npr Österrike.
Hungary [-hA^ggəri] npr Österrike-Ungern. + ~n [-n] I. a österrikisk. II. s österrikare, auth. förkortn. för
authentic, authorfess], -ity, -ized.

authentic [o:þe'ntik] a (^ally adv) 1. pålitlig, trovärdig. 2. av obestritt ursprung, äkta, autentisk, ~ate [-eit] tr 1.
göra rättsgil-tig. 2. bevisa äktheten av, bestyrka, nation [-ei'Jn] s äkthetsbevisning, bestyrkande, ~ity [oiþenti^siti]
s trovärdighet; äkthet, author [o:'þə] s 1. upphov[sman]. 2. författade, -inna, skriftställar|e, -inna. ^ess [-ris] s
författarinna, ^ial [o:þo:'riəl] a° författar[e]-. dilative [oiþyriteitiv, av. oþ-, av. -ətiv] a° 1. auktoritativ, som äger
auktoritet; avgörande.

2. som utgår från behörig myndighet. 3. befallande, myndig. *vit|y [o^o'riti] s 1. myndighet, laga.makt [over]; in
u vid makten, maktägande. 2. bemyndigande £to do]; full-

+ makt; by u of på befallning (bemyndigande)

av. 3. mest pi. -ies myndigheter, styrande. 4. auktoritet, anseende. 5. vittnesbörd, stöd, källa, hemul[sman]: on
good u ur säker källa (hand). 6. auktoritet, fackman, expert, »v-ization [^raizei'Jn, ar. -riz-] s bemyndigande,
berättigande, tillåtelse, ~ize [-raiz] tr 1. auktorisera, bemyndiga. 2. gilla, godkänna, sanktionera. 3. rättfärdiga;
berättiga [till]. +auto- [o/to, -ə] i sms. av sig själv, själv-, autobiographlter [o'.Hobaio'grofjo]* självbiograf. -
ic[al°] [o/tobaiogrse'fik, -(ə)l] a självbiografisk. -y [-i] s självbiografi, autocar [o:/to(u)ka:] s automobil.
autochthon [o:to/kþn, av. -þon] s urinföding. autocrallcy [oto'krosi] s envälde, självhärskardöme. -t þ/təkræt] s
självhärskare [Au of all the Hussias]. -tic[al°] [o:təkræ'tik, -(ə)l] a enväldig, autokratisk, auto-da-fé
[o:/to(u)da:fei/] (pi. vani. autos-da-fé)

s autodafé; kättarbål, autogenous [oito'dgonas] a° autogen, själv-; ^

welding autogen svetsning, autograph [o/təgræf, -gra:f] s autograf: a) författares eget manuskript; b) egenhändig
skrift (stil); isht namnteckning, u}/ [o:to'grəfi] s 1. egenhändig skrift. 2. autograft litograflak

+ reproduktion av skrift el. teckning.

Autolycus [o:t3'likəs] npr. automatl|ic[ai°] [o:təmæ'tik, ~(ə)l] a 1. automatisk; 8jälv|rörlig, -reglerande; ~
[delivery] + machine automat. 2. maskinmässig, meka-+ nisk. -on [o^mətjən] (pi. -ons <?i. -a [-ə]) s

självrörlig maskin; automat av. biidi. +automobile [o:'tomobi:l, -təmə-] s automobil. autonomüous [o'.to'nomjos]
a° självstyrande, -y [-i] 8 1. autonomi, självstyrelse, [--bestäm-ning[srätt]-] {+-bestäm- ning[srätt]+} av. om pers.
2. självstyrande sam-, hälle.



autopsy [o/təpsi] S 1. autopsi personlig iakttagelse, självsyn. 2. obduktion. 3. biidi. kritisk analys, auto-
suggestion [o^təsədje^stjn] s självsuggestion.

autumn [o/təm] s höst. #v&l [o:tA'mnəf] a°

höst-, höstlig; höstlik. Auvergne [ouve'on, av. ouvə/n ei. fr. uttal] npr. auxiliary [oigzi'ljari] I. a hjälpande, hjälp-.
II. s 1. hjälpare. 2. Pi. -ies hjälptrupper. 3. hjälpverb [äv. ~ verb]. A. V. förkortn. för Authorized Version, se
version. av. förkortn. för average. Ava [a/və] npr.

avail [əvei'1] I. tr o. itr 1. tjäna till, gagna, båta, hjälpa. 2. ~ o. s. of begagna sig av, använda. II. 's 1. nytta, gagn,
vinst [endast i uttr. of [no] u, to little u, without ~] 2. pi. us Am. vinst, inkomst[er]. ^able [-əbl] a° 1. användbar,
tillgänglig, disponibel. 2. gällande, giltig; the ticket is u for a mo»«Å biljetten gäller för en månad, avalanche
[æ'vəla:nj] s lavin av. biidi., enð-skred.
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avant-courier [æ/va:(g)ku/riə,av. -va:g-,-vo:(g)-,

-vo:g-] s förridare; förelöpare, avariclle [se'voris] s girighet, -ious [ævəri'Jəs]

o° girig [of efter], avast [əva/st] interj & stopp! vast! håll an! avatar [ævəta-/] s 1. hind. avatar en guds nedstig-
nlng till jorden ss. människa; inkarnation. 2. [-uppenbarelseform];-] {+up- penbarelseform];+} [utvecklings]fas, a
vaunt [əvo:'nt] interj &id. skämts, bort! försvinn!

avdp. förkortn. for avoirdupois. Avebury [ei/(v)bəri] npr.

Ave Maria [cr/viməri'ə, ei'vimarai'o], Ave-Mary

[ei'vims'ari] s Ave Maria katolsk bön. avenge [əve'n(d)3] tr taga rättvis hämnd för, hämnas; straffa; d. $. on
hämnas på; be rod taga (få) hämnd, avenue [se'vinju:] s 1. ingång, väg tm [to] mest bildl. 2. trädkantad
Uppfartsväg, allé. 3. isht Am. bred gata, aveny, bulevard. aver [əvə:'] tr bestämt förklara, försäkra, average
[æ/v(ə)ridj] I. s 1. hand. i* haveri; general r\j allmänt haveri; particular ro enskilt haveri. 2. beräkning av
medeltalet; medeltal, genomsnitt; vanlig grad (belopp, norm, -typ); on an <-o i medeltal, i genomsnitt. II. a°
genomsnitts-, medel-, [av] vanlig [typ]. III. tr 1. beräkna medeltalet(ibi. genomsnittsvärdet) av. 2. i medeltal
uppgå till (prestera, väga, kosta, hålla &c). /^-adjuster [-əd5Axstə] « haveriutredare, dispaschör. ~-sized [-sai'zd]
a medelstor, averment [əvə-/mənt] s bestämd förklaring,för-

säkr|an, -ing. aversjje [əvə/s] a° obenägen, ovillig, avog [to, from för, mot], -eness [-nis] s obenägenhet,
motvilja, -ion [əvə/Jn] s motvilja, avsky av. konkr.; pet ~ ngns [största] fasa. avert [əvə/t] tr 1. vända bort. 2.
avvända, aviary [e^viəri] s fågel|hus, -gård. aviatlle [ei'vieit] itr flyga med flygmaskin, -ion [eiviei'Jn] ä
luftsegling, flygning, aviatik; + attr. flyg-, -or [-ə] s flygare, aviatiker. avid [æ'vid] a° begärlig, lysten [o/, for];

glupsk, ~ity [əvi'diti] s häftigt begär, stor + iver, lystnad; glupskhet; vinningslystnad, avion [ævio:'(g)] s
militärflygplan, aviso [ovai'zo(u), av. əvi/-] s avisoångare. avocation [ævokei7Jn] s 1J distraktion. 2. isht pi.
mellankommande göromål, små-bestyr; bisysslor; käpphästar. 3. ofta oeg. rör vocation värv, levnadskall, avoid
[əvoi'd] trl. undvika, sky; undgå [doing]. 2. jur. upphäva, göra ogiltig, ~ance [-ns].s 1. undvikande.. 2. %
ledighet, vakans, avoirdupois [ævədəpəi^] s 1. sedan 1855 Englands vanliga handelsviktsystcm baserat på
enheten i pound = 16 ounces; gäller tij för ädla metaller o. stenar samt medicin. 2. Am. vikt, tyngd. Avon [eivn,
æ'vn] npr.

avouch [avau'tf] I. tr 1. intyga, bekräfta. 2.

bestämt påstå, försäkra. 3. erkänna, tillstå. IL itr garantera [for]. avow [əvau'] tr öppet tillstå, erkänna, vidgå, stå
för: kännas vid; ~ o. s. [to be~\ a (the).. tillstå (vidgå) att man ar ..; the toed author den som vidgått



författarskapet. <x«able [-əbl] a som kan tillstås, ~al [-əl] s öppen bekännelse; erkännande, ~edly [-idli] adv efter
eget + erkännande, erkänt, öppet; som det p&stås. await [əwei't] tr 1. invänta, vänta [på], avvakta, emotse [~in^r
your reply], 2. vara i beredskap för, vänta [death ros us all]. awake [əwei'k] awoke awoke ei. awaked I. itr

I. vakna av. biidi. 2. 'v to bli medveten om, få klar[t] för sig, få upp ögonen för. IL m ^ tr Väckjl äv. bildl. III.
pred; a vaken; vaksam; be ~ to känna till, veta, vara medveten om; wide ~ klarvaken; biidi. slipad. «vd [əwei'kn]
I. tr väcka isht biidi.; ~ to väcka till medvetande om (känsla av). IL % itr vakna, owning [-nig] I. a väckande tr.
biidi.

II. s [upp]vaknande.

award [əwo/d] I. tr tillerkänna, -döma; bevilja. II. itr döma, avkunna dom. III, s 1.

dom, utslag varigenom ngt tillerkännes ngn labt i skiljedom. 2. tilldömt pris (straff &c). aware [əwe'ə] pred. a
medveten, underkunnig [of om]; uppmärksam [of på]; as you are som ni vet [om, av] (har er bekant); as far as I
am ~ så vitt jag vet; I was not ~ of it det hade jag ingen aning om; before he was ro of it innan han visste ordet
av, awash [əwo'J] adv o. pred. a 1. om ankare, grund &c

i vattenbrynet. 2. drivande, i drift, away [əwei'] adv 1. bort, i väg, ur vägen, undan; av. interj. bort! with. A bort
med..! do ro [witK] undanröjaj avlägsna; avskaffa; döda; make ~ ta till schappen; make <o with göra [sig] av
med; döda; förslösa. 2. borta, ut», + frånvarande. 3. på, vidare förstärkande för att uttrycka fortsatt handling; eat
~ äta på'; fre *oJ

skjut av (på)! brassa på! laugh ro! skratta [du] bara! peg ~ knoga på; isht Am. right ro + genast.

awe [o:] I. s respektfylld fruktan; bävan; vördnad; stand in ~ of hysa vördnad (skräck) för. II. tr ingiva fruktan
(respekt) &o; imponera på; skrämma [into till], aweather [əwe/ðə] adv i lovart, awelliess [o:'|lis] a 1. oförskräckt.
2. vanvör-dig. - -stricken [-strikən], --struck [-stiAk] a slagen av skräck; fylld av vördnad, awful [o:'f(u)l] a° 1.
skräckinjagande, fruktansvärd. 2. % vördnadsbjudande; imponerande, högtidlig, sublimt storslagen. 8. [o:fl] F
vådlig, ryslig, väldig. ness [-nis] s det skräckinjagande &c [of i ngt], awhile þwai'l] ado en tid bortåt» en stund,
awkward [o:'kwəd] a° 1. tafatt, oskicklig, klumpig i utförande av ngt [an r^a /eZZow;];tölpig; förlägen [feel to].
2. om saker &o tafatt, klumpig

hela uppslagsordet 0 advert regelbundet ^ sällsynt militärterm st1 jyöterm F familjärt P lägre spriUt S slang;awl
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[u efforts]; brydsam, kinkig; obehaglig, otrevlig, förarglig [an ~ situation, an u pause]; ibi. eurem. för rätt farlig,
awl [oil] S syl, pryl, ål verktyg, awn [o:n] s agnborst.

awning [o/nig] s sol|segel, -tält; ranstermarkis.

awoke [awou'k] imp. o. pp. »v awake.

awry [ərai'] adv 0. pred. a 1. vride|t, -n, på

sned, snett (sned). 2. på tok, galet. ax[e] [æks] * yxa, bila; broad ~ bila; have + axes (an ~) to grind poiit. ha
privatintressen

i ngt. ~-head [-hed] s yxhammare, axes 1. [se'ksiz] pi. »v axe. 2. [se'ksiizjpi. av axis. Axholme [æ^ks(h)oum] npr.
axial [ae'ksial] a° axel-, axi|al, -ell. axil [se'ksil] * bladveck. ~l|a [- *ə] (pi. -ce [- •'i:]) s 1. armhåla. 2. se axil,
<v,lary [- -əri] a axilljär, -ar: a) hörande till armhålan; b) Bom sitter 1 (utgår fr&n) bladveeket.

axiom [ælcsiəm] * axiom. ~atlc[al°] [-ge'tik,

-(ə)l] a axiomatisk, självklar, axjis [æ'ksis] (pi. -es [æ'ksi:z]) s mat. fys. poi. axel, axle [æksl] s [hjul]axel. ~-box
[-'boks] s hjulbössa. ~-tree [-tri:] 8 hjulaxel. Axminster [æ'ksminstə] npr. 1. ay [ai] adv interj ©. s ja; ja-röst; the
ues



have it frågan är med ja besvarad; ^ Sir »i» ja väl, kapten (styrman &c)!

2. ay [ai] interj 1. Skottl., Norrtengl., annars &ld. åh! uttr. förv&ning m. m. 2. me! poet. ack l ve mig!

3. ay [ei] se aye II.

ayah [ai'ə, äv. cr/jə] t hinduisk amma (sköterska et. kammarjungfru).

aye I. [ai] se 1. ay. II. [ei] adv skotti., Nordengi., annars blott poet. alltid, ständigt; for <v för alltid.

Aylesllbury [ei'lz|b(ə)ri], -ford [-fəd], Ayr[shire] [Yə, - fiə], Aytoun [eitn] nprr.

azalea [əzei'ljə] s azalea.

Azariah [æzərai'ə] npr.

azimuth [æ'ziməþ] s Mtr. azimut. ~al [-[æzi-mju:^(o)l]-] {+[æzi- mju:^(o)l]+} a° azimutisk, azimut-.

aZOiC [əZOU'ik] a azoisk, arkeisk utan [sp&r av] organiskt liv.

Azores [əzo/z] npr pl / the u Azorerna.

azotic [əzo'tik] a kvävehaltig.

Aztek [se'ztek] I. s aztek. II. a aztek-.

azure [se^gə, ar. ei'3-, -3(3)uə] I. s 1. lasursten, azur. 2. azur himmelens blåa färg, himmelsblått. 3. himmelens
blåa molnfria valv. II. a 1. azUT-, himmelsblå. 2. biwi. klar, molnfri. 3. ber. blå. III. tr färga himmelsblå.

B, b [bi:] (pi. Bs, 5's, Bees [bi:z]) bokstaven b; mus. noten, tonen h; B flat fl) not el. ton b; b) skämts, eufem.
vägglus, b. förkortn. för bom.

B. A. [bi:'ei'] förkortn. för bachelor of arts, se + bachelor.

baa [ba:] I. * bräkande. II. itr bräka. Baal [bei'(ə)l, av. bei'sel] npr. baa-lamb [ba:1æm] s bä-baumm. Babbage
[bae'bidj] npr. Babbit-metal [bæ/bitmetl] s tekn. babbits, babble [bæbl] I. itr 1. babbla, jollra; pladdra. 2. sorla. II.
tr pladdra om. Hl. s 1. babbel, joller; pladder. 2. sorl. *vr [-ə] s pratmakare. babe [l?eib] s åid. spenabara, spätt
barn av. Midi. babel [beibl] s 1. npr. Babels torn. 2. hög byggnad. 3. fantastisk plan, luftslott. 4. förbistring,
villervalla; förvirrad (larmande) hop.

Babington [bæ'bigtən] npr. baboo [ba:'bu:] s 1. indisk titel herr; indisk herre. 2. engelskskrivande indiskt
skrivbiträde; föraktl. halvangliserad hindu (isht bengal), baboon [bəbu:'n] s babian, baby [bei'bi] s 1. litet barn,
barnunge, dibarn. + 2. barnslig person. 3. i sitt slag liten sak.

-f arm er [-fcumə] S en som tar emot fosterbarn för

betalning, isht änglamakerska. ~hood [-hud] s

1. späd barndotn. 2. koll. småbarn. 3. barns-+ lighet. ~ish [-'ij]a° barnslig. Babylon [bæ^ilən] npr Babel, Babylon
äv. biidi. ~la [baebilou'nja] npr Babylonien. ~ian [-[bæ-bilou'njən]-] {+[bæ- bilou'njən]+} I. a babylonisk. II. *
babylonier. baccalaureate [bækəh/riit] « kandidatgrad. bacchanal [bae'kanlj I. a backanalisk; rumlande;
bullersam. II. s 1. backant; backus-dyrkare i eg. mening. 2. rumlare. 3. backanal, ~ia [bækənei'ljə] s pl
backanalier; dryckes-fest, rummel. ~ian [bækənei'ljən] I. a backanalisk. II. s backusdyrkare, rumlare.
Bacchantile [bəkæ/nt|(i)] * backant[inna]. -Ic

[-ik] a backantisk. bacchic [bse'kik] a backisk; vinrusig, yr. Bacchus [bæ'kəs] npr. baccy [bse'ki] s F tobak.

Bach npr 1. [ba:x] tysk kompositör. 2. [beitj] eng.

„|. tillnamn.

+bachelor [bæ/tj(ə)lə] s 1. nngkarl. 2. univ. kandidat; ~ of ar*s filosofie kandidat. 3. se knight. rvhood [-hud] s
ungkarlsstånd, ~ship [-Jip] se baccalaureate.



bacillllary [bosi'llori] a bacillär, bacill-, -us [-əs]

(pi. -i [-ai]) s bacill, back [bæk] I. s 1. rygg; have at o.'s u ha bakom ryggen, ha ett stöd i; on the ~ of tyngande
[på] (på nacken Pa) ngn; såsom

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?; awl
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back

[u efforts]; brydsam, kinkig; obehaglig, otrevlig, förarglig [an ~ situation, an u pause]; ibi. eurem. för rätt farlig,
awl [oil] S syl, pryl, ål verktyg, awn [o:n] s agnborst.

awning [o/nig] s sol|segel, -tält; ranstermarkis.

awoke [awou'k] imp. o. pp. »v awake.

awry [ərai'] adv 0. pred. a 1. vride|t, -n, på

sned, snett (sned). 2. på tok, galet. ax[e] [æks] * yxa, bila; broad ~ bila; have + axes (an ~) to grind poiit. ha
privatintressen

i ngt. ~-head [-hed] s yxhammare, axes 1. [se'ksiz] pi. »v axe. 2. [se'ksiizjpi. av axis. Axholme [æ^ks(h)oum] npr.
axial [ae'ksial] a° axel-, axi|al, -ell. axil [se'ksil] * bladveck. ~l|a [- *ə] (pi. -ce [- •'i:]) s 1. armhåla. 2. se axil,
<v,lary [- -əri] a axilljär, -ar: a) hörande till armhålan; b) Bom sitter 1 (utgår fr&n) bladveeket.

axiom [ælcsiəm] * axiom. ~atlc[al°] [-ge'tik,

-(ə)l] a axiomatisk, självklar, axjis [æ'ksis] (pi. -es [æ'ksi:z]) s mat. fys. poi. axel, axle [æksl] s [hjul]axel. ~-box
[-'boks] s hjulbössa. ~-tree [-tri:] 8 hjulaxel. Axminster [æ'ksminstə] npr. 1. ay [ai] adv interj ©. s ja; ja-röst; the
ues

have it frågan är med ja besvarad; ^ Sir »i» ja väl, kapten (styrman &c)!

2. ay [ai] interj 1. Skottl., Norrtengl., annars &ld. åh! uttr. förv&ning m. m. 2. me! poet. ack l ve mig!

3. ay [ei] se aye II.

ayah [ai'ə, äv. cr/jə] t hinduisk amma (sköterska et. kammarjungfru).

aye I. [ai] se 1. ay. II. [ei] adv skotti., Nordengi., annars blott poet. alltid, ständigt; for <v för alltid.

Aylesllbury [ei'lz|b(ə)ri], -ford [-fəd], Ayr[shire] [Yə, - fiə], Aytoun [eitn] nprr.

azalea [əzei'ljə] s azalea.

Azariah [æzərai'ə] npr.

azimuth [æ'ziməþ] s Mtr. azimut. ~al [-[æzi-mju:^(o)l]-] {+[æzi- mju:^(o)l]+} a° azimutisk, azimut-.

aZOiC [əZOU'ik] a azoisk, arkeisk utan [sp&r av] organiskt liv.

Azores [əzo/z] npr pl / the u Azorerna.

azotic [əzo'tik] a kvävehaltig.

Aztek [se'ztek] I. s aztek. II. a aztek-.

azure [se^gə, ar. ei'3-, -3(3)uə] I. s 1. lasursten, azur. 2. azur himmelens blåa färg, himmelsblått. 3. himmelens
blåa molnfria valv. II. a 1. azUT-, himmelsblå. 2. biwi. klar, molnfri. 3. ber. blå. III. tr färga himmelsblå.

B, b [bi:] (pi. Bs, 5's, Bees [bi:z]) bokstaven b; mus. noten, tonen h; B flat fl) not el. ton b; b) skämts, eufem.
vägglus, b. förkortn. för bom.

B. A. [bi:'ei'] förkortn. för bachelor of arts, se + bachelor.



baa [ba:] I. * bräkande. II. itr bräka. Baal [bei'(ə)l, av. bei'sel] npr. baa-lamb [ba:1æm] s bä-baumm. Babbage
[bae'bidj] npr. Babbit-metal [bæ/bitmetl] s tekn. babbits, babble [bæbl] I. itr 1. babbla, jollra; pladdra. 2. sorla. II.
tr pladdra om. Hl. s 1. babbel, joller; pladder. 2. sorl. *vr [-ə] s pratmakare. babe [l?eib] s åid. spenabara, spätt
barn av. Midi. babel [beibl] s 1. npr. Babels torn. 2. hög byggnad. 3. fantastisk plan, luftslott. 4. förbistring,
villervalla; förvirrad (larmande) hop.

Babington [bæ'bigtən] npr. baboo [ba:'bu:] s 1. indisk titel herr; indisk herre. 2. engelskskrivande indiskt
skrivbiträde; föraktl. halvangliserad hindu (isht bengal), baboon [bəbu:'n] s babian, baby [bei'bi] s 1. litet barn,
barnunge, dibarn. + 2. barnslig person. 3. i sitt slag liten sak.

-f arm er [-fcumə] S en som tar emot fosterbarn för

betalning, isht änglamakerska. ~hood [-hud] s

1. späd barndotn. 2. koll. småbarn. 3. barns-+ lighet. ~ish [-'ij]a° barnslig. Babylon [bæ^ilən] npr Babel, Babylon
äv. biidi. ~la [baebilou'nja] npr Babylonien. ~ian [-[bæ-bilou'njən]-] {+[bæ- bilou'njən]+} I. a babylonisk. II. *
babylonier. baccalaureate [bækəh/riit] « kandidatgrad. bacchanal [bae'kanlj I. a backanalisk; rumlande;
bullersam. II. s 1. backant; backus-dyrkare i eg. mening. 2. rumlare. 3. backanal, ~ia [bækənei'ljə] s pl
backanalier; dryckes-fest, rummel. ~ian [bækənei'ljən] I. a backanalisk. II. s backusdyrkare, rumlare.
Bacchantile [bəkæ/nt|(i)] * backant[inna]. -Ic

[-ik] a backantisk. bacchic [bse'kik] a backisk; vinrusig, yr. Bacchus [bæ'kəs] npr. baccy [bse'ki] s F tobak.

Bach npr 1. [ba:x] tysk kompositör. 2. [beitj] eng.

„|. tillnamn.

+bachelor [bæ/tj(ə)lə] s 1. nngkarl. 2. univ. kandidat; ~ of ar*s filosofie kandidat. 3. se knight. rvhood [-hud] s
ungkarlsstånd, ~ship [-Jip] se baccalaureate.

bacillllary [bosi'llori] a bacillär, bacill-, -us [-əs]

(pi. -i [-ai]) s bacill, back [bæk] I. s 1. rygg; have at o.'s u ha bakom ryggen, ha ett stöd i; on the ~ of tyngande
[på] (på nacken Pa) ngn; såsom

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;baokbite
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badge

tillägg till, ovanpå; with o.'s ~ to the wall hårt ansatt; give (make) a ~ stå i hoppa book; put o?8 ~ into a th. lägga
manken till; put (set) up o.'s (a p.'s) to biidi. 'borsta sig', reta upp sig (ngn); tum o.'s to upon a p. vända ngn
ryggen, lämna ngn i + sticket, överge ngn. 2. bak, baksida i anm.; insida ar mor; ryggstöd, karm; to of a violin
fiolbotten; at the to of bakom; third floor ~ gårdsrum 3 tr. upp; äv. hyresgäst i third

floor *o; the B<oS de vaokra parkanläggningarna väster om Cam mitt emot collegebyggnaderna i Cam*

bridge. 3. bakgrund. 4. ryggstycke av bud; pi. <v« sulläder. 5. sport. back. II. a 1. bakom ei. på baksidan (åt
gården) liggande, bak-, ofta med bibet. avlägsen country], avsides E~ street] ei. obskyr, eländig [»v slum]; + take
a ~ seat äv. ödmjuka sig. 2. omvänd; gående bakåt ei. i motsatt riktning; ba£-, tillbaka current]; ~ numbers gamla
nummer av tidning. 3. resterande; ~ rent obetald förfallen hyra. III. adv I. bakåt. 2. tillbaka; åter, igen; till
gengäld; räknat tillbaka, för .. sedan; go from o.'s word bryta sitt ord. 3. avsides, bort [/rom]. 4. [i] efter[hand]. 5.
~ of Am. bakom. IV. tr

1. förse med rygg &c. 2. bilda bakre del av ei. bakgrund till; ligga bakom. 3. hålla om ryggen, [under]stödja [ofta
~ up]. 4. hålla [vad] på; ~ a horse (jfr 5); ~ the wrong horse biidi. hålla med fel sida; Pil him for a . . jag slår vad
om att han är.. 5. bestiga, rida; ar. rida in. 6. påteckna på baksidan, endossera, 'skriva på' [bill]; kontrasignera. 7.
lägga (draga, skjuta &o) tillbaka; 4» backa [«at7, a yarc?]; katta ankare; ~ water backa (stryka) med årorna. V. itr



1. röra sig bakåt, gå ei. träda tillbaka; stryka;backa. 2. ~ down stiga ned liksom för stege; Midi. uppge anspråk ei.
intagen ståndpunkt; »x, out [o/] gå baklänges ut [ur]; tyst o. försiktigt dra sig tillbaka (ur spelet), 'smita', ^bite [-
bait] 'bit -bitten tr baktala. board [-bo:d] s 1. ryggbräde. 2. »t* hackbräda i båt. ~bone [-boun] s 1. ryggrad; to the
r^, i grund och botten, genom-, ärke-. 2. förnämsta stöd ei. del; isht viktigaste bergsrygg ei. vattendelare. 3.
styrka,

+ [karaktärsfasthet, 'ben i näsan', ~-current [-kA'rant] s motström, o^door [-do/] I. s 1. bak|dörr, -port, köksdörr.
2. smygväg. II. a lönnlig, på smyg- ei. bak|vägar, baktrapps-; indirekt, ~ed [-t] a 1. försedd med rygg. 2.
understödd &c, se backIV.3.o.4. /v/-eddy[-e'di] + s bakström. <%*er [-ə] s 1. hjälpare. 2. vad-+ hållare, en som
håller På häst &c. ^gammon [-gse'man]s triktrak; bräde, ^ground [-graund] s bakgrund äv. biidi.; miljö i aim 4c.
^hand[ed] [-hæ/nd(id)] a 1. med handryggen; backhand-.

2. bakåtlutad stil. 3. indirekt; oväntad. hander [-hæ'ndə] s 1. slag med handryggen; backhand[slag]. 2. sidohugg.
~ing [-ig]

s 1. [understödjande; stöd; koii. understöd-jare; he has a solid ~ of merchants det står många köpmän bakom
honom. 2. rygg, bakf-+. sida, -stycke; foder, ^most .[-moust] a bakerst. ^-payments [-pei'mənts] s pl restan-+
tier, ~set [-set] * 1. bakslag; stopp; motgång. 2. motström, ^-settlement [-se'tlmənt]

8 nybygge gränsande til! vildmarken. ~-Settler [-se/tlə] 8 nybyggare i nida västern, ~sheesh •e baksheesh, ^side
[-said] s bak, ända, stuss. + ~siide [-slai'd] slid itr återfalla i synd &c, avfalla. ~slider [-slai'də] s avfälling, ^stair
[-ste'ə] o —-door II. ~stairs [*stg'əz] I. 8pl baktrappa; köksuppgång. II. a, se -door II. <x,stay [-stei] s mest pi.
bardun. «w-stitch [-stitj] s efterstyng. <vStroke [-strouk] s slag tillbaka ei.med handbaken, /v-sweep [-swi:p] 8
»i* motsjö [of the sed]. reward [-wəd] a 1. bak[åt]vänd; åter-. 2. motsträvig,' ovillig; trög. 3. efterbliven, på
efterkälken, ~ward-ation [-wədei'Jn] * börs. deport. ~ward[s] [-wəd(z)] adv bak|åt, -nt, -länges, tillbaka. <^wash
[-woj] 81. tillbakasvallande våg. 2. biidi. vrakspillror [ithe ~ of the war], towater [-wo:tə] * 1. bak|vatten, -ström;
eda. 2. uppdämt flodvatten; stillastående vatten isht ar bakström från flod; bildl. dödvatten. 3. ar vattenhjul
tillbakakastat vatten, tvwoods [-wudz] * pl Am. avlägsna skogstrakter bortom bruten bygd, vilda västern,
^woodsman [-wudzmən] 8 nybyggare i västern, ~-yard [-ja/d] s bakgård.

bacon [be/kən] s saltat o. rökt sidfläsk; ~ and eggs bräckt skinka med ägg; save o.'s ro F rädda sitt skinn, ~y [-i] a
fläskig. bacterillal [bækti'əri|əl] a bakterie-, -ologist [-o'ladjist] 8 bakteriolog. -ology [-o'ladgi] s +bakteriologi. -
um [-əm] (pi. -a [-ə]) s bakterie. Bacup [bæ^kəp] npr.

bad [bæd] worse [wə:s] worst [wə:st] a° 1. dålig, usel; F svår [blunder, cold Ac]; »x» debt oin-drivbar fordran;
with a ~ grace ogärna, söt-surt; go to ruttna, bli skämd; go from ~ to worse bli allt sämre (värre och värre); not
[half] ro inte oäven (illa), ganska bra; that's too F det är för starkt (gräsligt &c); det är då för tråkigt. 2. oriktig,
falsk, ogiltig; ~ coin falskt mynt; ~ shot fel gissning; that's a to shot! F där dabbade du dig (högg du i sten)! den
gubben gick inte! 3. ond, elak [man]; fördärvad, lastbar; to blood ond blod; ~ language rått, grovt språk;
svordomar; ~ words skymford. 4. osund, skadlig [for o.'s eyes]. 5. sjuk [a hand]. 6. go to the to förfalla, spåra ur
om personer; I am £, 10 to the to jag har mistat (har sn brist på) 10 pund. Baddeley [bæ'd(ə)li] npr. baddish
[bse'dij] a rätt dålig, klen, sämre, bade [beid, bæd] imp. av bid. Baden [ba:dn], ^-Powell [bei'dnpou'el] nprr.
badge [bæd$] s kår-, klass-, idrotts-, tjänste|-

hela uppslagsordet 0 advert regelbundet ^ sällsynt militärterm st1 jyöterm F familjärt P lägre spriUt S
slang;badger
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balance

märke i form av mössmärke, armbindel &c äv. Midi.; heders-, utmärkelse-, ordenstecken, badger [bse'dgo] I. s
grävling. II. tr ansatta, plåga. ~-dog [-dog] .s tax. ^-legged [-legd] a &id. låghalt.

badinage [bædincr/3, - - -] s raljeri. badly [bse'dli] adv 1. dåligt, illa; svårt; be u off vara fattig; be u off for ha ont



om. 2. + högeligen [want, need badminton [bæMmintən] s 1. tennisliknande spel. 6. »lags rödvinsbål.

Bædeker [bei'dikə], Baffin [bæ'fin] nprr. baffllie [bæfl] i. tr göra bet; komma på skam, gäcka, omintetgöra,
korsa, hindra; trotsa be skrivning, ansträngning &c. ii. itr kämpa el. arbeta förgäves, -ing [-ig] a° 1. gäckande;
förvir-+ rande. 2. <6 om vind ostadig, kast-, bag [bæg] i. $ 1. säck, påse, pung; väska; resväska, nattsäck; vanity
u damväska, pompadur; ~ of bones magert skrälle. 2. penningpåse: pi. us rikedom. 3. dags jaktbyte ei. fångst. 4.
pi. us S brallor. II. tv 1. stoppa i säck &c-, stänga in; lagra [~ up]. 2. fånga: fälla. 3. S ofta skoi. knycka, lägga
beslag på; I u ei. vani. us I, ~s..! pax (pass) för viss sak! iii. itr svälla, pösa, stå ut, hänga löst. bagasse [bəgæ's] s
bagass, begass sockeravfall, bagatelle [bægəte'1] s bagatell av. speit. Bagdad [bæ7gdæd], Bagehot [bs/dgət] nprr.
bagful [bae'gtul] s säck &c [full] [of med], baggage [bæ'gidz] s 1. isht armés bagage, tross: bag and u rubb och
stubb, [med] pick och pack isht, om fördrivande. 2. Am. åv. lättare resgods, saker (Kngi. mest luggage). 3.
skämts. 3 än t a. stycke, satunge [saucy silly ~]. o^cart [-ka:t] s & trossvagn, ^-check [-tjek] am. pollette-
ringsjbiljett, -märke, ~-man [-mæn], -master [-ma/sto] s Am. bagage-konduktör, bag ging [bæ'g|ii]] s säckväv, -
gy [-i] a° påsig,

säcklik. -man [-mon]s Fprovryttare, bagnio [bæ'njo(u)] s 1. österländskt slavfängelse. 2. bordell.

bagilpipe[s] [bæ'g|paip,-s] .<? nu oftast pi. säckpipa.

- -wig [-wig] 5 puDgperuk. bah [ba(:)] interj bah!

Bahama [bəha/inə] npr; the us Bali am a-öarna. Bahia [bəi/ə] npr. baignoire [bei'mva:] s parkettloge.

1. bail [beil] s* 2. bale.

2. bail [beil] s 1. åid. yttre slottsmur. 2. spilt-balk. 3. kricket tvärpinne.

3. bail [beil] I. s borgen, borgensman för fånges

inställelse inför jury; admit to u, let Out Oil u försätta på fri fot mot borgen; be (become, go) u gå i borgen:
förfeit o.'s u icke inställa sig: go u for gå i god för sanningen av ngt; offer u erbjuda sig att ställa borgen; save o.'s
~ inställa sig; surrender to o.'s u iakttaga inställelse. II. tr 1. [av. <v/ out] skaffa frihet åt anklagad el. fånge genom
att gå i borgen för. 2. lämna, deponera »»k bos ngn i visst syfte, ~able [-əbl]

a om brott som medger borgen, o-ee [-i:'] s de-

positarie ar i visst syfte anförtrodd sak.

baililey [bei'l|i] s 1. yttre slottsmur; ringmur i aiim. [outer (inner) ~]. 2. slottsgård [outer (inner) ul 3. Old Bu gata
i Londons City och den därvid belägna CeutralbrottmàlsdonjstoJen. -i6 [-i] S skotsk rådman, -iff f-if] s 1. hist,
kunglig fogde, befallningsman sedermera ersatt av mayor [ännu ss. titel i t. ex. High Bu of Westminster]; ofta om
ung. motsv. utländsk ämbetsman; slottsfogde ä vissa kungl. slott of Dover Castle]. 2. sheriff's exeku-

tionsbetjänt. 3. förvaltare, inspektor, -iwick [-iwik] s en bailie's ei. bailiff's område, 'fögderi', -ment [-mənt] s 1.
deposition i olika syfte av egendom. 2. frigivning mot borgen. Baiiy [bei'li], Bain[es] [bein, -z] nprr. bairn [baən]
s isht skotti. o. Nordeug. barn. bait [beit] I. tr 1. betsa djur, hetsa huud på fängslat djur [u a bull with dogs]. 2.
reta, pina. 3. fodra, beta hästar pà resa. 4. agna krok, sätta [ut] bete ei. lockmat på (i); locka. II. itr 1. beta, fodras
jfr I. 3. 2. göra vilohalt pa resa. III. s agn, bete, lockmat. baize [beiz ] s boj tyg.

bake [beik] I. tr ugnjsteka, -torka; baka, grädda; bränna tegel; half ud halvrå; S enfaldig, fnoskig. II. itr torka,
hårdna, baka ihop sig. + house [-haus] s bagarstuga, bageri. ~r[-ə]

s bagare; uys dozen — 13. Bakerloo [bei'kolu;'] npr. bakilery [bei'k|əri] s bageri, -estone [-stoun] s bakplåt.

bak[h]sh!leesh, -ish [bæ'kji:j] S isht ind. drickspengar.

bakingüplate [bei'kigjpleit] s bakplåt, -powder [-paudə] s bak-, jästjpulver. Balaam [bei'læm] I. npr Bileam. II. s
S spal.t-fyllnad. 4-Baiaciava [bæləklcr/və] npr. 4-balanc|e [bæləns] I. s 1. våg, vågskål, väg-apparat. 2. motvikt.
3. jämvikt; jämviktsläge; konst, harmoniskt förhållande; of po-iver politiskt &o jämviktsläge, maktbalans; lose



oJs u förlora (komma ur) jämvikten. 4. utslagsmakt, överjmakt, -vikt; det övervägande cl. mesta av ngt [äv. 'v» of
advantage]; hold the r\j ha avgörandet i sin hand; vara tungan på vågen. 5. hand. balans, bokslut; saldo,
behållning, överskott; återstod, rest; F rest i aiim.; ~ of[internationat]indebtedness betalningsbalans; ~ of trade
handelsbalans; u due brist: ~ in hand behållning; strike a u göra upp balansen (biidi. räkningen); biidi. + av. gå en
medelväg. 6. oro i ur, IL tr 1. [av]väga [mot varandra]; jämföra; biidi. överväga sak. 2. ge motvikt ät ngt [by,
with i ngt]. 3. balansera; bringa (hålla) i jämvikt; -ing jlap skevningsroder. 4. mot-, uppjväga, utjämna. 5. hand.
avsluta böcker; balansera; saidera, utjämna; ~ the books göra bokslut. III. itr 1. balansera; vara i jämvikt, stå och
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väga, utjämna sig. 2. tveka, ~d [-t] a i jämvikt, stadig, [väl] avvägd; sansad, ~ sheet [-Ji:t] s l.balans[räkning].
2.budgetsammandrag. 3. bokslut, ~-step [-step] * segoose-step. Balaton [bæ'lətn] npr; ~ Lake Plattensjön i

Ungern.

Balbriggan [bselbri'gon], Balcarres [bəlkæ'ris],

Balcombe [ba/lkəm] nprr. balconiiied [bæ'lkən|id] a försedd med balkong.

-y [-i] s 1. balkong, altan. 2. teat, andra raden, bald [bo:ld] a° 1. skallig, kal, bar. 2. biidi. naken, ohöljd. 3. biidi.
slät, torr, platt, torftig, baldaitchln, -quln [ba/ldəkin] s baldakin, tron-,

säng|himmel. balderdash [bo/ldədæj] s gallirnatias, smörja. Balderstone [ba*/ldəstoun, ~stən] npr. f baldllness
[bo'/ld|nis] s skallighet &c, so bald. - -pate [-peit] s flintskalle. baldric [bo/ldrik] s axelgehäng. Baldwin
[bo/Idwin] npr.

1. bale [beil] s bal, packe.

2. bale [beil] tr ösa båt, vatten ur båt [äv, ro out]. Bale [ba:l] npr Basel.

Balearic [bæliæ'rik] a balearisk [the ~ [-Islands].-] {+Is- lands].+}

baieen [bəli:'n] s o. a [val]fiskben[s-]. balefire [bei'lfaiə] s àid. bål; signaleld, vårdkas. baleful [bei'lf(u)l] a° 1.
olycksbringande, fördärvlig. 2. aid. olycklig; sorgsen, ^ness [-nis] 8 fördärvlighet.

Balestier [bælistKə], Balfe [bælf], Balfour [bæ'l--fuə, -fə:, Skotti. bəlfu/r], Baliol [bei'liəl] nprr.

balk [bo:k] I., s 1. balk, bjälke. 2. oplöjd + jordremsa. 3. hinder, mothugg. II. tr X. gå förbi, icke vilja se; dra sig
för, undvika, sky [topic]; försmå, släppa ifrån sig, försumma [o.'s luck]. 2. hejda, hindra, korsa ngn, åtgörande;
hålla tillbaka känsla; gäcka, besvika, ej uppmuntra [Ais hopes were roed]. III. itr om LHst vägra att hoppa;
hejdas av hinder, skygga, dra sig [at för]. Balkan [bə/lkən] I. a balkan-, II. npr; the >k>$

t Balkan bergen el. länderna.

1. ball [bo:l] s bal, dansnöje.

2. ball [bod] I. * 1. boll, klot; ~ of the eye ögonsten: the ~ of the foot den tjocka rund» valken vid stortåns bas;
have the ~ at o.'s feet ha det bra förspänt; the is with you det är er tuT; keep the ~ rolling (up) hålla målron vid
makt (leken i gång); no ~ kricket kastet gillas inte; three [golden] ros pantlånarskylt. 2. kula; ~ and socket joint
kulled. 3. bergv. smälta. 4. nystan. II. tr göra till boll (kula

+ &c); nysta ihop. III. itr bolla ihop sig. ballad [bæ'ləd] s 1. sjungen visa; street ~ slagdänga, schlager. 2. ballad i
korta strofer enkelt men livfullt berättande ngn historia. [-~-C0nC6rt[-korn-sə:t]-] {+~-C0nC6rt[-korn- sə:t]+} S
visafton konsert med solosång till pianoackom-panjemaug. ~6 [bæla'/d] S i litt. ballad poem i 8-radiga strofer
nied refräng. ~-monger [-'nuggə] s 1.

visskrivare, rimsmidare. 2. vissäljare, ~-sin-ger [-sirjə] s vis-, isht gatjsångare. Bailantyne [bæ^əntain], Bailarat



[bæləræt,

- - -] pprr.

ballast [bæ^əst] I. s 1. bar-, bal|last; biidi. [ngt som ger] stadga, jämvikt. 2. slagg o. d. använt ss. vagfyiinad. II. tr
bar-, bal|lasta. ~-traln [-trein] s gruståg. ball-l!bearings[bo:/ljb£xərii]2].'?pZ kullager, -cartridge [-kcu'tridg] s
skarp patron, -cock [-kok] «<? kran med flytande kul propp, ballilerina [bæləri/nə] s balettdansös, -et + [bæ'l(e)i]
s balett.

Baliinasloe [bælinəslou'], Balliol [beiliəl] nprr. baliistillc [bəli'stik] a ballistisk. -cs [-s]« j?/bal-listik. -te
[bælistait] s ballistit, nobelkrut. +balloon [bəlu/n] I. s 1. [luft]ballong. 2. kem. + stor ihålig glaskula. 3. byggn.
kula på pelare &c.

II. itr stiga upp i ballong, ~er [-ə], ~ist + [-ist] s ballongfarare.

ballot [bælət] I. s 1. omröstningskula; val-+ sedel. 2. sluten omröstning; omröstningsresultat. 3. lottdragning. II.
itr 1. ballottera, omrösta slutet. 2. draga lott [for om]. <x»-b0X [-boks] s valurna. +bail-llproof [bo/l|pru:f] a
kulfast. -tap [-tæp] se + -cock.

bally [bæ'li] a S väldig, förfärlig, förbaskad, sabla [j'ooQ; ofta fyllnadsord utan eg. innebörd [every ro person].
Bally [bse^li] vanlig förstavelse i irl. ortnamn, eg. stad, 4- plats, ~mena [bælimi/nə] npr. ballyrag [bæ'liræg] F I.
tr skälla på; leva (skoja) med. II. itr skälla; föra oljud, leva. Ballyüshannon [bæli|Jæ/nən], -vaghan [-<væ'-

gən] nprr. balm [ba:m] s balsam. Balmoral [baelmo'ral] npr kungi. slott i Skotti. balmy [ba/mi] å° 1. balsamisk;
doftande. 2. lindrande, vederkvickande; mild. 3. S svag-+ sint, dåraktig. Balsall Heath [bo/lsl hi:þ] npr. balsam
[bə/lsəm] s balsam, ~ic [bo-.lsae'mik,

av. bæl~] a balsamisk; se äv. balmy. Balthazar [bælþæ'zə, hos Shakesp. bælþəza/] npr. Baltic [bo/ltik, äv. bp'l-]
I. a baltisk; östersjö-. II. npr; the ~ Östersjön; ~ ef- White Sea

Conference internationell sammanslutning av redare Intresserade i fraktfart på Östersjön o. Vita Havet.

Baltimore [bo/ltimo:] npr. Baluchistan [bə-lu:tjistæ'n, av. ~ta:n, ----'] npr Belutschistan. balustller [bæ'ləst|ə] s 1.
docka, liten kolonn, baluster. 2. nu % pi. ~s trappräcke, -rade [-rei'd] s balustrad, -raded [-rei'did] a försedd med
balustrad, bamboo [bæmbu:'] s bamburör, bamboozle [bæmbu/zl] tr F lura [into till], skoja [a p. out of a th. av
ngn ngt]; förbrylla. Bamborough [bæ/mb(ə)rə] npr. ban [bæn] I. s 1. uppbåd. 2. bann, bannlysning; put a ro on
bannlysa, förbjuda. 3. för-
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-t- bannelse. 4. offloieiit förbad. 5. aktförklaring; Midi, förkastelsedom; under a u, under the u [o/] fågelfri, i akt,
dömd [av] allmänna opinionen to. II. tr bannlysa, förbjuda, banal [bəna/l, av. bæn-] a banal. + banana [bəna/nə]
s banan. Banbury [bæ/nb(ə)ri] npr [u cake], Bancroft [bæ'nkrD(:)ft, av. bæ'gk-] npr. band [bænd] I. s I. band att
binda med: snöre; bindel; wmi. förenande band. 2. &id. pi. ~s bojor. 8. mek. [drag]rem [av. endless /%»]. 4. platt
ring; hjulring. 5. skärp, bälte. 6. remsa, band. 7. pi. us präst- ei. advokat|krage. 8. förening, sällskap; trupp, skara,
band; the Bu of + Hope hoppets här. 9. musikkår; German u kringresande musiksällskap. II. tr 1. sätta band på;
banda. 2. ~ o.s. [av. itr. ~ ei. pass. be ued] förena sig, slå sig tillsammans, rota ihop sig. <v/age [-idg] I. s
bandage, [-förband[s|-artikel],-] {+förband[s|- artikel],+} bindel. II. tr förbinda, binda för. bandan[n]a
[bændcr/nə, resp. -dæ'nə] s siags stor kulört näsduk urspr. blott av siden, bandanna. bandbox [bae'ndboks] s
dams hattask; kartong för modistsaker o.d.; look as if one came out of au F se ytterst fin och prydlig ut. bandeau
[bændou'] (Pi. ux [-z]) s hårband, banded [bse'ndid] pp o. a 1. ombunden; försedd

med band. 2. sammansluten, förenad. banderol[e] [bæ/ndirol, -roul] s banderoll: a)



vimpel; b) konst, fladdrande inskriftsband. bandicoot [bæ'ndiku:t] s 1. stor indisk råtta. 2.

sisgs pungdjur. bandit [bse'ndit] (pi. us ei. uti [baendi'ti]) s + bandit, bov isht tillhörande band.

^bandmaster [bæ'ndma:stə] s musikanförare.

bandog [bae'ndog] s bandhund. + bandollleer, -ler [bændoli'ə] s bantlär. bandoline [bæ'ndoli:n] * bandolin.
bandlisman [bæ^djzmən] s medlem av musiksällskap, [militär]musikant. -stand [-stænd] s musikestrad, bandy
[bæ'ndi] I. tr 1. kasta, slå, skicka fram och tillbaka [ofta about]. 2. dryfta. 3. [utbyta, växla ord, hugg; /x; words
gräla. II. s 1. [av. u-ball] bandy. 2. bandyklubba. III. a om ben krokig, ^-legged [-legd] o hjulbent. bane [bein] s
1. gift [ra^-~]. 2. orsak tin fördärv, undergång [the u of], <%/ful [-f(u)l] a° giftig, fördärvbringande; ödesdiger,
fördärvlig, skadlig.

Banff[shire] [bæmf, -Jiə] nprr.

bang [bæg] I. tr o. itr 1. banka, smälla, slå;

dunka på7; smälla igen (i) [a door]. 2. S slå, + överträffa, bräcka. II. s 1. smäll, knall, skräll, duns. 2. ofta pi. us
Am. lugg. III. interj o. adv bom, pang; tvärt, bums, vips; F av. precis, rätt; go u explodera, smälla till. Bangalore
[bæggəlo/], Bangkok [bæ'gkok, av. - -] nprr.

bangle [bæggl] s armring, fotledsring. Bangor [bae'gga, -o:] npr.

banian [ba^njən] s 1. indisk köpman ei. mäklare. 2. indisk ylletröja, ~-day [-dei] s <1* köttlös dag. ^-hospital [-
ho^pitl] s djursjukhus. <v-tree [-tii:] s indiskt fikonträd, banish [bæ'nij] tr 1. [lands]förvisa [a p. from ei. med
dubbelt obj. a p. a place]. 2. visa bort; biidi. bannlysa; slå ur tankarna, <vment [-mənt] s förvisning.

banister [bse'nista] s 1. ledstångsstolpe, baluster, docka. 2. oftast pi. us trappräcke, banjo [bæ/nd^o(u)] s banjo,
negergitarr.

1. bank [bægk] I. s 1. [jord-, sand]bank. 2. molnbädd, snödriva. 3. strandsluttning] av flod, älvbrink. 4. kant av
grop, sehaktmynning &o. II. tr [in]dämma, omge med bank. III. tr o. itr 1. ~ up hopa [sig], packa tätt ihop [sig]; ~
up the fires banka upp eldarna. 2. flygv.

4- itr. kränga.

2. bank [bæqk] s roddar-, verk|bänk.

3. bank [bægk] I. s 1. bank[inrättning]; the Bu [of England] Englands bank. 2. [-[spel]-bank.-] {+[spel]- bank.+}
II. itr ha (sätta in) pengar på bank, ha bankräkning. III. tr 1. sätta in pengar [på bank]. 2. förvandla i pengar,
<^able [-əbl] a hand. som går i bank, diskonterbar. <x/-bill [-bil] s växel dragen av bank p& annan,
bankanvisning. »,-book [-buk] s Insattares bankbok. <x«ér [-ə] s 1. bankir, bank|ägare, -direktör. 2. spelt, bankör.
~-holiday [-ho'lədi] s bankhelgdag i

England och Irland de tre annandagarna och första måndagen 1 aug., i Skottland ny&rs- och juldagen samt första
måndagarna 1 maj och aug.

1. banking [bae'gkig] s 1. uppdämmande. 2.

bankfiske isht vid Newfoundland.

2. banking [bse'gkig] I. s bankrörelse. II. a + bank-, /v-house [-haus] s bankirfirma, bank-llnote [bæ'gk|nout] s
[bank]sedel. -rate

[-reit] S Englands banks diskonto, bankrupt [bae'qkrApt] I. s en som gjort konkurs; bankruttör. II. tr försätta i
konkurs. III. a förklarad (som är) i konkurs, bankrutt, konkurs mässig; go u göra konkurs; make u ruinera,
försätta i konkurs., <%»cy [-[bae'gk-rəp(t)si]-] {+[bae'gk- rəp(t)si]+} s konkurs; go into u göra konkurs, banner
[bæ'nə] s baner, fana; ~ head-line rubrik över flera spalter, <x,ed [-d] a fanbäran-f de, flaggprydd. Barnan [-mən]
npr. Bannockburn [bænəkbə-/n] npr. banns [bænz] s pl lysning; forbid the ~ anmäla jäv mot äktenskaps
ingående; publish (iask, put up) the u avkunna lysning, banquet [bse'gkwit] I. s bankett, kalas, festmåltid. II. itr



kalasa, festa, ~er [-ə] s bankettdeltagare, banquette [bæi)ke/t] s X skyttebank att st& på i

skyttegrav &o vid eldgivning.

Banquo [bæ'gk(w)o(u)] npr.

banshee [bænji*/, - -] s skotti. o. isht iri. kvinnligt

andeväsen vars klagan b&dar död inom en familj, bant [bænt] itr F banta för att magra, bantam [bæ^təm] a 1.
bantam-, dvärg|höns.
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2. liten, argsint «i. uppblåst karl. ^-weight

[-weit] 3 bantam[vikt] vid boxning (ej över 52,6 kg.) banter [bæ'ntə] I. s godmodigt skämt ei. drift. II.

tr o. itr godmodigt raljera (retas med) ngn. banting [bse'ntin] s bantande jfr bant. Bantu [bæ'ntu:'J s o. a nogerfoik
bantu[-]. + banyan se banian Eäv. *o-ti'ee]. baobab [be(i)'obæb] s apbrödsträd. baptllism [bæ'pt|izm] s dop,
döpelse. -Ismal [-i'zməl] a° dop-, döpelse-. -ist [-ist] s 1. dö-pare; John the Bro Johannes Döparen. 2. baptist. -
ist[e]ry [-ist(ə)ri] s dopkapell, -ize [-ai'z] tr döpa.

1. bar [ba:] I. s 1. stång, spak; plants, tacka guld o. d.; ~ of soap tvålstång. 2. [färg]band, bred strimma på yta. 3.
her. tvärbalk. 4. mos. takt8treck; takt. ö. bom, tvärslå; rigel; ibi. »▼. tullbom, [stads]port [Temple ~]. 6.
sand|bank, -rev över flodmynning. 7. hinder [to]. 8. skrank; domstol [trial at ~ rättegång inför King's Bench
Division jfr bench]', advokatstånd; be called to the ro bli utnämnd till barrister; be called within the ro bli
utnämnd till kron-jurist; prisoner at the fånge inför rätta; before (at) the ro of reason inför förnuftets domstol. 9.
skänk, disk; skänkrum; krog[lokal].II. tr 1. tillbomma, rigla; stänga med bommar &o. 2. innestänga; ~ out
utestänga. 3. spärra vag; [för]hindra; hämma rättegång. 4. bortse från, ej ta hänsyn till [objection, a jo.]; imper.
ibi. använd as. prep.: ~ one Utom en. 5. protestera (göra invändningar) mot [I beg to ro this]) S inte tycka om,
inte vilja veta av, ogilla [he /v* him], 6. förse med strimmor (taktstreck &o).

2. bar [ba:] S meteor, bar, 75/76 atmosfär[tryck].

Barabbas [bərəe/bəs] npr. barb [ba:b] I. s I. skäggtöm på ask. 2. hulling. II. tr förse med hulling; roed wire
taggtråd; roed wire entanglement taggtrådshinder. Barbalidos [ba:bei'douz], -ra [ba:/b(ə)rə] nprr. barbarilian
[ba:bs'əriən] s o. a barbar[isk]. -ic aibse'rik] a (-ically adv) barbarisk, -ism a/bərizm] s barbari; barbariskt
(okultiverat) tillstånd, drag ei. (så nrspr.) uttryckssätt, -ity [ba:bæ'riti] s 1. vild grymhet, omänsklighet. 2. barbari i
konsten; [exempel på] barbarisk smak. -ize [ba/bəraiz] tr o. itr [-förvilda^],-] {+förvil- da^],+} göra (bli) grym
(rå), -ous [ba:'b(ə)rəs] a° 1. barbarisk; vild, ociviliserad; ohyfsad, rå. 2. omänsklig, grym. 3. om språk o. tal icke
klassisk; obildad; språk vid rig. -ousness [ba/b(ə)rəsnis] s barbari, råhet &o. BaKbary [ba/bəri] npr Berberiet.
barbecue [ba:'bikju:] I. s 1. helstekt oxe (svin Ac). 2. Am. stor politisk el. sällskaplig tillställning med gästfrihet
utövad i stor skala. II. tr Steka hel. bar-bell [ba:'bel] a hantel, vikt för lyftning, barber [ba:'bə] s barberare; basin
rakfat; ro's block perukstock; ^'s pole barberarskylt

röd o. vit stång.

barberry [ba:'bəri] s bot. berberis, barbette [ba:be't] s kanonbank, barbett. barbièan [ba/bikən] s vakttorn, skans
vid siotts-

el. stadsport; isht utanverket för vindbryggans försvar.

Barbour [ba:'bə], Barclay [ba:'kli] nprr. bard [ba:d] s keit. bard, skald. Bardeli [baide'l, ba:'dl] npr. bardling
[ba/dlirj] s klen poet, skaldeyngling. Bardolph [ba/dolf], Bardsley [ba/dzli] nprr. bare [beə] I. a 1. bar,naken; kal;
ödslig, folktom [street]. 2. Midi, blottad [to för]; om vapen blottad, dragen. 3. luggsliten. 4. fattig, utblottad [of



på]. 5. blott och bar, blott[a] [not enough for to subsistence; the ~ idea]. II. tr göra bar (kal); blotta. <-vback[ed] -
bæk, -t] o o. adv barbacka. B^bones -bounz] npr. ^faced [-feist] a 1. med skägglöst ei. blottat ansikte. 2. åid.
oförställd. 3. oblyg, fräck. «v/facedly [-fei^stlij-fei'sidli] adv oblygt &o. /N/facedness [-fei^stnis, -fei'sidnis s
oblyghet &c. ~foot [-fut] a o. adv, ^footed [-fuHid] a barfota, ~ly [-li] adv 1. öppet, tydligt. 2. åid. bara, blott och
bart. 3. vani. nätt och jämnt, knappt, bar-ends [ba:'rendz] s stångjärnsavhugg avkiipp

av stålstänger och -tråd.

bareness [bs'ənis] 5 1. nakenhet, ohöljdhet.

2. torftighet. bargain [ba/gin] I. s 1. handel, köp; uppgörelse; Dutch (töet) ro köp som avslutas med ett glas; make
a ~ with göra upp med; make the best of a bad ~ hålla god min i elakt spel; that's a to! det är [således] avgjort!
topp! strike a >o träffa avtal; into the ~ på köpet, dessutom. 2. köp[t sak]; billigt köp, rövar-köp, rampris, kap; a ~
(adv. o. adj.) billig(t),för gott pris; it was a great ro det var mycket billigt; I got it a ro jag fick det för gott pris.

II. itr 1. köpslå, ackordera, pruta. 2. göra upp [for om, with med]. 3. ~ for räkna med ei. på, vänta [sig] [more than
I roed for].

III. tr; nu away schackra bort, göra sig av med.

barge [ba:dg] I. s 1. [kanal]pråm; skuta. 2. andra båt å krigsfartyg chefsslup. 3. rodd praktr slup; husbåt [College-
o]. II. tr forsla på pråm to. III. itr S törna [into, against på, mot], ~e [-i/] s, ~man [-mən] s skut-, pråm|-skeppare, -
karl, roddare. Barham [bæ/rəm], Baring [bs'ərig] nprr. bar-iron [ba/raiən] s stångjärn, baritone [bæ'ritoun, -tn] s
o. a baryton[-].

1. bark [ba:k] I. s 1. bark. 2. garvarbark. 3. kina [äv. Peruvian, Jesuits' ~]. 4. S skinn. II. tr 1. barka, garva. 2.
[av]barka; skrapa skinnet av. 3. äv. täcka [liksom] med bark.

2. bark [ba:k] I. itr 1. skälla. 2. vresigt ei. argt + muttra; ~ at okväda. 3. F hosta. II. s 1.

skall, skäll ande; his ~ is worse than his bite han är inte så farlig som han låter. 2. ge-+ värssmatter. 3. F hosta.

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;bark
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3. bark [ba:k] s 1. mest barque (se d. o.) bark[-

skepp]. 2. post. fartyg, julle, båt. barkeeper [ba/ki:pə] s Am. krögare, värdshusvärd.

barker [ba/kə] s 1. en som skäller; Midi. skälls-hund, gläfsare. 2. kundfångare utan ror batik &c, bulvan. 3. S
pistol, kanon. Barklling [ba:'k|ig], -is [-'is] nprr. barley [ba/li] s kom, bjugg; pearl u pärl-gryn; pot u kprngryn. "»-
broth [-bro(:)þ] s starkt öl. ^corn [-ko:n] s 1. korn frukt; John Bu personifikation av Ölet. 2. 1/3 tüm. -SUgar
[*JVgə] s bröstsocker. ~-water [-'wo:tə] s de-kokt på korngryn. Barlow [ba:'lo(u)] npr. barm [ba:m] s skum p&
rört; jäst. barilmaid [bcu'lmeid] s skänkfröken, uppasser-

ska. -man [-mən] s [disk]kypare. barmecide [bai'misaid] I. s skenvälgörare

eg» person i 1001 natt som under sken av stor frikostighet bjöd en tiggare pà tomma fat. H. a bedräglig, sken-,

illusorisk.

barmy [bcr/mi] a 1. skummande. 2. S tokig, barn [ba:n] s lada, loge. + Barnablias [ba:'nəb|əs], -y [-'i] n/r
Barnabas.

1. barnacle [ba/nəkl] s 1. noi. prutgås. 2. långhals mussla; Midi. em pers. igel, kardborre.

2. barnacle [ba/nəkl] 5 mest pi. us 1. noskläm-ma. 2. S glasögon.

Barnard [bcr/nəd], ~ Castle [-kcr/sl] nprr. Barnardo [ba:na:/do(u), bə-] npr. barndoor [bcr/ndo*/] s 1. ladu-,



log|dörr; ~ fowl höns. 2. skämts. StOr Skottavla som man knappt kan bomma på.

Barnlies [ba:n|z], -et[t] [-it], -ham [-am], -sley [*zli], -staple [-stəpl] nprr. barn-llstormer [ba: n|sto:mə] 8
kringresande dålig aktör, -yard [-ja:d] s log-, stall|gård. Baroda [bərou'də] npr. barograph [bæ7rogræf, -gra:f] s
barograf. barometlier [baro'mita] s barometer. -ric[al°] [bærome'trik, -(ə)l] a barometer-, barometrisk.

baron [bæ'rən] s i. baron; friherre. 2. ~ of + beef helt ländstycke av oxe. ~age [-idg] s 1. samtliga baroner. 2.
adelskalender. <-vess [-is] s baronessa; friherrinna, ~et [-it] s baronet lägsta ärftliga adei. ~ etage [-itidg] s 1.
samtliga baroneter. 2. baronetkalender. ~etcy [-itsi] 8 baronetvärdighet. ~lal [-[bə-rou'niəl]-] {+[bə- rou'niəl]+}
a baronlig, baron[s]-. ~y [-i] s 1. baroni; barons rang ei. värdighet. 2. iri. avdelning av grevskap. 3. skotti. stort
herregods. baroque [barou'k] a o. s barock, barouche [bəru/J] s öppen 4.hjuiig suflettvagn. barque [ba:k] s
barkþkepp] S-mastat fartyg med

mesanmasten utan r&r. barr. förkortn. för barrister. Barr [ba:] npr.

barrack [bæ'rək] I. s vani. pi. us kasern; hy-+ reskasem. II. tr förlägga i kasern.

1. barrage [ba/rid^] s fördämning i flod, damm.

2. barrage [bae'rar^J s & spärreld.

barratlior [bæ^ətlə] s krångel-, process|makare. -ry [-ri] s 1. underslev ei. grov vårdslöshet av kapten el.
besättning till förf&ng för redare. 2. prOCeSS-m åkeri.

barrel [bæ'rəl] I. s 1. fat, tunna i kaggform; cylinder; »dj. i sms. [halv]cylindrisk, välvd. 2. cylindrisk ei.
rörformig kropp ei. bål; fjäderdosa i ur; ihålig vals i olika användn.; bÖSS-pipa, lopp. 3. buk och ländparti, bål på
hast &e. 4. Am. S valfond isht i ock för mutor. II. tr lägga i fat. ^-bulk [-bAlk] S rymdmått för befraktning av
skepp = 5 cubic feet ~~ 1.415 hl. ~[l]ed [-d] pp o. a 1. packad i tunnor. 2. tunnformig. 3. försedd med pipa
(cylinder &c). ~-organ [-o:gən] s positiv. -vault [-vo:lt] s byggn. tunnvalv.

barren [bæ'rən] a° 1. gall, ofruktjsain, -bar. 2. bu di. torftig, fattig [of på], karg [time]: torr EZis* of u names]. 3.
andefattig, [andligt] torftig [the uest of mortals]. 4. gagnlös [tears]. 5. geoi. ofyndig, ej malmförande.

Barrett [bæ'rət] npr.

barricade [bærikeiM] I. s I. barrikad. 2. hinder. II. tr barrikaderä, bomma till.

Barrie [bæM] npr.

-fbarrier [bae'ria] Lf 1. barriär; skrank, bom. 2. tullbom i utländsk stad. 3. isht pi. us torner|-bana, -skrank. 4.
skiljande gräns, skiljemur; skranka; hinder. II. tr avskranka, stänga inom barriär [vani. off\ in].

barring [ba/rig] prep F utom, med uteslutande av.

barrister [bæMstə] s [överrätts]advokat medlem av advokatsamfundet och med rätt att föra parters talan vid
övérrätt; revising-u vallängdsgranskare.

1. barrow [bæ/ro(u)] s kummel, ättehög.

2. barrow [bae'ro(u)] s 1. bår. 2. [loheel-~] u skottkärra. 3. [coster's-]^ hand-

+ kärra.

Barrow-in-Furness [bæ'ro(u)infə:'nis], Barry [bse'ri] nprr.

Bart. [ba:t] förkortn. för baronet.

barter [ba/tə] L itr idka byteshandel. II. tr byta, schackra bort [äv. ^ away], utbyta [for emot]» III. 8 byteshandel,
»uer [-rə] s byteshandlare &0.

Bartholomew [ba:þə'ləmju:], Bartlett [ba/tlit],

+ Barton [ba:tn], Baruch [bs'orak] nprr.



barytone [bse'ritoun, -tn]s o. a baryton[-].

basalt [bəso:'l|t, ba/soilt] si, basalt. 2. slags svart porslin, ~ic [- -tik] a basalt-, basaltisk.

bascule [bæ/skju:l] s klaff i kiaffbro. <v-bridge [-briMj] s kiaffbro.

X. base [beis] a° 1. låg[t stående] [the ~ body]. 2. moraliskt låg, simpel, lumpen, futtig, gemen, feg. 3. usel,
tarvlig i kvalitet [imitation]; oklassisk; ~ metals oädla metaller. 4. oäkta, falsk [~ coin].

2. base [beis] I. si. bas l olika bet., äv. kem. o.

0/ hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X va ill t är term -i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
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X; grundval; postament, sockel, fot. 2. sport, start- ei. måljlinje; mål i vissa spel. II. tr basera, grunda, stödja,
base-llball [bei'slbo:!] s baseboll slags bollspel, nationalspel i Nordamerika, -bom [-bo:n] a 1. oäkta. 2. av låg
börd. -court [-ko:t] s yttre slottsgård, gård bakom bondgård, baseliless [bei's|lis] a grundlös, ogrundad, overklig, -
ment [-mənt] s 1. grundmur, sockel. 2. jord-, källarvåning, bash [bæj] tr [äv. ~ in] kraftigt slå [in [-(sönder)].-] {+
(sön- der)].+}

bashful [bæ'JT(u)l] a° blyg, skygg; försagd; generad, ^ness [-nis] s blyghet &c. + basic [bei'sik] a 1. grund-. 2.
kem. min. basisk. basil [bæ'zl] S bot. Ocymum basilikört. basilica [bəzi'likə] s basilika, basilisk [bæ'zilisk]s
basilisk. <x/-glance[-gla:ns]

s basiliskblick, ont öga. basin [beisn] $ 1. skål, fat, handfat. 2. bäcken, sänka med vatten; rund (oval) dal. 3.
[dock-, hamn]bassäng. 4. flodområde, ~ful [-ful] s fat [fullt] [of med]. Basingstoke [bei'zigstouk] npr. + basjis
[bei'sjis] (pi.-es [-i:z]) s bas[is], grundval, bask [ba:sk] itr sola (värma, gassa) sig äv. biidi. Baskerville
[bæ'skəvil] npr. basket [ba/skit] s korg; i mi. korg-, flät-+ [verks]-. <^ry [-ri] s korgarbeten. Basle [ba:l] npr
Basel.

Basque" [bæsk, av. ba:sk] I. a baskisk. II. s bask.

basque [bæsk] s skört på bius ei. kofta; skörtblus. bas-relief [ba/[s]|rili:Nf, bag's-] 5 basrelief.

1. bass [bæs] s åid. abborre.

2. bass [bæs] s 1. [isht lind]bast. 2. bast|-korg, -matta &c.

3. bass [beis] I. s bas[röst, -stämma]. II. a låg, djup, bas-.

4. bass [bæs] S lageröl från Bass bryggeri [cg.

ale].

5. Bass [bæs, ba:s] npr [^ Rock skotsk klippö]. Bassanio [bəsa/nio(u)] npr.

bassinet [baesine't] s vagga ei. barnvagn med + sufflett. bassoon [bəsu/n, äv. bəzu:'n] s fagott. bass-relief = bas-
relief bass-viol [bei'svaiəl] s basfiol; violoncell. bass-wood [bae'swud] s amerikansk lind. bast [bæst].? l.
[lind]bast. 2.bastjrep,-matta&o. + bastard [bæ'stəd] I. s oäkta barn. II. a 1. oäkta. 2. isht bot. falsk blott liknande.
~iZ6 [-aiz] tr förklara oäkta. <v,y [-i] s oäkta börd.

1. baste [beist] tr tråckla ihop.

2. baste [beist] tr späda, ösa, fräsa stek.

3. baste [beist] tr piska, klå.

bastille [bæsti/1] s 1. fästning[storn]. 2. the

Bastiljen. 3. fängelse, bastinado [bæstinei'do(u), -na/-] I. s bastonad slag pä fotsulorna. II. tr bestraffa med



bastonad. bastion [bæ'stiən] s bastion.

Basuto Land [bəsu/tolænd] npr.

1. bat [bæt] 5 läderlapp, fladdermus.

2. bat [bæt] I. S 1. boll-, Slagjträ isht i kricket; off o.'s own ~ själv, utan hjälp; carry o.'s ~ icke vara utslagen vid
slut av omgång. 2. slagman [äv. ~smare]. 3. slag. 4. S fart; at a rare ~ med hisklig fart. II. tr slå [till],

+ piska. III. itr sköta bollträt, vara inne. batata [bəta:'tə] s hatat. Batavia [bətei'viə] npr.

batch [bætj] * 1. bak av samma deg, sats. 2. hop, omgång, avdelning, portion.

1. bate [beit] I. tr 1. nedslå. 2. minska, dämpa; with f»d breath med av vördnad ei. fruktan återhållen anda, med
dämpad röst. 3. draga (slå) av; not <v» a jot of icke slå av ett dugg på fordringar. II. itr för|svagas, -minskas.

2. bate [beit] I. S lut till betning av budar. II. tr beta med lut.

bath [ba:þ] I. (Pi. ~s [ba:ðz]) s 1. kar-, luft-^soi-&c bad; have (take) a ~ ta sig ett bad, bada inomhus el. vid
badanstalt. 2. badjbalja, -kar. 3. badrum; mest Pi. ~s a) badhus; 6) bad|anstalt, -ort. 4. [the Order o/] the B~
Bathorden. II. tr bada småbarn o. sjuka. Bath [ba:þ] npr Bath, ^.-brick [-brik] s puts-sten. <v.-bun [-bAn] S slags
bulle liknande vrieher-bröd. ~-chair [-fJYə] s rullstol rar sjuka, bathüe [beið] I. tr 0. itr 1. bada. 2. badda [på]. II.
s friluftsbad; have a ~ ta ett bad i sjön &c. -er [-ə] s badande; badgäst. Bathgate [ba/þgit] npr. bathing [bei'ðig] 5
badning, bad. ^-machine

[-məji:'n] s bad|kärra, -hytt på hjul. bat-horse [ba-/(t)ho:s, bæ't-] s X pack-, trosshäst som bitr officerarnas
packning under fälttåg.

bathos [bei'þos, av. bæ^þ-] s fall från det su-+ blima till det löjliga; antiklimax äv. biidi. Bathsheba [bæ'þjibə,
bæþji/bə] npr Batseba. Bath-stone [ba/þstoun] s slags vit byggnadssten från oolitbrottcn vid Bath.

Bathurst [bæ' 3o(:)st, ba/-] npr. batiste [bæti/st] 5 batist. Batiey [bae'tli] npr.

bat-man [bæ/tmən] 5 X trosskarl som sköter en

bat-horse med packning; officers kalfaktor, baton [bætn] s 1. kommandostav [marshal's ~]. 2. poiisbattong. 3.
[ofta ba:'to:(g)] taktpinne. 4. iier. ~ sinister kort o. smal bastard-sträng tvärbjälke & vapensköld utmärkaude oäkta
börd.

batsman [bæ/tsmən] s slagman i kricket, se 2. bat.

battalion [bəlæ'ljən] s bataljon; God is for the big Gud hjälper den som har de flesta kanonerna, battels [bætlz] 5
pl Oxf. 1. maträkning vid College. 2. CoZ/e^e-räkning i dess helhet. 1. batten [bætn] I. s klenare, högst 21, 2X7
tums planka, golvplank, batten; ribba, läkt; »£• latta, skalkning. II. tr 1. beslå med <^s. 2. «£> ~ down skalka.
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2. batten [bætn] itr 1. frossa, göda sig [on i, på]. 2. fetma.

3. batten [bætn] s slagbom i vävstol ar siden. Battenberg [bæ/tnbə:g] npr.

1. batter [bæ7tə] tr 1. piska, slå [in, ned, gul och blå], krossa [av: ~ about, down, in]; bearbeta med slag [av. itr. u
at the doorj. 2. starkt beskjuta, bombardera av. itr. 3. illa tilltyga, ramponera; tillknöla, stuka, buckla; nöta ut.

2. batter [bæ'tə] s kokk. vispad smet.

3. batter [bæ'tə] I. itr 0m mur Ac luta inåt, dosera. II. s murs lutning [inåt (bakåt)], av-smalning uppåt, dosering.



4. batter [bæ7tə] s slagman se 2. bat. batteriled [bæ'tə|d] a sönderslagen, illa medfaren (åtgången), skamfilad,
ramponerad, -fng-ram [-rigræ^m] s murbräcka, -ing train [-rigtrei^n] s belägringsartilleri.

Battersea [bæ'təsi] npr.

battery [bæ7təri] s 1. & fys. batteri. 2. smidda mässings- ei. koppar|kärl. 3. uppsättning käri &o, servis. 4. jur.
misshandel, övervåld ar. genom blott hotfullt vidrörande [assault and battle [bætl] I. s 1. strid, drabbning, batalj,
[fält]slag [the u of Waterloo]; av. duell; give u leverera batalj, angripa; join u börja allmän strid; pitched ~ å omse
sidor planlagt fältslag, rangerat slag, huvudslag; ~ royal allmän (avgörande) strid; allmänt slagsmål; line of u
slagordning; Une-of-u ship linjeskepp. 2. seger; a good beginning is half the u en god början är halva segern. 3.
utan art. o. pi. krig, strid. 4. biidi. strid. II. itr kämpa, ~-array [-ərei] s slagordning, ~-cruiser [-kru:zə] s slag-,
linje|kryssare. battledore [bæ'tldo:] s 1. klappträ. 2. slagträ i fjäderboiispei; äv. fjäderboll[spel] [u and [-
shuttlecock].-] {+shuttle- cock].+}

battlell-field [bæ'tl|fi:ld] s slagfält, --ground [-graund] s stridsfält, -ment [-mənt] s mest pi. us mur ci. bröstvärn
med tinnar ei. kre-neler, kreneler; bröstvärnsförsett tak. -ment-ed [-məntid] a krenelerad, försedd med tinnar. --
piece [-pi:s] s krigs[målning, -skildring, -dikt. --plane [-plein] s krigsaeroplan. • -ship [-Jip] s slagskepp, battue
[bætu/, av. - -] s 1. klapp|jakfc, -parti.

+ 2. allmänt blodbad. Batum [ba:tu:'m] npr.

bauble [bo:bl] s 1. grannlåt; struntsak, leksak; i sm.*, leksaks-. 2. narrspira, baulk [bo:k] se balk.

Bavaria [bəve7əriə] npr Bajern., ~n [-n] I. a

bajersk. II. s bajrare. bawbee [bo:bi:7, av. - -] s skotti. halv penny, bawd [bo:d] s kopplerska. -y [-i] a otuktig,

lättfärdig, ~y-house [-ihaus] s bordell, bawl [bo:l] tr o. itr [fram]vråla, skrala [äv. ~

out].

Baxter [bce'ksto] npr.

1. bay [bei] s lagerträd; pi. us lager[krans] av. biidi.

2. bay [bei] s havsvik, bukt.

3. bay [bei] s 1. [av]del[ning], fält av vägg el. mur isht mellan pelare. 2. nisch. 3. burspråk. 4. sicku -i»
skeppslasarett, sjuk|rum, -hytt på

+ mellandilck.

4. bay [bei] I. s 1. jakt. skall; ståndskall. 2. stånd; nödställt läge; bring {drive) to u förmå att fatta stånd, ställa;
driva till nödvärn (det yttersta); hold (have) at u hårt ansätta villebråd; hålla stånd mot hund; stand (be) at

turn to u hålla stånd; biidi. bjuda spetsen, icke ge sig; vara hårt ansatt. II. itr o. tr 1. Skälla [på]. 2. tr. Ställa
villebråd.

5. bay [bei] s damm, fördämning.

6. bay [bei] I. a rödbrun, fuxfärgad. II. s fux

+ häst.

bayberry [bei7bəri] s 1. lagerbär. 2. Am. vax-buske[ns frukt].

Bayeux [beiju:7,av.bajo7], Bayley [bei7li], Baynes [beinz] nprr.

bayonet [be(i)'ənit] I. s 1. bajonett. 2. pi. us av. man infanteri. II. tr 1. sticka med bajonett. 2. tvinga med
bajonettspetsen (militärt våld) [into till].

Bayonne [bcjo'n] npr.

hayü-rum [bei7|rA7m] s lagerbärssprit hårmedel, -salt [-so(:)'lt] s grovt havssalt. B- -state [-steit] s Am.



Massachusetts. B-swater [-ZWo(:)tə] npr del av London. -WindOW [-wi7n~ do(u)] s utbyggt månghörnigt
fönster från

golv till tak i burspråk, burspråk.

bazaar [bəza:7] s basar.

+B. C. [bi/si/] förkortn. f. before Christ f. Kr. B. C. L. [bi/si'.e'l] = Bachelor of Civil Law kandidat i civillag. B.
D. [bi/di:7] = Bachelor of Divinity teol. kand.

bdellium fde7liəm] s olika slags gummiharts.

be [bi:, bi] was been, itr I. huvudv 1. [ofta efter there det] vara, existera, finnas till; finnas; äga rum; the powers
that u de styrande; de maktägande (mäktiga); for the time uing för närvarande, tillsvidare; subst. the lo-u
framtiden; subst. the might-have-beens det som kunde ha varit. 2. vara, räcka, stanna, dröja, hålla på. 3. vara ngn
el. ngt; i visst läge el. tillstånd (ofta med pred.fylln.); må; he is dead, isn't he? han är ju död? han är död eller hur?
he is wrong han har orätt; here you are! F här har du! var så god! how are youf hur mår du? hur står det till? that
is av. det vill säga; ibi. nuvarande; and that is av. nämligen; my wife that is to u min blivande hustru
(tillkommande); Miss B. that was f. d. fröken B.; adj. would-u som gärna vill[_e] (tror sig) vara; let [ii] ~ låt [det]
vara! ~ it so, so u it then ske allså! as it loere så att säga. 4. bet3^da. 5. F kosta, gå till. 6. med prep. o. adv. (se I
allm. motsvaraude ord): ~ dt ha för sig; ha i kikarn; ~ for förorda, vara för; I am
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bearer

for London jag skall till L.; ~ in for se in; ro off ge sig i väg; ~ on hålla på med se &T. on; I had been to town jag
hade varit till (i) staden. II. hjälpv 1. vara, bliva; passiybiidande: a house is built ett hus bygges; temporait: he is
gone han har gått, han är borta; bildande progressiv form: they are building a house de hålla på och bygga ett hus;
he is leaving to-morrow han reser i morgon. 2. am (was) to + inf. skall (skulle) + inf.:

om ngt på. förband bestämt el. ålagt subj. av ngn annan; it

was not to be done det skulle (kunde, fick) icke ske; if we were to ask him om vi skulle fråga honom, beach
[bi:tj] I. s [havs]strand som blottas ocb täckes av ebb och flod; badstrand; sandy ro av. sandbotten. II. tr sätta
(jaga) på land; dra upp båt. ~-COmber [-koumə] S 1. lång inrullande + havsvåg. 2. nybyggare på
Söderhavsöarna. beacon [bi/kən] I. s 1. signaleld, vårdkas. 2. [i namn] hög kulle med vid utsikt. 3. mindre fyr;
sjömärke, båk. 4. biidi. fyrbåk, ledstjärna, varning. II. tr 1. lysa, leda. 2. förse med fyr[ar] &c.

Beaconsfield [lord bi:'kənzfi:ld, or_t be'k-] npr. bead[bi:d] I. s 1. radbandskula; Pi. av. radband; tell o.'s ~s läsa
sina böner. 2. pärla att träda på snöre; pl. ~S äv. pärlhalsband. 3. droppe, bubbla. 4. byggn. pi.] rundstav, list på
bräder, pärlstav. II. tr 1. förse (pryda) med pärlor. 2. pärla bräder, avrunda i kanten.

3. träda upp. III. itr bilda (bli till) pärlor. *N.ing [-ig] s 1. pärl-, dropp|bildning. 2. byggn. pärlstavslist[verk].

beadle [bi:dl] s pedell, vaktmästare; kyrkvaktare. "wdom [-dəm] s fjäskighet; dum formalism. ^ship [-Jip] s
pedelltjänst. beadll-roll [bi/djroul] s namnlista, lång rad. -sman [-zmən] s 1. Engi. fattighushjon. 2. Skotti.
bettlare med tillstånd att tigga, -y [-i] a 1. pärlformig; om ögon små [och] klara. 2. pärl|-besatt, -prydd. 3.
pärlande, skummande, beagle [bi:gl] s 1. liten engelsk stövare (har-

hund). 2. biidi. spion: spårhund, beak [bi:k] s 1. näbb. 2. kroknäsa. 3. tut, pip.

4. udd[e]. 5. ramm på forna krigsskepp [nu mest + <o-head]. 6. S polisdomare, ~ed [-t] a försedd med näbb &c.

beaker [bi:'kə] s stor bägare. Beale [bi:l] npr.

be-alI [bi/o:l] s; the ~ hela alltet; the and end-all huvudsumman, 'summan och kardemumman'.



beam [bi:m] I. s 1. bjälke, balk, bom. 2. varp-, väv|bom. 3. piogås. 4. vågbalk; kick the ~ väga för lätt, ligga
under. 5. balans på ång-maskin. 6. »t däcksbalk; fartygs bredd, största skeppsbredden (mitten); ofta ung. sida;
abaft the ro akter om tvärs; land on larboard ~ land om babord; ~ sea sjön tvärs. 7. [-[ljus]-+-] {+[ljus]- ++}
stråle. II. tr o. itr [ut]stråla; skina; ~ upon

(at) a p. se med välvilja (beundran &o) på ngn, le mot ngn. ^-ends [-endz] s pl balk-ändar; on her ~ med ena
relingen i vattnet; biidi. i nöd, rådvill. Beamish [bi:'mij] npr.

bean [bi:n] s 1. böna; broad ros bondbönor; full of *os, ro-fed F i utmärkt kondition; + livad; give a p. S ge ngn
på pälsen. 2. S karl, gosse [old ~ /]. ~-feast [-first] s årligt kalas som arbetsgivare håller för arbetsfolket; ka-las,
hippa. ~o [-o(u)] s S kalas, hippa.

1. bear [baə] I. s 1. björn. 2. börs. baissier, 'baissespekulant. II. itr börs. spekulera i prisfall. III. tr börs. pressa ned
kursen (priset) på.

2. bear [bsə] bore borne o. born (blott i bet. 'född')

1. tr 1. bära, föra nu mest poet.; ~ [away] the palm hemföra segern; biidi. i en del uttr.: ~ company hålla sällskap;
~ a hand hjälpa till; ~ testimony vittna; ~ in mind komma ihåg.

2. bildl. bära, äga, [inne]hava namn, makt, rykte, ämbete, vapen, inskription &o. 3. ro O. S. föra sig,

uppträda; uppföra sig. 4. bära på, hysa känsla. 5. [upp]bära tyngd, tryck &o. 6. bildl. bära, uthärda; tåla,tillåta;
tolerera,fördraga. 7. bära frukt: frambringa; föda. 8. med adv. el. prep.: ~ away se I. /.; ~ down tynga (trycka)
ned; slå till marken, tillintetgöra, besegra; pressa ned pris; pressa ned ngns pris [<o down a p.]yit was borne in
upon me det blev fullt klart för mig, jag blev övertygad om; borne on the books of införd (uppförd) i institutions
&c böcker (rullor), tillhörig; ~ out understödja, försvara; bekräfta, bestyrka; ~ up hålla uppe, upprätthålla. II. itr
1. bära. 2. tynga (trycka) mot (på); vila mot [on, upon, + against], 3. bring to ~ sätt a i gång, låta verka; göra
gällande; applicera, tillämpa, använda, ta till; rikta. 4. bana sig fram; föra (gå, ta av) åt ett håii; isht -i» bära,
segla, ligga, styra, stäva åt visst hån [towards]', se äv. 6.; om berg, kust &c sträcka sig i viss riktning. 5. alstra,
bära frukt. 6. med adv. el. prep.: agamst se II. 2.; ~ away segla (siyra) iväg; hålla av, länsa undan för vinden; ~
down •£» segla med vinden;

down on med kraft styra [ned] mot; komma nedrusande över; »o in with the land styra in mot land; <x/ on, upon
se II. 2.; ofta äv. ha betydelse för; syfta på, höra till, stå i sammanhang med; X bestryka; ~ hard [w/?]ow [-
[kännas]-] {+[kän- nas]+} trycka[nde för], hårt pressa; bring pressure to ~ on öva tryck på; ~ up hålla modet
uppe, stå på sig, hålla stånd; hålla av, lova; ~ up for lova och styra mot; ~ with fördraga, ha fördrag med. <^able
[-rəbl] a° 1. som kan uthärdas, dräglig. 2. som bär [ice].

bear-baiting [bs'abei'tig] s hetsning av hundar på björn.

beard [biəd] I. s 1. skägg. 2. bot. agn, borst. II.

tr djärvt möta, trotsa, ~ed [-id] a skäggig, bearer [bs'ərə] s 1. en som bär; bärare person ei.
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bed

+ sak. 2. bud, överbringare. 3. innehavare. 4. tekn. stöd, underlag. 5. be a good u vara alstringsrik isht om
fruktträd, bear-garden [be'ogcr.dn] s björngård; make a u of a place fara fram som vildar [på en plats].

bearing [bs'orig] s 1. bärande; hysande; uthärdande; alstrande &e, se bear. 2. hållning, uppträdande; uppförande.
3. figur på vapensköld, sköldemärke; pi. us [-vapensköld]-] {+vapen- sköld]+} [in the 12th century armorial us
were invented]. 4. saks betydelse för annan sak, verkningar; förhållande, samband, sammanhang; syftning; 'sida';



consider it in all its us se det från alla sidor (i hela dess räckvidd); I don't see the u of this on the matter jag förstår
inte vad detta har med saken att göra. 5. pi. us lager i maskin. 6. riktning i vilken plats Ugger, läge; orientering;
pejling, bäring pa kompass; take the us of a ship ta reda på var ett fartyg befinner sig; have lost o.'s us inte veta
var man är; find o.'s us orientera sig. ~-rein [-rein] s stuptygel, bearllish [bs'ər|ij] a° björnaktig; grov, rå, plump. -
-leader [-li:də] s förr F resande informator, guvernör, -'s-breech [-zbri:tj] s bot. Acanthus björnklo. -skin [-skin] s
björnskinn; björnskinnsjkrage, -mössa, beast [bi:st] s 1. djur, isht fyrfota djur; the u &v. det djuriska i människan;
äv. Antikrist. 2. rid-, dragjdjur. 3. àkertr. av. kou. pi. ~ nötkreatur; gödboskap. 4. biiai. rå karl, kräk, svin. witness
[-linis] $ 1. djuriskhet. 2. otäck föda ei. dryck. u\y [-li] I. a djurisk, rå; snuskig Ac; F avskyvärd, otäck, gräslig. II.
adv förstärk. F gräsligt, gement &o [~ drunk]. beat [bi:t] beat beaten «. ibi. beat I. tr 1. slå upprepade ggr, piska;
bulta, hamra; slå, driva [ofta med riktningsadv. el. prep.: away, back, down, into, out of, off]; slå med [u the wing
flaxa];

a retreat slå till reträtt. 2. stöta peppar &c; vispa mjölk &o. 3. slå, besegra, över|träffa, + -gå; vara för svår för; it
us me how F jag begriper inte (det går över min horisont) hur. 4. trampa, gå upp väg. 5. slå' i buskar &o efter viit,
genomleta [~ the bush äv. biidi.], avdriva. 6. ~ it S kila, gno; schappa. 7. med adv. el. prep. (se uv 1.): u down the
price pruta ned priset; <n< in slå in; krossa; ~ out smida, hamra ut; + u up vispa, röra till; stöta; trampa upp; ~ up
the quarters of F hemsöka, söka upp; ^ up [for itr.] driva upp; trumma ihop, värva, söka anskaffa. II. itr 1. slå,
piska [[wrfo», at, against mot]. 2. klappa, picka; gassa. 3. om revelj, trumma &c ljuda, gå. 4. & segla mot vind;

about vända mot vind; kryssa omkring; u up kryssa sig fram mot vinden. 5. ströva [omkring]; ~ about the bush
biidi. bruka omsvep, känna sig för försiktigt vidröra ett ämne; ~ up and down jakt. isht om hjort springa av och
an; ~ up for so I. 7. III. s 1. [taktfast] slag

(ljud); trumning, bultande, p i ekande &e. 2. rond; pass; område, ~en [-n] a pp. av beat

1. slagen; piskad; hamrad; vispad. 2. besegrad; F ut|mattad, -tröttad. 3. tilltrampad, utnött; the u track den banade
vägen, de gamla hjulspåren, gamla vanan, slentrianen, ~er [-ə] s 1. en som slår &c, tegoi-, trum- &<s slagare.

2. drevkarl. 3. slagverktyg klubba, stöt &c. beatilific [bi(:)əti'fik] a (-flcally adv) saliggörande. -fication
[biæ"tinkei'Jn] s 1. saliggörande; salighet. 2. saligförklarande. -fy [bi(:)æ/tifai] tr 1. göra lycklig. 2. förklara salig.

beating [br/tixj] s 1. slående, piskande, klappande &c. 2. stryk: a) smörj; b) nederlag, beatitude [bi(:)æ'titjii:d] s 1.
salighet, sällhet.

2. isht pi. the us saligheterna i Matt. v: s-~ii. Beaton [bi:tn], Beatrice [bilfris], Beatrix

[bi'otriks], Beattie, Beatty [bi/ti] nprr. beau [bon] (pi. ux [-z]) s 1. sprätt. 2. beundrare, friare; älskare.
Beauüehamp [bi/tjom], -clerc [bou'klsa], -fort

[bou'fət] nprr. beau-ideal [bou'aidi'ol] 5 ideal. Beauljlieu [bju/li, bou'li], -maris [boumo'ris],

-mont [bou'mont], -ne [bonn] nprr. beautüeous [bju/tjios] a° poet. skön, fager, -Iful [-'əf(u)l, -if-] skön, vacker;
storartad, härlig, förträfflig, Överdådig, -ify [-ifai] tr + försköna, -y [-i] s X. skönhet; förträfflighet. 2. konkr. en
skönhet; ngt som är skönt, prydnad; pärla; that's the u of it det är just det som är bra. -y-sleep [-isir.p] s
förnattssömn före ki. 12. -y-spot [-ispot] s 1. musch. 2. F vacker plats.

1. beaver [bi/və] s 1. bäver; bäverskinn. 2. + kastorhatt. 3. person med helskägg.

2. beaver [br/və] s visir, hjälmgaller.

becalm [b i k a:'m] tr 1. stilla, lugna. 2. & taga , bort vinden för; mest pass. be ued vara (bliva) hindrad av stiltje,
became [bikei'm] imp. av become. because [biko'z, -ko/z, ar. bə-, F &v. koz] I. konj emedan, därför att. II. prep,
u of för [.. skull], på grund av. Beccles [beklz] npr. Bechuanaland [-[bekjua/nə-lænd]-] {+[bekjua/nə- lænd]+}
npr Betsjuanaland. beck [bek] s vink, nick; at a p.'s u till ngns förfogande; be at a p.'s u and call [vara färdig att]
lyda ngns minsta vink. Beckenham [be'knom], Becket[t] [be'kit], Beck-ford [bc/kfəd] nprr.

beckon [be'kan] I. itr göra tecken, vinka [to åt]. II. tr göra tecken åt; vinka till sig. Becky [be'ki] kortnamn av



Rebecca. becomlie [bikA'm] became become I. itr bliva; what has u of it? vart har det tagit vägen? what has u of
him? vad har det blivit av honom? II. tr passa, anstå, kläda, -ing [-ig] a° passande, tillbörlig; klädsam [äv. subst.
the bed [bed] I. s 1. bädd; säng; bolster [feather u]; strö; ~ and board rum och mat; säng
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och säte; be brought to ~ of nedkomma med; get to ~ komma i säng; go to ~ gå till sängs; have breakfast in ~ äta
frukost på sängen; lie in the ~ one has made få ligga som man bäddat; keep o.'s ~ hålla sig i säng[en]; ligga sjuk;
make the ~ bädda; a p.'s narrow ~ ngns grav; put to ~ lägga barn; take to o.'s ~ lägga sig (bli sängliggande) sjuk.
2. äkta bädd; äktenskap. 3. [trädgårdssäng, rabatt. 4. [-[flod]-bädd.-] {+[flod]- bädd.+} 5. underlag i olika
tekniska användningar. O. lag, lager. II. tr 1. åid. lägga, bädda [ned]. 2. strö (bädda med strö) åt hästar [äv. ~ up,
downj. 3. plantera [isht ~ out], 4. in-, nedbädda. 5. lägga i skikt, lagra. III. itr aid. gå till sängs; ligga under natten,
bedabble [bidce'bl] tr nedstänka, smörja ner. bedaub [bido/b] tr 1. söla (kludda) ner (ned).

2. se bedizen.

+ bedü-clothes [be'd|klouðz] s ^sängkläder. -ding [-ig] s 1. [bädd ined] sängkläder. 2. strö.

3. bottenlager, underlag. 4. skiktning. Bede [bi:d] npr Beda [the Venerable ~j. bedeck [bide'k] tr pryda, smycka.

bedevil [bide'vl] tr 1. behandla djävulskt, gå illa åt; tilltyga, fördärva, bringa i oreda; pina, plåga. 2. göra besatt,
förhäxa, ^ment [-mənt] s 1. besatthet. 2. sattyg, förarglighet, bekymmer. 3. total oreda, bedew [bidju:'] tr
dnggstänka, fukta. Bedfordshire] [be/dfəd, -J(i)ə] nprr. bedgown [be'dgaun] s nattjskjorta, -linne, bedim [bidi'm]
tr för|mörka, -dunkla, göra skum.

bedizen [bidai'zn, bidi'zn] tr grant utstyra, bedlam [be'dlom] s 1. npr. B^ Londons dårhus. 2. dårhus, 'vite [-ait] I.
s dårhushjon. II. a dårhusmässig, bed-linen [be'dlinin] s sänglmne lakan o. örngått. Bedlington [be'dligtan] npr.
bedmaker [be'dmeiko] s isht coiiege-städ]erska (-are).

Bedminsfer [be'dminstə] npr. bedouin [be/dui(:)n] s o. a 1. beduin[-]. 2. zi-gen|are, -ar-; tattþre, -ar-. + bed-post
[be'dpoust] 5 sängstolpe; in the twinkling of a ~ i en handvändning, bedrabbled [bidrse'bld] a blöt och smutsig,
bedraggle [bidrse'gl] tr låta släpa och väta ner,

smutsa ner klänning &c. bed||rid[den] [be'djrid, -n] a sängliggande av + ålder &c. -room [-rum] s sängkammare, -
side [-said] s sida av isbt sjuk persons säng, [-[sjuk]-+-] {+[sjuk]- ++} bädd. - -sitting-room [-si'tigrum] s förenat
sov-och vardagsjrum, 'rum' att hyra &o. --sore [-so;] 8 liggsår. - -spread [-spred] s sängöverkast. -Stead [-sted] s
sängställ; säng själva möbeln. -Straw [-stro:] s 1. sänghalm. 2. Galium måra. bee [bi:] s 1. bi; have a <0 in o.'s
bonnet lia flugan (en skruv lös). 2. isbt Am. möte för gemensamt arbete el. nöje vani. ti 11 förmån förgranne.

beech [bi:tj] s bot. bok. *x,en [-n] a av bok, bok-. Beecher-Stowe [bi:'tJəstou'] npr. beechmast [bi:'tjma:st] s
bokollon kon. beef [bi:f] s 1. oxkött. 2. mest pi. beeves oxe isbt gödd; död oxkropp. ~eater [-i:tə] s livgardist:
vaktare i Towern. ~steak [-stei'k, - -] s [-biff[-stek].-] {+biff[- stek].+} /v-tea [-ti:7] s klar buljong, ~y [-i] a 1. lik
oxkött; tjock. 2. fast, muskulös. 3. trög. beeli-hive [bi:'|haiv] s bikupa. - -line [-lai'n,

- -] s fågelväg. Beelzebub [bi(:)e'lzibAb] npr. bee-master [bi/marstə] s biodlare, been [bi:n, bin] pp. av be. beer
[biə] s öl; maltdryck; small ~ svag|öl, -dricka; think no small ^ of ha, ingen liten tanke om.

Beerbohm [bi'əboum] npr. +beer-||engine [bi'ə|reNnd3in] 9 ölpump i disk. -house [-haus] s ölstuga, -pull [-pul] s
handtag på ölpump.

Beersheba [b^əjibə, biəji:l)ə] npr Berseba. beery [bi'əri] a° 1. lik öl, öl-. 2. rörd av öl. beest [bi(:)/ist] åid. 2
pers. sg. pres. konj. av be. beestings [bi/stigz] s pl råmjölk. t-beesijwax [bi/z|wæks] I. s bivax. II. tr bona. -wing [-
wig] s 1. tunn hinna av vinsten i gammalt portvin. 2. gammalt portvin, beet [bi:t] s beta; red ~ rödbeta; zohite ~
vitbeta.

Beethoven [bei't[h]ouvn, av. bi/t-, äv. - -] npr.



1. beetle [bi:tl] s skalbagge.

2. beetle [bi:tl] I. s stor träklubba; jungfru stensättarverktyg. II. tr bulta med träklubba.

3. beetle [bi:tl] I. a buskig; utskjutande. II. itr stå ut, skjuta fram; hänga botande över.

beetleil-brain [bi:'tl|brein] s träskalle. - -browed

[-brand] a med buskiga ögonbryn; dyster, beetroot [bi:'tru:t] s [rot av] beta. +beeves [bi:vz] pi. av beef. befall
[bifa:'l] befell befallen tr o. itr hända,

ske, vederfaras, drabba, befit [bifi't] tr passa, anstå, befog [bifo'g] tr 1. insvepa i dimma. 2. biidi.

förjvirra, -dunkla, befool [bifu/1] tr narra, lura. before [bifo/] I. prep framför; [in]för; före; have two minutes ~ us
ha två minuter på oss; ~ long inom kort; be ~ the mast & vara simpel matros; ~ the wind 4» för vinden. II. adv
framför, före; förut. III. konj iunan, förrän, biland [-hænd] adv på förhand; i förväg; be <v» with förekomma,
befoul [bifau'1] tr smutsa ned, orena, befriend [bifre'nd] tr hjälpa, gynna, beg [beg] I. tr 1. tigga. 2. bedja om ss.
en ynnest + a th. of (,from) a 7?.], tigga och be, be[dja] ivrigt ei. ödmjukt [~ a p. to do]; ~ a favour of be om en
tjänst; / ~ leave to jag tar mig friheten att; / ~ your pardon förlåt! ~ your pardon! vad befalls? ~ a p. off bedja ngn
fri. 3. <"v the question anta vad som skall

hela uppslagsordet ° adverb regelbuudet ^ sällsynt militärterm *i> yöterni F familjärt P lägre språk S slangbegad
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believe

bevisas, utan grund ta för avgjort. II. itr

1. tigga \of, from, a p.; for alms]; go [a-~\beg-ging gå och tigga; ej bli antagen. 2. bedja ivrigt &c (se /. 2.),
anhålla [of a p.; for om]; ^ to + inf. be att få + inf., få be att, ta sig friheten att; I u to inform you jag får [-
[härmed]-] {+[här- med]+} meddela.

begad [bigæ'd] interj S vid Gud!

began [bigæ'n] imp. av begin.

beget [bige't] begot begotten tr 1. avla, föda.

2. ge upphov åt; frambringa, förorsaka, ^ter [-ə] s 1. avlare, fader. 2. upphov.

beggar [be'gə] I. s 1. tiggare; fattig stackare. 2. F kanalje, rackare; gynnare; skämts. the little (young) u den lille
spolingen, pojkhanken.

H. tr göra till tiggare; utblotta [of på]; ~ description trotsa all beskrivning, illness [-linis] s armod, torftighet &c.
~ly [-li] a 1. nödställd, utblottad. 2. biidi. torftig; lumpen, ömklig, ~y [-ri] s armod; biidi. tiggarstaven.

begin [bigi'n] began begun I. itr börja, begynna [to do ei. doing att göra; by + p. med att -I- inf.; with med ngt];
to u with till en början, först [och främst]. II. tr [på]börja, begynna, ~ner [-ə] s en som börjar; nybörjare. /x/ning
[-ig] s 1. början, begynnelse; ursprung. 2. pi. us första början, begynnelsestadium.

begird [bigə/d] begirt begirt tr omgjorda; omgiva, omsluta, begone [bigo(:)'n] interj gå! bort! försvinn! begonia
[bigou'njo] s bot. begonia, begotten [bigo'tn] pp. av beget; only-u enfödd. begrime [bigrai'm] tr inpyra med
smuts, begrudge [bigrA'dj] tr vara missnöjd med; isht missunna.

beguile [bigai'l] tr 1. bedraga, lura; ^ a p. of a th. narra (ta) ngt från ngn. 2. locka, tjusa, roa. 3. förkorta, fördriva,
få att gå tid &c; ~ the way fördriva tiden under vägen, begum [bi/gəm] s indisk drottning (förnäm

dam); F kaxe. • begun [bigA'n] pp. av begin. behalf [biha/f] s; on (in) a p.'s u i ngns ställe, + för ngns skull
(räkning), [p]å ngns vägnar, behavlie [bihei'v]I. itr uppföra sig, bete sig; bära sig åt; förhålla sig; skicka sig
[do~.']: fungera; f\t towards (to) handla [gent]emot, behandla. II. ref uppföra sig väl, skicka sig, vara snäll mest
om o. till barn; ibl. äv. uppföra (bete) sig. -ed [-d] a i sms. -artad [well-, ill-u]. -iour [-jə] s



I. uppförande, beteende; sätt, skick, hållning; uppträdande; ~ to[wards] hållning (beteende) [gent]emot; during
good u anställd för livstid; be \up~\on o.'s [good ei. best] ~ skicka (sköta) sig så väl som möjligt, visa sig från den
fördelaktigaste sidan; om barn vara riktigt snäll; be put on o.'s [good] ~ sättas på prov, få lov att sköta sig. 2.
ämnens förhål-

+ lande till varandra; sätt att arbeta (fungera) &c. behead [bihe'd] tr halshugga.

beheld imp. o. pp. av behold. behest [bihe'st] s poet, bud, befallning, behind [bihai'nd] I. prep bakom, efter; ~ the
scenes bakom kulisserna; privatim; be u time komma för sent, vara försenad (för sent ute); be ~ the times vara
efter sin tid (gammaldags) ; go ~ a, p.'s words söka hemliga motiv hos ngn; put u one skjuta ifrån sig. II. adv
bakom; bakjpå, -till: bakåt, tillbaka; efter [sig], kvar; fall ~ bli efter, "whand [-hænd] adv o. pred. a efter, på
efterkälken [with med]; efterbliven, efter sin tid; efteråt; för sen[t]. behold [bihou'ld] beheld beheld tr skåda, se;
imper. u! si! ~en [-ən] a tack skyldig, i förbindelse [to till], ~er [-ə] s åskådare, belihoof [bipiu/f] s ngt &id.
fördel, förmån; bruk. -hove [-hou'v] tr op ers. hövas, passa, tillkomma [it us you]. Behring [be'rig, äv. bi'ə-, bs'o-]
npr. being [bi:'ig] I. a (eg. P. av be) förefintlig, närvarande; for the time ~ för närvarande (tillfället); tillsvidare. II.
s 1. tillvaro, existens; liv; in u [faktiskt] existerande; a feet in ~ en slagfärdig (handlingskraftig) flotta. 2. väsen
natur. 3. väsen[de], ande; varelse. Beirut [bei'ru:t, - -] npr. belabour [bilei'ba] tr prygla, klå upp; överösa med ord;
ge på pälsen, belated [bilei'tid] a° 1. överraskad av mörkret.

2. försenad, uppehållen, belaud [bilo/d] tr högt prisa, rosa. belay [bilei'] tr belägga, göra fast; ~ there! gör fast där!
S det är nog! <ving-pin [-igpin] s kofEernagel. belch [beltj, äv. belj] I. itr P rapa. II. tr wwi. utspy eld &c; vräka
ur sig ovett &o. III. s 1. rapning. 2. biidi. utspyende, vulkan &c utbrott, ~er [-ə] s siags morkbia o. vitfläckig
halsduk. beldam[e] [be'ldəm] s käring, häxa,, ragata. beleaguer [bilr/gə] tr belägra äv. biidi. Belfast [be'lfcust, - -
] npr. •»•belfry [be'lfri] s klock|torn, -stapel. 4-BeIgii|an [be'ld^n] I. a belgisk. II. s belgier, -c [-ik] a nederländsk,
-um [-əm] npr Belgien. Belgrade [belgrei'd] npr.

Belgravile [be'lgreiv] npr. -la [--iə] npr förnämt kvarter i London, -ian [--iən] a hörande till Belgravia; biidi. fin,
förnäm. Belial [bi:'liəl] npr Belial, djävul, belie [bilai'] tr beljuga, tala osanning om; handla i strid mot, i handling
förneka; vederlägga; svika förväntningar, rykte; she does not u her appearance hennes yttre bedrager icke; rea.
his kindness did not ~ itself hans godhet förnekade sig icke. beliellf [bili:'|f] s tro [in på]; övertygelse; tilltro;
beyond u otrolig, -vable [-vəbl] a trolig, trovärdig, -ve [-v] I. itr tro; tänka; ^ in tro på ngn, ngt (Gud, lära, åsikt
&c), ha förtroende för (tilltro till). II. tr tro ngn, ngt, att; I U you F ja, det kan jag tro; make ~ låtsas,
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benefaction

'leka', -ver [-və] s en som tror; troende, rätt-trogen.

belittle [bili'tl] tr minska; förringa, nedsätta, bell [bel] I. s 1. [ring]klocka, bjällra, skälla; glas halvtimme; clear as
a ~ klockren; bear (icarry away) the ~ komma först, vinna; curse by /v,, book, and candle utösa förbannelser över.
2. blomklocka. II. tr sätta kloc-k|a (-or) på; ~ the cat [åta sig attj hålla i skaftet, åta Big ett farligt uppdrag.
Bellamy [be'ləmi] npr.

belle [bel] s konkr. skönhet; the ~ of the ball

(season) balens (säsongens) drottning. Belle Isle [be'lai'l], Bellerophon [bəle'rəf(ə)n] nprr.

belllles-lettres [be'lle'tr] s pl vitterhet, skönlitteratur; vittra uppsatser (essayer), -etristic [belətri'stik] a vitter,
litterär. Bellew [be'lju:, belu:', bəlju:'] npr. bell-flower [be'lflaua] s blåklocka, bellicose [be'likous] a krigisk,
stridslysten, bellied [be'lid] a bukig. belligerent [biliMjərənt, &v.bel-,bəl-] I. a° krigförande. II. s krigförande
makt; stridande. Belloc [beb'k, av. - -] npr. Bellona [belou'nə] npr krigsgudinna, bellow [be'lo(u)] itr 1. böla,
rårna, skrika. 2.



ryta [äv. tr., isht ^ out]\ dundra, dåna. bellows [be'louz] s pl blåsbälg, pust [a pair

+ of ro].

+bell-pull [be'lpul] s klocksträng; ringknapp. beliy [be'li] I. s 1. buk, mage [make a god of o.'s ~]; underliv; pi.
bellies buk|fläsk, -läder. 2. ihåligt inre; inre. 3. rundning, buktighet; ~ of violin violinlock. II. itr om segel &o
bukta sig, svälla ut. ~-band [-bænd] s bukgjord. ~ful [-ful] s l.lystmäte. 2. huden full av stryk. Belmont [be'l|mont,
-mənt] npr. belong [bilo'g] itr, ^ to tillhöra; tillkomma; + passa; ~ under (in) höra hemma i kategori, höra till;
where do you var hör du hemma (bor du)? ^ings [-igz] s pl 1. tillhörigheter; grejor; ibi. sg. -ing tillbehör, bihang.
2. F anhöriga.

beloved [bilA'vjd, attr. o. ss. subst. av. -id] I. a

älskad. II. s älskling, below [bilou'] prep o. adv nedanför, nedom, under; nedan; nere;

Belucbistan [bəlu/tjistæn, av. -ta:n, av.----]

npr Belutschistan. belvidere [be'lvidiə] s utsikts|torn, -terrass. Belvoir [bi/və, i gatnamn be/lvwo:] npr. bema
[bi:'mə]s l.talartribun i Hella». 2. högkor. Bembridge [be'mbridg] npr. bemlre [bimai'ə] tr nedjsöla, -smutsa;
pasa. fastna (sjunka) i dy[n]. bemoan [bimou'n] tr begråta, beklaga, jämra + sig över.

1. Ben [ben] kortnamn för Benjamin; Big *\> F klocka p& engelska parlamentshuset Tornklockan.

2. Ben [ben] S Skotti. bergtopp ofta i egennamn med bnvudton & sista leden, t. ex. ~ AttOW [æ'to(u)], ~ Aven
[eivn], ~ Cruachan [kru'əkən], ~ Law-ers [lo'əz], ~ Ledi [li/di, le'di], ~ Lomond [lou'mənd], ~ Macdhui
[məkdu:'(i)], ~ More [mo:], ~ Nevis [ne'vis, ni/vis], ~ Voirlich [vo:'lik], ~ Wyvis [wai'vis].

Benares [bina/riz], Benbow [be'nbo(u)] nprr. bench [ben(t)J] s 1. bänk, säte. 2. rätt, domstol [King's (Queen's)
B~» överrätt sedan 1873 avdei-ning av High Court of Justice i London]; domare koii., domarekår; be on (be
raised to) the »<* vara (bli, utnämnas till) domare (ibi. av. biskop); the B<o and the Bar domare och advokater. 3.
pari, the Treasury B^ regeringsbänken i underhuset; the ministerial ~es regeringspartiets bänkar; the Bishop's JB~
biskopsbänken i överhuset. 4. verkbord, hyvel-bänk. 5. ingenj. avsats; bankett, ~er [-ə] s [äldre medlem och]
styrelsemedlem av ett Inn

of Court; utses gnm styrelsens självkomplettering.

-mark [-ma:k] s lantm. fixpunkt. ^-plane + [-plein] s rubank, hyvel. bend [bend] bent bent utom i knees I. tr 1.
böja, kröka. 2. bända, spänna. 3. [in]rikta sina krafter; vända, Styra steg, blick Ac; be bent [up]on se bent. 4. Inta
[ner]. 5. kuva, beveka. 6. sticka på, fastgöra; slå under segel. II. itr 1. böja sig, böjas. 2. luta sig [ner], buga sig;
stå (sitta) nedlutad. 3. [ge] vika [to, be-före för]. III. s 1. böjning; böjd del av ngt, bukt, kurva. 2. & knut, knop,
stek. 3. pl läng-den tudelad butt se d. o. 4. her. balk snedbjälke från övre höfera till nedre vänstra hörnet i
vapensköld; sinister ginbalk frän övre vänstra till nedre högra hörnet å vapensköld, antydande oäkta börd. ~er
[~ə]

s S sèxpence. ~-leather [-leðə] s lädret av en bend se d. o. III. 3, sulläder, beneath [bini/þ] adv o. prep nedanför,
nedom, under; ~ contempt icke värd förakt; him ovärdigt honom, benedick [be'nidik] se benedict I. benedict
[be'nidik|t, av. be'nit] I. s nygift man isht f. d. inbiten ungkarl. II. npr B<o Bengt, ~ine I. [benidi'kt|ain, -in] a
benediktiner-. II. s 1. [---tain, -tin] benediktiner[munk]. 2. [---ti:n] munklikör. ~ion [---Jn] s välsignelse. ~ory [—-
t(ə)ri] a välsignande, benefactllion [benifæ'kjjn] s 1. välgörenhet. 2.
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besiege

donation, gåva för välgörande ändamål. -OP [- - -tə, av. - - - tə] s 1. välgörare. 2. gynnare, donator, -ress [- --tris,



av. ---tris] s välgörarinna &c.

beneficüe [be'nifis] s pastorat, -ed [-t] a som har pastorat, -ence [bine'fisns] s välgörenhet. -ent [bine'fisnt] a°
välgörande, -ial [-[be-nifi'Jl]-] {+[be- nifi'Jl]+} a° 1. välgörande, fördelaktig, gagne-lig, hälsosam. 2. jur. som har
nyttjande-+ rätten tin (uppbär inkomsten av) ngt. -lary [-[be-nifi'Jari]-] {+[be- nifi'Jari]+} s 1. jur. vasall. 2.
pastoràtsinneha-vare. 3. understödstagare.

benefit [be'nifit] I. s 1. fördel, förmån, nytta, vinst; privilegium; for the u of till förmån för, till ngns bästa (nytta,
uppbyggelse); för ngns skull; give a p. the u of the doubt i tveksamt fal] hellre fria än fälla ngn; ~ club, ~ society
enskild sjuk- ei. pensionskassa; medical u fri läkarvård; unemployment u arbetslöshetsunderstöd. 2. [-
recett[föreställ-ning].-] {+recett[föreställ- ning].+} II. tr göra ngn gott (nytta), gagna, befordra. III. itr ha ei. draga
nytta, vinna [by av, på], ~-cIub [-kkb] s se benefit I.1.

benevotiience [bme'v(ə)l|əns] s 1. välvilja, godhet. 2. fürr tvångslån, -ent [-ənt] a° välvillig; välgörenhets-; ~
fund understödsfond.

Bengal [beggo:'l] I. npr Bengalen. II. a bengalisk; ~ light [- - -] bengalisk eld. ~ee, u\ [-i] I. a bengalisk. II. s 1.
bengalper].

2. bengali språket.

benighted [binai'tid] a 1. överraskad av natten. 2. biidi. som lever i mörkret [a u [-heathen]-,-] {+hea- then]-,+}
okunnig.

benign [binai'n] a° 1. välvillig, kärleksfull, god[hjärtad]. 2. gynnsam; mild, välgörande.

3. lindrig, godartad, ^ant [bini'gnont] a° 1. vänlig, nådig, välvillig. 2. gynnsam, välgörande, god. ~ity [bini'gniti]
s välvilja, godhet isht hos äldre.

benison [be'nizn, -s-] s åid. välsignelse.

Benjilamin [be'nd^omin] I. npr. II. s familjens yngste, lillgosse, älskling, -y [-i] kortnamn av föreg.

Bennet[t] [be'nit], Benson [be'nsn] nprr.

1. bent [bent] I. 5 1. böjelse, håg, lust, benägenhet; anlag. 2. to the top of o.'s u till det yttersta, så mycket man
förmår (tål Ac). II. a 1. böjd, krokig; rynkad f~ brow]. 2. Midi. be u on vara inriktad på (besluten för), ha i sinnet,
spekulera på.

2. bent [bent] 5 1. sandrör; Agrostis ven; äv. anðra rör- el. sftvjliknande växter. 2. vissnad grässtjälk ; pi. us
grässtubb. 3. poet, fält, äng. ~-grass [-gra:s] se 2. bent 1; isht Agrostis ven.

Bentüham [be'nt|əm], -inck [-igk], -ley [-li], '-on + [-ən] nprr.

benumb [binA'm] tr 1. göra stel (känslolös). 2. biidi. isa; förlama.

benzllene [be'nzi:n, - -] s bensol. -ine [-] s bensin. -oline [be'nzoli:n] s isht oren bensol.

Beowulf [bei'owulf, bi(:)/ə-] npr.

bequellath [bikwi:'ð] tr testamentera lösegendom;

efterlämna, -st [bikwe'st] s testamente; ngt testamenterat, legat, donation, berate [birei't] tr nu mest Am. häftigt
banna. bereave [biri:'v] ud ei. bereft ud «i. bereft tr 1. beröva, plundra [~ a p. of a th.]; om döden ftc bortrycka
anhörig från. 2. lämna ensam (utan skydd och huld): isht pp. ss. adj. ud av. sörjande [the ud mother], fader-,
modeij-lös [the ud children], ^ment [-mənt] 8 smärtsam förlust isht av anhörig, sorg, ensamhet; dödsfall [a u in
the family], bereft [bire'ft] imp. o. pp. av bereave. ^Berenice [berinai'si], Beresford [be'rizfəd] nprr. berg [bə:g]
se iceberg.

bergamot [bə/gəmot] s 1. bergamottcitron; bergamoessens. 2. bergamott[päron.] +Bergen [bə/gən] npr. beriberi
[be'ribe'ri] s beriberi indisk sjukdom. Berk||[e]iey [ba:'k|li, Am. bə/kli], -s[-s] förkortn.



för foij. -shire [-J(i)ə] nprr. Berlin [bə:li'n, av. - attr. äv. - -] I. npr Berlin. II. a berlinsk; ~ gloves trådvantar; ~
warehouse tapisserihandel; ~ wool sefirgarn. Bermondsey [bə/mənfdjzi], Bermudas [bə:-

mju/dəz] nprr. Bernard [bə/nəd] npr. «x/ine [-in] a o. s bern-

hardiner-[munk]. berry [be'ri] I. s 1. bär. 2. romkorn; rom av hummer; lobster in u romhona av hummer. II. Hr

I. om buske &c få bär. 2. plocka bär [go uing], Bert [bə:t] npr kortnamn av Albert.

berth [bə;þ] I. s 1. svajrum; give a wide u to hålla sig på avstånd från, undvika. 2. svaj-, ankar|plats. 3. sovplats,
koj, hytt; upper u överkoj [mots, lower u]. 4. plats, anställning.

II. tr 1. förtöja. 2. skaffa sovplats (hytt) åt. Bertha [bə:'þə] npr; big u tjocka Bertha lång-

skjutande tysk kanon, berthila [bə/þlə], -e [-] s bert 8i»gs rund spetskrage. Bertie npr 1. [bə/ti] kortnamn av
Albert, Robert

0. Bertha. 2. [bə:'ti, ba/ti] tillnamn. Berwick [be'rik] npr.

beryl [be'ril] s beryll.

Besant npr 1. [bizæ'nt] sir waiter b. 2. [beznt,

-S-] Mrs. Aunie B.

bejseech [bisi'/tj] -sought -sought tr anropa, bönfalla, 'enträget bedja [for om, to do], ~ing [-ig] a° bönfallande,
bedjande, beseem [bisi/m] tr passa sig för, anstå, passa.

singly [-igli] adv passande, lämpligt, bejset [bise't] -set -set tr 1. besätta, belägra, om-, injringa; spärra; omgiva. 2.
biidi. ansätta, anfäkta, komma över; åtfölja, vara förenad med with difficulties], ~ment [-mənt] s 1. omringning
&o. 2. anfäktelse; skötesynd, rating [-ig]'« inrotad; ~ st» skötesynd, beside [bisai'd] prep 1. bredvid, vid sidan av,
nära. 2. biidi. på sidan om ämne &c. 3. av. utom, jämte. 4. ~ o. s. utom sig [with av], ~s [-z]

1. adv dessutom. II. prep utom, jämte, besiege [bisi/dg] tr 1. belägra. 2. widi.bestorma.
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betterment

beslaver [bislæ'və] tr 1. dregla ner. 2. äckligt smickra.

beslobber [bislo'bə] tr — föreg.; av. kyssa omåttligt.

besmear [bismi'ə] tr smeta (smörja) ner. besom [bi/zəm] s viska, kvast. • besot [biso't] tr förfäa, förslöa. besought
[bisa/t] ünP. o. pp. av beseech. bespangle [bispæ'ggl] tr pryda med paljetter, bespatter [bispae'te] tr 1. nedstänka;
stänka Omkring. 2. bildl. överösa med ovett (förtal) el. smicker; nedsvärta. bellspeak [bi|spi/k] -spoke -spoken tr
1. beställa, tiinfga på; utbedja sig. 2. poet. tilltala. 3. vittna om, ange ngn s&som, utvisa; förebåda, •spoke [-
spou'k] 1. imp. o. m. pp. av -speak. 2. a beställd; beställnings-; ~ boot-maker skomakare som tillverkar på
beställning; ^ de-partmen t beställni n gsavdelnin g. besprinkle [bispri'gkl] tr bestänka; beströ. Bess [bess]
kortnamn av Elizabeth; Brown ro eng. arméns gamla flintlås gevär.

Bessarabia [besorei'bjo] npr Bessarabien, Bessborough [be'zbrə] npr. Bessemer [be'sima] npr 0. a Bessemer[-]
process, steel &c].

best [best] I. a o. adv bäst: rw girl Am. fästmö, lcäresta: ~ man brudgums marskalk; the >o + part största delen,
det mesta: put. o.'s ~ leg foremost lägga benen på ryggen; as ^o he could så gott ban [någonsin] kunde: ~ abused
F värst åtgången, mest kalfatrad. II. •s* bästa, fördel; bästa (linaste) sak (resultat &e); at <-w i bästa fall; at o.'s ^
som bäst, i bästa skick, som mest till sin fördel; bad is the ro det kan inte bli annat än dåligt; for the ~ i bästa
avsikt; till det bästa: aU is forth e ~ det är bäst som sker; do {try) o.'s very ~ göra (försöka) så gott man kan (sitt
allra bästa); get (have) the <o of it avgå med segern, ligga över, vara styvast; you had ~ try, vani. you had better



try se better; look o.'s ro vara som mest till sin fördel; love ~ älska högst; make the of draga största möjliga fördel
av; försöka så långt som möjligt reda sig med; make the ~ of it (things) av. ta det aom det är, icke ge sig över, lin
na sig [av. make the ~ of a bad job]; make the ~ of o.'s way gå så fort man kan; to the ~ of o.'s knowledge (belief;
power åc) såvitt man vet (kan &c); with the ro så bra som ngn. III. tr F överlista, kugga.

d [bistod] tr gagn», tjäna till.

[bisteM] a ansatt, däran [///, hard i [be'stiəl] a° bestialisk, djurisk; rå: lys-ten. 'v-ity [bestiae'liti] s råhet &c. -ize [-
aiz] tr göra till ett djur, fullständigt förråa, bestir [bistə/] reft börja röra på sig för att göra

ngt; skynda sig. gripa sig an. bestow [bistou'] tr 1. åid, upplagra. 2. åid. härbärgera. 3. ägna, använda. 4. ~
[tip~]on be-

stå, skänka, tilldela, bevilja. «wal [-əl] s tilldelande; gåva. bestrew [bistru/] roed *oed o. ron tr 1. beströ.

2. ligga kringströdd på. 3. strö omkring, bejstride [bistrai'd] -strode -stridden o. ibi. -strid ei. -strode tr sätta
(ställa) sig (sitta, stå) grensle över; rida på; wiai. bilda valv över. bet [bet] I. s vad[hållning]; lay a ~ hålla vad. II.
regeib. ei. bet bet tr o. itr hålla, slå vad [om] [/ will ~ you a shilling]; tippa; you S isht Am. var lugn för det.
bejtake [bitei'k] -took -taken ref, ^ o.s. to I.

bege sig till. 2. ta sin tillflykt till; ta till. betel [bi/ti] s betel, ~-nut [-nAt] s betelnöt. +Beth||any [be'þəni], -el
[be^þl], -esda [beþe/zdə]

nprr; b-esda av. subst. missionshus, bejthink [biþi^k] -thought -thought ref besinna (betänka) sig; erinra sig [o/*];
hitta på, besluta. Bethlllehem [be'þ|lihem], -nal-6reen [-'nəlgri/n], ,-phage [-fəd^i], -saida [-sei/(i)də], -une [bi:tn

tillnamn, beþju/n i gatnamn &c] nprr. betide [bitai'd] tr o. itr blott 3 pers. sg. pres. koiy. hända, möta, vederfaras;
whatever ~ vad än hända månde; woe ro him vc honom!

[bitai'mz] tidigt; i [god] tid. [bitou'kən] tr 1. bebåda. 2. vittna om, + antyda, angiva, visa. betook [bitu'k] imp. av
betake. betray [bitrei'] tr 1. förråda. 2. svika. 3. röja, yppa. 4. förleda, ~al [-əl] s 1. förrådande: förräderi, svek [of
mot]. 2. avslöjande, röjande.

betroth [bitrou'ð] tr trolova [to med].betting
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big

bettlling [be't|ig] s vadhållning; tippning: change the ~ ändra sakernas gång, göra det annorlunda, -or [-ə] s
vadhållare; tippare. Bettws-y-Coed [be'təziko(u)'id] npr. Betty [be'ti] kortnamn av Elizabeth. between [bitwi/n] I.
prep [e]mellan; bland; you and mc, ~ ourselves oss emellan [sagt]; /x/ us (you, them &c) tillsammans,
sammanlagt, med gemensamma krafter &c; ~ whiles emellanåt; ~ wind ajid water i vattenlinjen; på en sårbar
(ömtålig) punkt. II. adv däremellan; few and far ~ tunnsådda; stand u medla, beskydda, ^whiles [-(h)wailz] adv
under mellantiderna; emellanåt, betwixt [bitwi'kst] prep mest poet. = between; <v and between F mitt emellan,
varken det ena eller det andra. Bevan [be'vn] npr.

bevel [bevl] I. s 1. smygvinkel; «£» skevmall. 2. snedslipad kant. II. tr sned|hugga, -slipa; avfasa, avslipa,
facettera. III. itr slutta, ligga (stå) på sned. sv-edged [-edgd] o facetterad. ~-gear [-giə] s mek. konisk kuggväxel.
beverage [be'voridj] s dryck, isht läskedryck. Beverley [be'voli] npr.

bevy [be'vi] S flock r&djur, vaktlar, lärkor; hop, sällskap damer; a ~ of beauty en klunga (samling) sköna damer,
bewail [biwei'1] tr o. itr klaga, sörja [över], beware [biws'o] itr o. tr end. i inf. o. imper. akta sig, ta sig till vara
[of för]; ~ of pickpockets varning för ficktjuvar I Bewick [bju(:)'ik] npr.

bewilder [biwi'ldə] tr förjvilla, -virra, -brylla, göra vimmelkantig, kollra bort [a uing noise], ~ment [-mənt] s
förvirring, häpenhet; virrvarr. bewitch [biwi'tj] tr förhäxa; [för]tjusa, bedåra. bewray [birei'] tr isht bibi. yppa,
röja. Bexllhill [be'ks|hi'1], -ley [-li] nprr. beyond [bijo'nd] I. prep 1. (äv. adv) bortom, på andra sidan [om], längre



[än till]. 2. över, utöver; mer än, utom, utom all; ~ belief + otrolig; ~ my comprehension över min horisont
(fattningsförmåga); ~ dispute obestridlig; ~ expression outsäglig[en], [-obeskriv-lig[t];-] {+obeskriv- lig[t];+} it
is ~ me det övergår mina krafter (min fattningsförmåga); ~ measure övermåttan, i högsta grad; ~ the reach
o/oupp-hinnelig (ouppnåelig) för; ~ recovery rädd-ningslös[t förlorad]; obotlig; ~ that för övrigt, därutöver. II. s,
the u det okända, det kommande livet, bezel [bezl] s 1. snedslipad egg. 2. sned[a] fasett[er] på slipad ädelsten. 3.
glasbåge & fickur; infattning kring ädelsten, bezlque [bizi/k] s spei bezique. Bhagalpue [bægəlpu'ə] npr. bhang
[bæ'g] s haschisch. Bhopal [boupcr/1], Bhutan [buta:'n] nprr. B. I. förkortn. för British India.

bias [bai'əs] I. s 1. avvikningsmån på kuispcis klot (se bowl) genom större tyngd å ena sidan, spel. av-arikning.
2. biidi. ensidig riktning, böjelse, benägenhet [towards för]; förkärlek; partiskhet; fördom; [sido]inflytande. 3. om
tyg cut [on the] ~ snedsknren; ~ band snedremsa. II. tr 1. förse med sidotyngd. 2. ge en viss lutning; göra ensidig:
inge dragning tin [to, toioards] ei. fördom mot [against]; påverka. ~[s]ed [-t] a 1. excentrisk [ball]; lutande [to åt].
2. biidi. påverkad, partisk; fördomsfull, bib [bib] I. s hak-, dregel|lapp; bröstlapp; best ~ and tucker bästa kläder,
stass. II. ?7rsupa, + dricka.

Bible [baibl] s bibel, ~-oath [-ouþ] s ed på bibeln, salighetsed. ~-reader [-ri:də] s 1. bibelläsare. 2. se följ. ~-
woman [-wumən] s bibelkvinna, biblical [bi/blik(ə)l] a° biblisk, biblio- [bi/blio(u)] i sms. bok-, bibliollgraphy
[bibliografi] s bibliografi, -maniac [brbliomei'niaek] s biblioman, bokvurm. -phile [bi/blio(u)fail] s bibliofil,
bokälskare, bibulous [bi'bjuləs] a° 1. som suger i sig; ~ paper läskpapper. 2. begiven på att dricka, bicentenary
[baise'ntinəri, baisenti/nəri] a o. s

tvåhundraårs-[jubileum]. biceps [bai'seps] s biceps, tvåhövdad muskel

i överarmen; bildl. muskelkraft. Bicester [bi'stə] npr.

bicker [bi'kə] itr 1. träta, munhnggas. 2. brusa, skvala; smattra, klappra. 3. poet. glittra, fladdra.

bicycllle [bai'sikl] I. s cykel. II. itr cykla.

-ist [-ist] s cyklist, bid [bid] bade av. bid bidden av. bid I. tr 1. högre stil bjuda, befalla. 2. åid. [in]bjuda [uden
guest]. 3. säga, hälsa [welcome, farewell &c]; avkunna [the banns]; ~ defiance to trotsa. 4. bid bid bjuda pà
auktion. II. itr 1. ~ fair arta sig, lova, se ut att bli. 2. bid bid bjuda [på auktion]; ~ against a p. äv. uppträda som
konkurrent till ngn i aiim. III. s bud p& auktion; make a u for popularity uppbjuda allt för att nå popularitet; a »t
for votes röst-, valjfiske. ~dable [-əbl] a isht skotti. villig, beskedlig, ~der [-ə] s en som bjuder pä auktion,
spekulant; the highest (best) ~ den högstbjudande, ~ding [-ig] s 1. bud, befallning, påbud, kommando [at his 2.
inbjudan. 3. bud på auktion, anbud. Biddle [bidl], Biddulph [bi'd(ə)lf] nprr. Biddy [bi'di] kortnamn för Bridget
Britta, bide [baid] tr o. itr åid. o. poet. för abide; ~ o.'s

time bida sin tid. Bideford [bi'difəd] npr. +biennial [baie'njəl] a® tvåårig, bier [biə] s lik|bår, -vagn. bifurcate
[bai'fe:keit] tr o. itr dela [sig] i två grenar, klyva [sig].

bifl [big] a 1. stor, grov, tjock, diger, väldig

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;bigamist
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bind

mera familjärt o. känslobetonat än large, men äv. fullt

litterärt [apple, horse, ship, shop; affair, question, scheme; isht Am. the rogestin the world]; + a ~ book en tjock
bok (lunta); what a ~ doll! å, en sådan stor (väldig) docka! a great ~ man en stor stark karl; a ~ price ett väldigt
(kolossalt) pris. 2. [full]vuxen, stor [when I am mg ~ sister]; quite a ~ girl stora flickan. 3. dräktig [~ with
young]; full [with av]; rv, with fate skickelsediger. 4. F stor, hög, pampig jfr great; a ~ gun en stor -f pamp; ~
people storfolk. 5. stor i orden; morsk, pösig, vräkig [look, talk ~]. 6. ~ drum bastrumma; ~ game storvilt,
bigamllist [bi'gəm|ist] s en som begått tvegifte; bigamist, -ous [-əs] a° skyldig till ei. innebärande tvegifte. -y [-i]



s tvegifte, bigami. Bigelow [bi'gilou] npr. bigaroon [bigəru:'n] s bigarrå. big[g] [big] s skotti. o. dial, fyrradigt
korn. biggüer, -est komp. o. sup. ar big. bight [bait] s 1. bukt P& tfigsnda. 2. »ten vik, bukt. bigness [bi'gnis] s
storlek, grovlek &c, se big. bigot [bi'gət] s fanatiker, ~ed [-id] a° fanatisk, bi gott, blint hängiven viss tro. ~ry [-
ri] S fanatisk hängivenhet för riss religiös el. annan åsikt, fanatism, bigotteri. bigwig [bi'gwig] s F storgubbe,
pamp, matador; pi. the <os spetsarna, bijou [bi/gu;] I. (pi. <ox [-]) s juvel, smycke.

II. a finfin, charmant [house], bike [baik] s o. itr F förkortn. av bicycle. bilateral [bailæ't(ə)rəl] a° tvåsidig.
bilberry [bi/lb(ə)ri] * blåbär, bilboes [bi'lbouz] s pl &id. fotblack, bile [bail] s 1. galla. 2. gallsjuka; dåligt lynne,
vrede [it rouses my ~]. ^-stone [-stoun] s gallsten, bilge [bildj] I. S 1. Slag i skeppsskrov. 2. se + fo-water. II. itr
1. springa läck i slaget. 2. svälla ut. ~-water [-wo:tə] s slagvatten

+ stinkande vatten i skepps botten.

biliary [bi'ljəri] a hörande till gallan, gall-, bilingual [baili'ggwəl] a° tvåspråkig. bilious [bi'ljəs] o° 1. gall-;
gallsjuk; full av galla. 2. büdi. argsint, vresig, <%,ness [-nis] s galisjnka &c. bilk [bilk] tr 1. undandraga sig
betalning av; lura [of på]. 2. smita ifrån ngn.

1. bill [bil] s 1. hillebard. 2. trädgårdsskära.

2. bill [bil] I. s näbb. II. itr om duvor näbbas: ~ and coo biidi. kyssas och smekas.

3. bill [bil] I. s 1. lagförslag, 'bill'; proposition [eg. Government Bro]; motion;private ~

lagförslag berörande enskilt, ej statsintresse [mots, public ~] ung. motion; bring in (introduce) a ~, bring a ~
before the House framlägga proposition, väcka motion; of Rights engelsk grundlag av 1888-89. 2. jur. fnd a true
~ (om eu Grand Jury) besluta om åtal finna en anklagelse i brottm&l grundad och låta den anklagade rannsakas;

ignore the <v/ låta käromålet förfalla, avvisa anklagelsen såsom ogrundad. 3. räkning, nota [put it in the the
please!]; ~ of costs kostnadsräkning; ~ of parcels faktura. 4. anslag, affisch, program; post a ~ sätta upp ett
anslag; ["stick] no ros affischering förbju-des. 5. växel [for å summa; on London]; av. ~ of exchange; ~ at sight
avistaväxel; bank post fo postremissväxel; single (sole, only) ~ solaväxel. 6. förteckning, lista, intyg i vissa uttr.:
~ of divorce jur. skiljebrev; of exceptions jur. besvärsskrift; ~ of fare matsedel; teat, ào F program; ~ of health
fartygs sundhetspass [clean ~ of health inga sjuka]; fo of lading konossement, fraktsedel tm sjösi; ~ of sale
köpebrev; hypotekarisk förpant-ning, isht pantförskrivning av lösöre; ~ of sight tillåtelse att lossa utan faktura; ^
of store provianteringS8edel tillst&nd att tullfritt proviantera fartyg; ~ of tonnage <i* mätbrev. II. tr 1. affischera.
2. täcka med plakat, ~-broker [-broukə] s växel mäklare.

1. billet [bi'lit^l. vedträd.2. liten metallstång.

2. billet [bi'lit] I. s 1. inkvarteringssedel; [-[in]-kvarter[ing];-] {+[in]- kvarter[ing];+} mål; every bullet has its <o
varje kula har sitt mål. 2. F anställning, plats. II. tr inkvartera [on hos, i]. ~-dOux [bi'leidu:'] s vani. skämts,
kärleksbrev, ~-master [-marstə] s X kvartermästare, ~-money [-mA'ni] s inkvarteringspengar.

bill-llhead [bi'ijhed] s räkningsblankett, -holder [-houldə] s växelinnehavare, bill-hook [bi'lhuk] s trädgårdsskära.
billiard Ils [bi1jəd|z] s pl biljard[spel] [i sms. t. ex billiard-room("table)]. - -table [-teibl] s [-biljardbord].-] {+bil-
jardbord].+}

billingsgate [bi'ligzgit, av. -geit] s 1. npr. B*o

fisktorg i London. 2. skällsord, rått språk, "billion [bi'ljən] s I. billion. 2. Am. milliard, billow [bi'lo(u)] I. s stor
våg, bölja. II. itr bölja,

svalla, ~y [-i] a böljande. bill'||poster [bi'lfpousto] s, -sticker [-stikə] s af-fischör.

^Billy [bi'li] kortnamn för William Yille. billycock [bi'likok] s styv (rundkullig) filthatt,

plommonstop, kubb. hbilly-goat [bi'ligout] s getabock. Bilston [bi'lstən] npr.

biltong [bi'ltog] S Afr. biltong soltorkat kött i remsor bimetallism [baime'tolizm] s dubbelmyntfot, bimonthly



[bai/mA/nþli] a o. adv 1. [som [-inträffar]-] {+inträf- far]+} var annan månad. 2. [som inträffar [-(utkommer)]-]
{+(ut- kommer)]+} två gånger i månaden [journal]. bin [bin] s 1. lår, binge; fack. 2. vinfack;

vin från visst faek. bind [baind] bound bound se av. 1. bound I. tr 1. binda [fast], fästa [to vid]; hopbinda; draga
ihop; fjättra. 2. om|gjorda, -sluta; vira [round, about om]; förbinda sår. 3. binda [in] böcker. 4. kanta, sko. 5.
städja, binda med kon-* trakt; stadfästa [~ the bargain]; ~ a boy

0/ hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X va ill t är term -i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangbinder

— 60 —

biter

apprentice to siitta en gosse i lära hos. 6. förjplikta, -binda, ålägga; be bound to vara skyldig (självskriven,
tvungen) att, 'måste nödvändigt'; Fil be bound F jag slår mig i backen på [det], [det] försäkrar jag; in duty bou?id
förpliktad; he is in honour bound det är en hedersak för honom; ^ down tvinga, ta löfte av; ~ over to appear {to
good behaviour) jur. ålägga att inställa sig (att iakttaga gott uppförande) och ställa borgen därför. 7. ~ up binda
ihop (tillsammans); förena; förbinda, binda om. II. itr hålla (sitta) ihop. III. s 1. se 'n»weed. 2. se bine, ~er [-ə] s
1. bindare, ngn (ngt) som binder laiim., isht byggn.; band; hank; förbindning; bindsten &c. 2. bokbindare. 3.
sädesbindare; ~ twine skördegarn. 4. lös[a] pärm[ar], owing [-ig] I. « 1. bindning &c, se bind. 2. förband. 3. [-
[bok]-band.-] {+[bok]- band.+} 4. bård. II. a° bindande [ore för]. Bindle [bindl] npr.

bindweed [bai'ndwi'.d] s convolvulus åkervinda, bine [bain] s [humle]ranka, reva.

+ bing [big] S isht Nordensl. Skotti. hög.

Bingliham [bi'gjam], -ley [-li] nprr. binnacle [bi'nəkl] s & nakterhus, binocular [baino'kjulə] I. a för (med) båda
ögonen. II. s isht pi. ~s [teater-, fält]kikare. binomial [bainou'miol] a binomisk; ~ theorem

binomialteorem. Blnyon [bi'njən] npr.

biograph [bai'ogrcuf, -græf] s 1. [-kinematograf-bild[er],-] {+kinematograf- bild[er],+} filmfotografi[er] bilder av
föremål i rörelse. 2. biograf[föreställning], biographüer [baio'grofjo] s biograf, levnadstecknare. -ic[al°]
p.miogræ'fik, -(ə)l] a biografisk. -y [-i] 8 biografi, levnadsteckning, -lopp.

biologliic[ai°] [baiob'djik, -(ə)l] a biologisk, -ist [baio'ladjist] s biolog, -y [baio'lodji] s biologi.

bioscope [bai'oskoup] s biograf[teater]. + biped [bai'ped] I. s tvåfotat djur. II. a två-fotad.

biplane [bai'plein] s biplan, tvådäckare. birch [bə:tj] I. s 1. björk. 2. [björk]ris [av.

~-rW]. IL tr risa, piska, ^en [-n] a björk-, bird [bə;d] s 1. fågel; us of a feather flock together lika barn leka bäst;
kill two us with one stone slå två fii'gor i en smäll; ~ of passage flyttfågel; a little u has told mt en •f fågel har
viskat i mitt öra. 2, vilbjbi >\d, i,*, + rapphöna, 'k >i] s lockpip:», ~~-ehorry [-tJeNri] s häjrg ^~fancie»* [-tVij-
iə] s 1;nr«. 1,-kännare, -vän, - uppföd:., r.-*; »u Tä<^Uinndlare,

~^-eye ['/ai] £ 1. Primula fiirinosa maj vi va [äv.

Birmingham [bə:'miijəm], Birnam [bə:'nəm], Birrell [bi'rəl] nprr. birth [bə:þ] s 1. födelse, födsel. 2. upphov;

ursprung. 3. biidi. alster, foster. 4. börd, här-•fkomst. r^-day [~dei] s födelsedag; ~ honours utnämningar till
knight, peer &c ('stjärnfall') + på konungens födelsedag, ~place [-pleis] s födelseort, ~-rate [-reit] s födelsetal,
^right [-Tait] s förstfödslorätt; bördsrätt. Birtley [bə:'tli] npr.

Biscay [bi'skei, av. -i] npr; the Bay of u Bis-kajabukten, biscuit [bi'skit] I. s 1. käx. 2. oglaserat porslin ei.
lergods. II. a ljusbrnn. bisect [baise'kt] tr dela i två [lika] delar, tu-dela.

bishop [bi'Jop] s 1. biskop. 2. schack löpare. 3. F bischotf dryck, ~ric [-rik] s biskopsjämbete, -stift. B^sgate [-
sgit] npr. B^'s Stortford [-(s) sta:'(t)fəd] npr. Bisley [bi'zli], Bismarck [bi'zma:k] nprr. bismuth [bi'zməþ] s



vismnt. bison [baisn, bisn, av. -z-] * hisonoxe. bissextile [bise'kstail] s o. a skottår[s-]. bistoury [bi'sturi] s läk.
bisturi, operationskniv. bistre [bi'sto] a o. s ljust smutsbrun [färg].

1. bit [bit] I- S 1. borrande el. skärande del av verktyg: borr-, hy v el: järn &c; nyckelax. 2. bett på betsel; draw u
hålla in; sakta farten; take u between teeth bli istadig. 3. bit mat; a u and a sup litet att äta och dricka. II. tr 1.
betsla; vänja vid bettet. 2. kuva, tygla.

2. bit [bit] s 1. bit i aiim.; F smula, dugg [not care a u for; not a u afraid]; give a p. a u of o.'s mind sjunga ut, säga
[ifrån] vad man tänker, säga sin mening rent ut; a u of a .. en smula, rätt (ganska) [stor], nästan [a u of an artist]\
every u as fullkomligt lika; us of F små (få) fattiga, stackars små; do o.'s u F dra sitt strå till stacken, göra sitt (sin
plikt) isht i kriget 1914—19; not a u of it F inte ett dugg; visst inte; a little u jealous lite grand svartsjuk; not the
least little u inte det allra ringaste. 2. liten stund [wait a

3. litet mynt [threepinny ~]; Am. 121/2 cents.

3. bit [hit ] in.p. av bitr.

bitch [bitj] s hy rida, tik; räv-, vargjhona. bit e [balt] I. bit litUn hv. bit tr 1. bita; bita i; bila sur i [u Up]; sticka; u
off bita av jMrl" ~ the dit?t (ground) bita i gräset. 2. villa Mlekande kansla i, svida (sticka, br.m. a, 1 It-»> i ei på.
3. fräta på (in i). 4. fatta T:ur i, giipa in i om hjul &o. 5. be (get) bit t,v F bli lurad; bli bränd, bränna sig på affär
&c. II. bit bitten tiv. bit itr 1. bita[s] [at efter]; sticka[s]. 2. sticka, svida. 3. nappa [at på]. 4. fräta; ~ in bita in sig,
ð. om kniv &c bita, om skruv &c taga. III. 3 1. bett. 2. napp. 3. beta. mun full, smakbit, bit mat [u and sup jiv 1.
bit /, .?.]. 4. tag, grepp, -er [-o] s en som biter &c; the u bit
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biidi. en som fastnat i sin egen snara, 'den som gräver en grop åt andra, faller själv däri', -ing [-ii}] a° bitande,
svidande, skarp, sarkastisk, -ten [bitn] pp. av -e. bitter [bi'tə] I. a° 1. bitter, besk av. biidi.; to the end ända till
slut, till det yttersta. 2. förbittrad, hätsk [against, to\ 3. •'.-irp, va-^. bitande, hard; bitande; kall. 11. v>

+ bitter dryck ci medicin; besk. x jr»h | j £

något bitter, besk. bittern [bi'tnn] s zo^i. rördrom. + bitterness [bi'tAnb] s bitterhet; förbittring bitumilen [hi
tjumin. l>i»« a-tVit. i«»rd-beck. -inous [bitiu/miios | a biturniivs. bivalve [baVvxlv]a o. s Uj-fcali/ fiim.-?!:»].
bivouac | bVvurek] s o. itr hiv;srkr< raj: <^ktd i bivack.

bi-weekly [baiwi/kli] a o, adv [blad som ges ut] två gånger i veckan, hal vvecko[upplagaJ; av. (riktigare) [som
inträffar] var fjortonde dag. biz [biz] «S = business affär, jobb, göra. bizarre [bizcr/] a bisarr.

bl. hand. förkortn. av barrel; äv. av bale.

1. BL., B/L furkortn. av bill of lading, so bill.

2. B. L. [bi/e'1] förkortn. av Bachelor of Law jur. kand.

biab [blæb] I. tro. itr babbla (pladdra, skvallra) [om], släppa ut [ofta ~ out]. II. s pratmakare, lösmynt person. -
v>ber [-o] so blab II. + black [blæk] I. a° 1. svart; mörk. 2. svart, olycksalig; ond; dyster, sorglig; vred, hotande,
trumpen. 3, särskilda uttr.: [beafj ~ and blue [slå] gul och blå; ~ and tan svart och + gulbrun; subst. skotsk setter,
gordonsetter; doimi\ in ~ and white tryckt ei. skrivet, svart på vitt; ~ art svartkonst, trolldom; in a p.'s ~ books i
onåd (illa anskriven) hos

ngn; cap bäres av domare då hnn avkunnar dödsdom; the B'o Country kol-o. järniudustndistriktenl England; /Xi
dog dåligt lynne; tungsinthet; ~ draught slags lax at i v; eye av sias blått öga; the Br>w Forest Öchwarzwald; ~
friar svartbroder, dominikan: ~ game orre och tjäder; ~ hole förr mörk arrest; ~ list svart lista isht over firmor el.
personer misstänkta för förbindelser med fienden; black-



-list [blæ'klist] uppföra på svarta listan; <v, Maria S a) fångvagnen; 6) stor fientlig granat; {Gentleman Usher of
the~] Rod Överhusets ceremonimästare; ~ sheep svart (förlorat) får, dåligt subjekt; ~ type fetstil; the Br^j Watch
42 Högländare-regementet. II. s 1. svart färg. 2. svärta. 3. sotprick: sot, i +• säd. 4. svart[a] kläde[r], 5. neger,cn
svart. III. + tr svärta; blanka; ^ out utplåna, ~amoor + [-əmuə] s svarting, morian. ball [-1)3:1] I. * svart kula vid
hallotering, nej sedel. II. tr [av. - -'] 1. ge ngn svart kula, rösta utci. emot;utesluta, förkasta. 2. S ogilla, ej tycka
oin. -band [-bænd] S kolhaltig järnmalm i stcnkolsföramlo lager. ^beetle [-bi:tl] kackerlacka. ^berry [~b(ə)ri] s
björnbär [sa. verb go ~bird

[-bə;d] s koltrast. ~birding[-bə:Mig] s neger-rov för slavhandel, ~board [~bo;d] s svart tavla. 4 B~burn [-bə:n]
npr. ~-cock [-kok] s orrtupp;

orre. ~en [-ən] I. tr 1. svärta. 2. nedsvärta. II. itr svartna. B~friars [-frai'oz] npr. ~ing [-ig] s blanksvärta, *vJsh [-
ij] a svartaktig. <v,guard [blse'gcud] I. $ skurk, skojare, buse, bus typ, slyngel. II. tr skälla ut, hundsfottcra.
<x/guardly[blæ'ga:dli] a o. adv rå[tt] gemen[t], sknrkaktig[t]. B^heath [-hi:'þ] npr. ^lead [-le'd, av. - -] s blyerts,
~leg [-leg] s 1. falsk-+. spelare; svindlare. 2. strejkbrytare, gul ing. ~-letter [~le'tə, av. ---] s gammal frakturstil. ~-
list [-list] »e black /.^mail [-meil, - -] I. ð penningutpressning. II, tr utpressa pengar av. B~more [-mo:] npr. ~ness
[-nis] s svarthet; svärta; mörker. B^pool [-pu:l] npr. ^-pudding [-puMirj] 5 siags blodkorv. Barock + [-rok] npr. s-
vsmitb [~smiþ] s. [grov]smed; liovslagare. B^stone [-ston] npr. <x/thorn [~þo:n] s bot. slån. B^wall [-wo:i],
B^water + [-wo:tə], B~well [-wəl], B^wood [-'wud]

nprr. ~work [-wə:k] s grovsmide, bladder [blæMə] s 1. blåsa, isht urinblåsa. 2. ngt uppblåst och tomt: skrodör,
skrävlare. ^y [-ri] a 1. blåslik. 2. full med blåsor. blade [bleid] s 1. blad, grässtrå; in the ej gången i ax. 2. kniv-,
år-, propeller- ko blad; + klinga. 3. skulderblad [äv. ^-bojiej. 4. F vani. med attr.: glad, vräkig, slug àc karl, kurre
[a know-ing 'v,], ^d [-id] a bladig. blaeberry [blei/b(ə)ri] s skotti. blåbär. +blague [bla:g] s skrävel, humbug, blain
[blein] s böld, blemma. Blairll-Atboll [bU'alrse^l], -gowrie [-'gau'ri] nprr. Blake [bleik], ~ney [-ni] nprr.
blamüable [blei'mjabl] a° klander-, tadel|värd. -ableness [-əblnis] s tadelvärdhet, det felaktiga [of ij. -e [-] I. tr
klandra, tadla; förebrå [ro o.s. for]; I am not to ~ det är inte mitt fel. II. s klander, skuld [of för, till]; lay the ~ on
skjuta skulden på: bear the ro ha skulden, -ed [-d] a S förbaskad, -eful [-f(u)l] a° tadelvärd, -eless [-lis] a°
oskyldig, oförvitlig, -eworthy [-wərði] a tadelvärd. Blanc [blcL'.g, av. blo-.g, -a:-, -a:-] npr [Mont ~]. blanch
[bla:n(t)J] I. tr 1. göra vit, bleka. 2. ~

over släta över. II. itr blekna av rädsla, koid. Blanche [bla:n(t)J] npr. blancmange [blamo'nj, -a'/nj] 5 blancmangé.
biand [blænd] a° blid, ljuv, mild, len, smekande, smeksam; förbindlig; smått ironisk, ~ish [-ij] tr bearbeta med
smek och inställsamhet, fint smickra, ^ishment [-ijmənt] s mest pi. 1. smicker, inställsamhet. 2. [-lockelse^].-]
{+loc- kelse^].+} ^ness [-nis] s blidhet &c, se bland. blank [blæqk] I. a° 1. ren, blank, tom, ej ifylld; in ~ in
blanko; ~ bill räkningsblankett; cheque blankoväxel, äv. biidi. carte blanche;

cartridge lös patron; <-v« receipt kvittensblankett; fre ~ skjuta med löst krut utan kula.
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blessedness

2.byggn. utan öppningar «i. fönster,slät,blind-.

3. händelse-, innehålls-, resultat-, uttrycks|-lös. 4. snopen, stum av häpnad, förbluffad [look rv/]. b. hjälp-,
hopp|lös; pur, ren, fullständig [u despair]. 6. orimmad; u verse [-Və/s] orimmad isht 5-fotad jambisk vers
blankvers. II. s 1. tomrum, tom yta, lucka; oskrivet ställe & papper; rent blad; något meninga- ei. betydelselöst;
händelselös tid. 2. prick rid målskjutning. 3. nit i lotteri. 4. tankstreck i st. för

ngt utelämnat, t. ex. Mr.--, of —Street (läs

Mr. Blank Blank of Blankstreet); därav ~



(uy, ued) som ersättning för 'fula ord', t. ex. u him

(i st. för damn him). III. tr se II. 4. blanket [blæ'gkit] I. s 1. [sängjfilt; hästtäcke.

+ 2. v:et u biidi. kalldusch ei. dämpare pà ngt. II. tr 1. täcka med filtþr]. 2. F nedtysta, undertrycka. 3. prälla kasta
upp o. ned i en Qlt [är. toss in a ~]. 4. »t» stjäla vind från seglare; Tara i vägen för den egna flottans kanoneld
genom att befinna sig 1 el. nära eldlinjen, ~ing [-ig] S ylletyg till filtar; ko», filtar, täcken, blanküly [blse'gklli]
adv 1. tomt, menings-, uttryckslöst; i förfäran. 2. blankt, rent, totalt [ideny u]. -ness [-nis] s tomhet, uttryckslöshet
Ac, se blank. - -verse [-və:'s] s se blank

1. 6. -y [-i] a eufem. för fördömd, se blank II. 4. Blantyre [blæntai'ə] npr.

blare [blsə] I. itr o. tr 1. ljuda som en trumpet, tuta, skalla. 2. isht dial. böla. II. s trumpetstöt, smattrande, blarney
[blcr/ni] I. s F fagert tal, smicker; inställsamhet; skrävel. II. itr vara len (mör) i mun. III. tr [söka] snärja med
smicker, lirka [med], blasé [bla/zei] a blaserad, blasphemlle [blæsfi:'m, av. bla:s-] itr o. tr häda, bespotta,1 smäda,
-er [-ə] s hädare &c. -ous [blæ'sfiməs] a° hädisk, -y [blae'sfimi] s hä-delse.

blast [bla:st] I. s 1. stark vindstöt, pust. 2. [trumpet]stöt. 3. bergsv. blaster; in u i gång; out of u stående. 4.
explosion; sprängskott, -sats. 5. pestånga; biidi. fördärv, förbannelse. II. tr 1. spränga sten Ac; uing powder
spräng-krut. 2. förtorka, härja, skövla, förstöra, fläcka. 3. förbanna; ued fördömd, uer [-ə] s stensprängare. ~-
furnace [-fəfnis] s masugn, blatant [blei'tnt] a° skränig, skrikig, bullersam, blather [blæ'ðə] se blether. 1. blaze
[bleiz] I. s 1. stark eld, ljusan låga [in a ~]. 2. pi. us S helvete [hot as <vi]; like us häftigt, våldsamt, så det förslår;
what the us! vad tusan! 3. starkt sken (ljus),skarp ei. full belysning; ljushav. 4. häftigt utbrott [~ of passion]. II. itr
1. flamma, låga; biidi. brinna av iver &c; ~ up slå ut i låga; biidi. brusa upp.

2. vara klart upplyst, stråla. 3. lysa, glänsa ar. biidi. 4. ~ away F brassa på, gå på [at med].

g. blaze [bleiz] I. s 1. bläs. 2. bläckning på träd. II. tr bläcka träd.

3. blaze [bleiz] tr förkunna liksom med trumpet-

Stötar; ~ abroad utbasun[er]a. blazller [blei'z|ə] s 1. kulört sportkavaj. 2. S grov lögn. -ing [-ig] a° 1. lågande;
strålande. 2. hejdundrande. blazon [bleizn] I. s 1. vapensköld, sköldemärke. 2. blasonering. 3. isht lovprisande
beskrivning; utbasun[er]ande. II. tr 1. heraldiskt beskriva (tyda) el. måla vapen. 2. måla vapen &o på; inrista
(inskriva) ärorikt namn &c på (i) [u with arms, names &c]; smycka, pryda, ge glans åt. 3. panegyriskt skildra,
beskriva; [-ut-basun[er]a.-] {+ut- basun[er]a.+} ~ry [-ri] s 1. heraldik, blasonering. 2. vapen, heraldiska bilder. 3.
färggrann ei. konstnärlig framställning, bleach [blirtj] I. tr bleka. II. itr blekas, vitna, + blekna, /%-ery [-əri] s
blekeri. <vJng-powder [-igpauMə] s klor-, blek|kalk.

1. bleak [bli:k] a° 1. kal; öppen och blåsig. 2. kylig, kulen. 3. kuslig, dyster; glädjelös.

2. bleak [bli:k] s löja.

blear [bliə] I. a 1. om ögon sur, röd, skum, matt. 2. suddig, dimmig. II. tr göra [-sur-[ögd]-] {+sur- [ögd]+}
(skum &c). ~-eyed [-raid] a sur-,skum|-ögd äv. biidi. uy [-ri] a sur[ögd], skum &c. bleat [bli:t] I. itr o tr om får,
get, kalv bräka, böla; ~ out biidi. bräka fram, yttra svagt ei. enfaldigt. II. s bräkande, bölande. bleb [bleb] s liten
bubbla, blåsa [air u]; biemma.

bleed [bli:d] bled bled I. itr 1. blöda: ~ at the nose blöda näsblod; ~ to death förblöda. 2. F punga ut s& att det
känns. II. tr 1. åderlåta. 2. F puugslå. -er [-ə] s läk. blödare. blemish [ble'mij] I. tr vanställa, fläcka, skämma,
besudla. II. s fläck, fel, brist, vank. blench [blen(t)J] I. itr studsa, rygga tillbaka [at för]. II. tr sluta ögonen
(blunda) för, dölja för sig.

blend [blend] regeib. ei. blent blent I. tr blanda; förena, oupplösligt sammanblanda. II. itr blanda sig, blandas,
omärkligt övergå (uppgå) [i varandra], sammansmälta. III. s blandning, blende [blend] s zinkblände. Blenheim
[ble'nim] I. npr. II. s 1. sings vaktel-hund. 2. ~ Orange slags gullgult äpple. +Blériot [ble/rio(u)] npr. bless [bles]
regeib., B&Km blest blest tr 1. välsigna; nedkalla välsignelse över; iyckliggöra; eufem. förbanna; not a penny to



u o.s. with inte ett rött öre; ~ o. s. with (in, that) prisa sig lycklig över (att); u me {you)! God u me (you)! u my
soul! u the boy! utrop av rörvåning ei. förargelse bevare mig väl! kors i alla mina dar! det var då höjden!
förbaska mig! för tusan! &o. 2. prisa [och lova]; you may u your stars that F du kan prisa dig lycklig (tacka Gud)
att. ~ed [-id] a° 1. välsignad. 2. lycklig; säll, salig [the u]. 3. helig. 4. eufem. förbannad [Vm u if I will]; every u
day var eviga dag. ^edness [-idnis] s säll-
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bloodshed

het; single ~ gkämts. ungkarlsståndet, ~ing [-ig] s 1. välsignelse; ash a ~ läsa bordsbön. 2. nåd, gudagåva;
glädjeämne; lycka; ~ in disguise ngt som är i grund och botten en lycka fast det ter sig som en olycka; ngt Som
svider men svider gott. blest [blest] a poet. = blessed; Isles of the Bro Lycksalighetens ö[ar]; [/'»*] ~ if F förbaska
mig om. blether [ble^ə] s munväder, blew [blu:] imp. ar blow. Bligh [blai] npr.

blight [blait] I. s 1. mjöldagg, rost, brand, sot & säd. 2. biidi. pest, fördärv, förödelse. II. tr skada, fördärva, härja;
kväva i brodden; gäcka, ~er [-ə] s S rackare, skojare; dumbom; ofta heit svagt o. skämts. [you are a ro!]. Blighty
[blai'ti] s S hemlandet, England; go to ~ bli särad och f& resa hem från fronten [a wound that takes one home is a
~ touch], blind [blaind] I. a0 1. blind [of på]; ~ as a + bat F stockblind; ~ school blindskola. 2. Midi, blind [to
för]; utan urskillning, inskränkt; besinningslös; his ~ side hans svaga sida (punkt). 3. dunkel, otydlig; ~ letter brev
med ofullständig ei. oläslig adress; *o-reader posttjänsteman som har att göra med ro letters. 4. dold, hemlig,
osynlig [~ ditch]; undangömd, ö. utan öppning[ar] (fönster) ei. utgång, slät + vägg; ~ alley återvändsgränd. II. s 1.
ngt som skymmer utsikt ei. ljus, 'skärm'. 2. skygglapp. 3. spjäljalusi, persienn [Venetian ~]; rullgardin. 4.
svepskäl, förevändning, ö. &c se <oage. III. tr 1. göra blind; blända. 2. biidi. förblinda; bedraga; ~ o.s. to blunda
för. 3. dölja, gömma. 4. förmörka. 6. blin-+ d[er]a. ~age [-idg] s & blindverk, mask. <%/--coal [-koul] s antracit.
~er [-ə] s 1. ngt (ngn) som förblindar (bländar). 2. isht Am. se blinkers 1. ~fold [-fould] I. tr binda för ögonen på.
II. a o. ado med förbundna ögon; [-be-sinningslös[t].-] {+be- sinningslös[t].+} ^-mans-buff [-mænz-bA^f] *
blindbock. ~ man's holiday [-mænz ho'lidi] s skymningsstunden, ^ness [-nis] 8 blindhet; förblindelse,
besinningslöshet, ^-reader [-ri:də] s se blind I. 3. ^stitch [-stitj] s smyg-styng. ~-worm [-wə:m] s ormslå. blink
[bligk] I. itr 1. blinka; plira [a<]. 2. lysa med ostadigt sken, glimta, skimra. II. tr + blunda för, ej låtsas om [~ the
fact], III. s

1. glimt. 2. blink. 3. isblink [äv. tce-~]. + ~ers [-əz] s pl 1. skygglappar. 2. slags glas-+ Ögon bl. a. för att bota
skelögdliet.

bliss [blis] * lycksalighet, sällhet.. ^ful [-f(u)l] a° lycksalig, säll. ~fulness [-f(u)lnis] se bliss. blister [bli'sto] I. s 1.
blåsa, bläddra, blemma.

2. »1» ytterpansar under vattnet till skydd mot torpedo-ring &o. 3. dragplåster, spansk fluga. II. tr 1.

+ dra upp blåsor på. 2. biidi. kritisera elakt. + 3. S tråka ut. III. itr bli täckt av (få) blåsor. blithe [blaið] a° mest
poet. munter, glättig.

blizzard [bli'zəd] s häftig snöstorm.

1. bloat [blout] tr o. itr blåsa upp, svälla; ~ec* uppsvälld, pussig; uppblåst.

2. bloat [blout] tr röka sm. ~er [-ə] s lätt saltad rökt sill, böckling.

blob [blob] * 1. droppe. 2. färgfläck. <vber-+ -lipped [-əlipt] o med tjocka läppar, block [blok] I. s 1. stock;
kloss, [-kubbe;[klipp]-block;-] {+kubbe;[klipp]- block;+} chip of the old /v» sin fars son, en som brås på sin far;
cut ros with a razor 'döda flu-+ gor med storsläggan'. 2. stupstock. 3. stock för träsnitt; klisché; hattform;
perukstock [barber's <v/]. 4. [hiss|]block, -skiva. 5. kompakt massa av ngt; stort parti av ngt sålt; in ro i + klump.
6. [byggnads]komplex; uht Am. huskvar-+ ter. 7. träskalle; känslolös (hårdhjärtad) person. 8. hinder; obstruktion



i underhuset; + [trafik]stockning. II. tr 1. spärra, blockera, skymma för [~ up]; innestänga [~ up, in]; hindra, mota.
2. göra utkast till, skissera [~ out, äv.in]. ~ade [-ei'd] I. s 1. blockad; paper pappers-, kabinetts|blockad icke
effektiv; raise a ~ häva blockad ;run a ~ bryta [en] blockad. + 2. instängning genom snö &c. II. tr 1. blockera. +
2. stänga för; in[ne]stänga. ^aderunner [-ei'drAnə] s blockadbrytare. ^-book [-buk] s blockbok trätavletryck,
~head [-hed] s får-, tjock|skalle. ~headed [-he^did] a tjockskallig, dum. chouse [-haus] s blockhus, ^ish [-ij] a°
trög, tjockskallig; klumpig. <x/-notes [-nouts] s anteckningsbok, sv-system [-[-si%-stim]-] {+[-si%- stim]+} 8
jämv. blockinrättning signaleringssystem. Bloemfontein [blu:'mfontein] npr. t-bloke [blouk] * F karl. B~s [-s]
npr; Mr, ro herr K. N.

blond, fem. vani. [blond] I. a blond, ljuslätt. II. 8 I. blondin. 2. vani. »ve [silkes]blonder [av. lace], blood [bUd] I.
s 1. blod; let ~ aid. åderlåta. 2. + sav, druvsaft. 3. dråp, mord; offer; blod-+ skuld. 4. lidelse, temperament; his ~
is up hans vrede är väckt, det kokar i honom; bad ro ond blod, ovilja, groll; in cold [helt] kallblodigt, med berått
mod. 5. ras; släkt, släktskap; härkomst; förnäm börd; bit of fullblod; run in the ~ ligga i blodet (i släkten); the ~
blodet kungligt blod. 6. sprätt, snobb; young <v a) sprätt; b) ung kraft. II. tr 1. åderlåta. 2. ge hundar smak på
blod; egga. ~feud [^fju:d] s blodshämnd. .hound [-haund] s 1. blod-, spår|hund. 2. spiön, detektiv, <vless [-lis] a°
1. blodlös; blek 2. oblodig [ro victory] 3.biidi. livlös, matt; hjärtlös, hård. ^-letting [-leHig] 8 blodavtappning,
åderlåtning; skämts, blodigt + slagsmål, ^-poisoning [-poi'znig] s blodför-+ giftning. ^-relation [-rilei'Jn] s
släkting genom härstamning, ^shed [-Jed] s blodsutgjutelse.
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slangbloodshot

— 64 —

blue

~shot [-Jot] a blodsprängd; see things u se rött. ^-stained [-steind] a blodjbefläckad, + -besudlad, ~-stone [-stoun]
s min. heliotrop siags kaioedon. ~-sucker [-SAkə] s 1. blodigel. + 2. biidi. blodsugare. ~thirstiness [-þə:N stinis]
s blodtörst, ^-vessel [-vesl] s blodkärl &der. wornt [-wə:m] s metmask. ~y[-i] a°l. blodig, blod-. 2. om pers., ord
&o bloddrypande, mordisk [uv. u-minded]. 3. av. adv. P förbannad, djävla.

1. bloom [blu:m] I. s 1. blomma; koii. [-blom[-mor];-] {+blom[- mor];+} single us lösa blommor i mots, till bu-
kottar; be in u stå i blom. 2. Midi. [-blomst-ring[stid],-] {+blomst- ring[stid],+} fior; blomstrande (skär, varm)
färg> glöd. 3. det lena, dagg, fjun, doft på frukt. 4. biidi. friskhet, friskt behag, fägring; take the u off beröva ngt
dess friskhet. II. itr blomma, stå (slå ut) i full blom; wwi. blomstra; glöda med varm färg.

2. bloom [blu:m]s bergv. smältstycke; av. smälta, bloomer [blu/mə] s 1. S misstag; make a u

hugga i sten. 2. bloomerdräkt, slags byxkjol. Bloomfield [blu/mfr.ld] npr.

1. blooming [blu/mig] a° 1. blommande &c. 2. S

av. adv. ung. sabla.

2. blooming [blu/miq] s bergv. färskning. Bloomsbury [blu:'mzb(ə)ri] npr.

bloomy [blu:'mi] a 1. poet. full av blommor, blombevuxen. 2. Midi. blomstrande, strålande. 3. om frukt fjunig,
daggig. blossom [blo'som] I. s blomma isht som lovar frukt; koll. blom[mor], blomning; be in u stå i blom isht
om fruktträd. II. itr slå ut i blom, blomma, ~-faced [-feist] a pnssig, rödbru-sig. ^-nosed [-nouzd] a sprit-,
röd|näst.

1. blot [blot] I. s 1. plump, bläckfläck. 2. [mörk] fläck, skamfläck [a u on o.'s [-escutcheon].-] {+escut- cheon].+}
3. fel, brist, vank. II. tr 1. bläcka (sudda) ner. 2. åid. biidi. [be]fläcka, sätta fläck på. 3. stryka ut, utplåna E^ out].
4. torka med läskpapper, läska. 5. fördunkla. III. itr plumpa.

2. blot [blot] s brädspel, biidi. blotta; hit a u slå en blotta; Midi. träffa en öm punkt.

blotch [blotj] s 1. blemma, finne, inflammerat ställe. 2. klick, fläck, pladaska. 3. S läskpapper. /v.ed[-t], ~y° [-i] a



1. finnig. 2. fläckig, blottller [blo't|ə] s 1. ngn (ngt) som plumpar, 4*kludd. 2. läskblock. 3. hand. kladd, -esque [-
e'sk] a målad med kraftiga penseldrag, med stora färgklickar, -ing-pad [-irjpæM] s läskblock, -ing-paper [-
igpei^pə] s läsk-+ papper. Blount [bUnt] npr. blouse [blauz, av. blu:z] s blus. 1. blow [blou] I. blew un itr 1.
blåsa; the number of furnaces uing antalet ugnar i gång; away (off) om moln &o blåsa (draga) bort; ^ + hot and
cold göra (säga) än si än så; uover gå förbi (över), lägga (skingra) sig; ~ upon aid. skämma, göra fadd;
misskreditera, nedsätta;

skvallra på, blotta. 2. flåsa; flämta. 3. ljuda, + blåsa. 4. ~ up springa i luften, explodera. II. blew un ei. i het. 7.
ued tr 1, blåsa f~ air through a th.; u a trumpet]: blåsa på (i) [u the fre]; blåsa upp [u up, out]; un vinddriven;
upp|blåst, -svälld; ~ kisses kasta slängkyssar; u o.'s nose snyta sig; ~ o.'s own trumpet rosa (prisa) sig själv; ~ off
a boiler utblåsa en ångpanna; u off steam släppa ut ånga, av. biidi. stilla sina känslor; ~ out blåsa ut, släcka; blåsa
upp; blåsa ur. 2. ~ the bellows draga bälgen; trampa orgeln. 3. göra andfådd; spränga; un andfådd; sprängd [~n
horses]. 4. spränga i luften, bringa att + explodera; he had two fingers un off han fick två fingrar avskjutna
(bortsprängda); ~ out o.'s brains skjuta sig för pannan; up spränga i luften; F läxa upp, skälla ut. 5. om flugor
lägga ägg i, smutsa ner. 6. utsprida [u abroad, about]; S förråda; u the gaffS skvallra, tala om det. 7. S förbanna;
ge katten i the bill!]; I'll be ued if förbaska mig om; + ~ it! [aj] fan 1 III. s 1. blåsjande, -ning, blåst; nypa (näsa)
frisk luft. 2. flugägg i kött.

2. blow [blou] I. blew blown itr vara ei. slå ut i blom; full-un i full blomning av. biiai. II. s blomning [in full ~].

3. blow [blou] s 1. slag, stöt; at a u i ett slag; come to us råka i slagsmål; strike a u for slå ett slag för, hjälpa;
without [striking] a u utan svärdsslag (strid). 2. biidi. slag, stöt; olycka.

blowllball [blou'jborl] s maskros i frö. kavaljersparoll. -er [-ə] s 1. b lamare. 2. blaster fläkt, bälg &c; ventilator.
3. isht Am. skrävlare. - -fly [-flai] s spy fl uga. - -lamp [-lærnp] s blåslampa. + -n [-n] a eg. pp. av blow, se isht 1.
blow II. H. + o. 2. blow I. --out [-aut] s S skrovmål. -pipe [-paip] s blåsrör. - -up [-Ap] s 1. explosion, utbrott. 2. F
bannor, o vett, -y [-i] a blåsig, blowzüed, -y [blauzjd, -i] a 1. rödbrusig. 2. rufsig.

blub [bUb] I. itr F lipa. II. s F gråt [have a good + rj]. ber [-ə] I. s 1. valspäck. 2. manet. 3. gråt. II. a isht om läpp
tjock, utstående. III. tr o. itr isht skolpojksspr. föraktl. 1. tr. snyfta fram. 2. [gråta och] tjuta sig våt, svullen, röd i
ansiktet. ^bered [-əd] a förgråten; svullen, uppsvälld av gråt. BlUcher [blu/kə, äv. blu/tjə] npr. bluchers
[blu/tjəz] sjo/siags starka låga kängor, bludgeon [bLv'dgn] I. s mankill, kort käpp, påk med blykula el. tjockare i
ena änden. II. tr slå, slå ned, klubba till. blue [blu:] I. a° 1. blå; once in a u moon mycket sällan; Bu Peter
avseglingssignal-flagg, signalen P blå med vit fyrkant i mitten; ~ pill kvicksilverpiller: the u ribbon
Strumpebandsordens band; högsta utmärkelse; blå bandet nykterhetsmiirke; ~ Stone (vitriol) min. kopparvitriol;
~ water öppna havet, rum

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;bluebell
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sjö; fo-water school de som anse flottan till-+ räcklig till Englands försvar. 2. blåklädd. 3. ängslig, nedslagen; ~
devils F melankoli; dille; ~ funk F byxångest; look ~ se bekymrad (nervös; ledsen; om sak hopplös) ut. 4. true ~
trogen, fast, äkta. 5. konservativ. 6. lärd kvinna. + 7. vågad historia. II. s 1. blått, blå färg. 2. blåelse. 3. ellipt. blå
art (sort) av djur, föremål, ämne &c. 4. himmel; hav. 5. [idrottsfärg för] universitets representant vid tävling; the
Bros Kgl. Hästgardet; dark light ~s representanter för resp. Oxford (Harrow) och Cambridge (Eton) i
idrottstävling; an old ~ en f. d. sådan tävlare; Win (get) o.'s ~ komma in i tävlingslaget bli vald att representera
sitt universitet (sin skola) i den årliga idrottstävlan. 6. konservativ. 7. F se ^stocking. 8. pi. the ros F melankoli,
dysterhet, bondånger; be in the ros vara + nedstämd (hängfärdig). III. tr göra blå,blåna, ~bell S 1. Nordengl.
[blu:be'l] blåklocka. 2. Syd-engi. [blu/bel] Sciiia nutans vild hyacint, <v-book [-buk] S 1. blå bok officiell rapport
av parlamentet el.

Privy Council. 2. Am. statskalender, /^-bottle [-botl] s 1. blåklint. 2. spyfluga. 3. förr polisbetjänt, byling. ~-coat



boy [-kout boi'] s elev vid Christ's Hospital-&lzLo\&ri. ~-gum [-gA'm] s [äv. ~ tree] Eucalyptus globulus feber-
gummiträd. /^-jacket [-djæ^it] sblåjacka, engelsk örlogs|matros, -gast.

1. bluff [bUf] I. tr o. itr bluffa; lura (skrämma) genom bluff. II. s bluff.

2. bluff [blAf] I. a° 1. tvärbrant bred klippvägg. 2. tvär; plump; burdus, rättfram. II. s bred och brant udde
(klippa). ~ness [-nis] s burdust sätt.

bluish [blu(:/ij] a blåaktig.

blunder [blA'ndə] I. itr 1. gå (komma, vandra) utan att se [sig för] ei. av misstag drumla, stövla, traska, 'köra',
stappla [on, along; against; into &c]; to o.'s way along leta (staka) sig fram; ~ upon av ren tur stöta (ramla) på. 2.
göra ett svårt fel, dumma (dabba) sig. II. tr 1. vansköta, göra fel på (i). 2. ~ away drumla (slarva) bort. 3. ~ out
dumt el. obetänksamt slunga fram, utstöta. III. 5 grovt misstag, missgrepp, blunder, dum bock, dumhet,
blunderbuss [blA^dəbAs] s muskedunder. blunderiier [bWn^ərlə]s kladd, drummel, stym-pare. -head [-hed] s
drummel, dumbom. -Ingly [-igli] adv av misstag, galet; drumligt. blunt [bUnt] L a 1. slö, trubbig. 2. trög, slö;
okänslig. 3. purdus, rättfram, rakt på sak. II. tr göra slö, avtrubba. III. s 1. kort tjock synål. 2. S kontanter, ~ly [-li]
adv 1. trubbigt. 2. rent ut, rakt på sak (fram); helt kort. svness [-nis] s slöhet: rättframhet &c. blur [blə:] I. s 1.
[bläck]fläck, plump. 2. [-[skam]-fläck.-] {+[skam]- fläck.+} 3. suddighet; suddigt utseende, suddiga konturer,
otydlighet. II. tr 1. bläcka

(smeta) ner. 2. besudla, fläcka. 3. sudda ut (över) [~ out]. 4. göra suddig (otydlig); göra + skum[ögd]. III. itr
sudda, blurt [blə:t] tr [mest ~ out] piötsi. o. tanklöst tala (skvallra) o'm, slunga ut, låta undfalla sig. blush [bUJ] I.
itr rodna; blygas [at, for över, för]; vara röd (skär). II. s 1. rodn|ad, -ande; put to the r>u komma att rodna
(blygas); förödmjuka; överglänsa; without a ~ utan ngn blygsel, [alldeles] ogenerat. 2. rosenskimmer; skär (rosig)
färg; ofta attr. skär [~-rose]. 3. at the first ro vid första påseendet, singly [-igli] adv rodnande; blygsamt, bluster
[bL/stə] I. itr o. tr 1. brusa, storma, rasa. 2. gorma och svära; skrävla; ^ out (forth) vräka ur sig; o. s. into arbeta
upp sig till vrede. II. skrän, skrävel; tomma men högljudda hotelser, ~er [-rə] s skränfock, skrävlare. ~ous, toy [-
rəs, -ri] a stormig, bullersam; skränig, skrävlande, hotfull. Blyth [blaið; personnamn blai] npr. B. M. [bi/e'm]
förkortn. för Bachelor of Medicine med. kand. bo [bou] interj bu! can't say ~ (äv. boo) to + a goose vågar
knappast öppna mun. 4-boa [bo(u)/ə] s 1. boa[orm]. 2. [dam]boa. Boadlcea [bo(u)ədisi'ə] npr. Boanerges
[bo(u)ənə/d3i:z] s högröstad predikant ei. talare, boar [bo:] s [far]galt; wild ~ vildsvin. -board [bo:d] I. s 1.
brädje, -a; ~ and men speit. bräde och pjäser. 2. [anslags-, svart] tavla. 3. nu end. i vissa uttr. bord; kost; above ro
öppet, ärligt; sweep the ~ göra rent bord (tabelras), ta rubb och stubb; groaning bord dignande av mat; bed and ~
säng och säte; and lodging kost och logi, [hel]inackordering. 4. rådsbord; råd, styrelse, direktion, nämnd;
departement; Local Government Bro socialdepartement fattigvård, hälsovård, kontroll av den lokala
förvaltningen; School

B<o skolstyrelse; the Bro of Customs [and Excise] tullverket; ~ of directors styrelse, direktion; Bro of
Agriculture jordbruksdepartement ; Bro of Education undervisningsdepartement; Bro of Health
hälsovårdsnämnd; Bro of Trade handelsdepartement; Bro of Works statens gatu-, väg- och bygg-+
nadsförvaltning. 5. [skepps]bord; go by the "w gå över bord; on ro ombord; Am. äv. in (upp) i vagn; all on alla
ombordvarande. 6. pi. the ros tiljan, teatern; on the vid teatern. 7. [pärm]papp, kartong; in 'o$ i styva pärmar,
kartonnerad. II. tr 1. bräd-fodra; r^up sätta bräder förei.om. 2.hållamat åt; ha [hel]inackordering för; in-,
utackordera [äv. ~ out]. 3. »i* a) lägga till långsides; äntra fientligt skopp; b) gå ombord på, bestiga. III. itr vara
[hel]inackorderad; 'äta' ss. inackordering. ~er [-ə] s 1. inackordering; pensionär elev i helpension. 2. »i»
äntergast.

r\j hsTa uppslagsordet 0 adverb regelbundet % slUsyst X militärterm ^ sjö term F familjärt P lägre språk S sUng
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boarding [bo/dig] s 1. bräd|fodring, -vägg. 2. [måltids- ei. hel]inackordering. 3. äntring, /v-house [-haus] s
inackorderingsställe, pensionat. <N/-Out [-aut] s 1. måltidsinackordering Ute i sta'n. 2. Utackordering av fattiga
barn. ^-school [-sku:l] s helpension, internat, skol-+ hem. ^-steamer [-sti:mə] s ångbåt som hejdar och
undersöker fartyg misstänkt för kontraband inSpek-tionsfartyg.

board-üschool [bo/d|sku:l] s folkskola, -wages

[-wei'djiz] s kostpengar åt tjänare, boarish [bo/rij] a° 1. svin-. 2. rå, grym. boast [boust] I. s 1. skryt; make u of
skryta med. 2. konkr. ngns stolthet. II. itr skryta, yvas [of about med, över; av. refl.]. III. tr skryta med ei. över
[att äga]; kunna uppvisa, ståta med. ~ed [-id] a beprisad, ~er [-ə] s storskrytare. ~ful [-f(u)l] a° skrytsam, boat
[bout] I. 8 1. båt äv. om ångare &o ss. 1 sv.; have an oar in everyone's u lägga sig i allting; take u gå ombord; be
in the same u vara i samma belägenhet (kasus). 2. sàssnipa. II. itr fara i båt, segla, ro; uing man seglare, roddare.
III. tr forsla (ta ombord) i båt; ~ + the oar si lägg in årorna! ~-hook [-huk] s båtshake. ^-house [-haus] s båt|hus, -
skjul, ~ing [-ig] s båtfärd, rodd, segling; »x* party roddtur. <v<man [-mən] s båtkarl, roddare. /v-race [-reis] s
kapprodd. ^swain [bousn] 8 båtsman, på örlogsfartyg Överskeppare underofficer av högsta graden; us mate
underskeppare på örlogsfartyg. ~-train [-trein] s båttåg som står i förbindelse mod ångbåtstur. Bob [bob]
kortnamn för Robert, bob [bob] I. s 1. ngt som dinglar; tyngd, Sänklod pà pendel, lodsnöre, draksvans &o; flöte.
2. a) hårknut; b) kort hänglock; c) eiiipt. för uicig; d) nu isht = ubed hair se III. 3. 3. stubbsvans. 4. knyck, ryck;
knix; knuff. 5. S (pi. vani. shilling. 6.„S Eton dry-u en som ägnar sig åt lantsport, isht kricketspe-lare; wet-u en
som ägnar sig åt roddsport; + light-u infanterist. II. itr 1. röra sig upp och ner, hoppa, guppa, dingla, studsa; knixa
[ubing and curtsying]. 2 ~ for £cherries &c] nafsa efter. 3. ~ up again F börja röra på sig igen erter nederlag. III.
tr 1. smälla [till], stöta [till]. 2. slänga, knycka på; stoppa, sticka hastigt. 3. klippa hår som polkahår, pol-+ ka,
bobba; ubed hair polkahår. bobbin [bo'bin] s 1. [knyppel]pinne. 2. spol|e, -stomme; [tråd]rulle; bobin, ~et [-et] s
[-bob-binet[väv],-] {+bob- binet[väv],+} engelsk tyll av bomullsgarn. ~-lace [-leis] 8 knypplade spetsar, bobbish
[bo'bij] a S rask, kry; isht pretty u

ganska kry. Bobby [bo'bi] I. se Bob. II. s bu S poliskonstapel, bob-cherry [bo'btJeNri] s slags bamiek [play u]:

fånga ett dinglande körsbär med tänderna.

bobolink [bobolink]* nordamerikansk risfågel, bobil-sled, -sleigh [bo'bjsled, -slei] a lång sport-

kälke; svängkälke, bob. -stay [-stei] s «i* va-terstag. -tail [-teil] I. 8 om häst ei. hund stubbsvans; the tag-rag and
u populasen. II. o [av. ued] stubbsvansad. -wig [-v/ig, - -] s rokokoperuk.

Boccaccio [boka:'tJio(u)] npr. +Boche [boj] s wrakti. tysk, isht tysk soldat, bode [boud] I. tr före|båda, -spå. II. itr
båda, varsla [~ well, ill], ~ful [-f(u)l] o förebådande; olycksbådande, bodega [bodi:'gə] s vinstuga, bodice [bo'dis]
s 1. klänningsliv. 2. korsett-

skyddare, underliv, bodilled [bo'dijd] a i sms. med .. kropp, -less [-lis] a kropplös, okroppslig, -ly [-li] I. a
kroppslig, kropps-, fysisk; in u fear riktigt (ordentligt) rädd; jur. hotad med våld, i fara för misshandel. II. adv 1.
kroppsligen, i egen person, livslevande. 2. till hela sin massa, i ett stycke, bodkin [bo'dkin] s 1. trädnål. 2. lång
hår|nål, -pil. 3. F ride (sit) u sitta emellan om åkande

som sitter i knä på el. inklämd mellan två andra.

Bodiellian [bodli(:)'ən, bo'dliən] a bodleyansk;

the U Library universitetsbiblioteket 1 Oxford stiftat 1597 av Thomas Bodley. -y [bo'dli] npr. body [bo'di] I. s 1.
kropp. 2. lik. 3. ~ of Christ Kristi lekamen brödet. 4. bål. 5. [klänningsliv. 6. huvuddel, det viktigaste av ngt; the
u of the house om teater salongen; the u of a letter själva brevet mellan tilltal och underskrift. + 7. stomme,
skrov; u of a carriage vagnskorg. 8. huvudmassa, majoritet [the u of the people]; the u of public opinion den
övervägande allmänna meningen. 9. människa, person jfr somebody; heir of o.'s u direkt arvinge; a good sort of u
en hygglig människa (karl). 10. samfund, kår, korporation; ~ politic stat[skropp]; ~ of electors val-manskår. 11.
huvudstyrka; styrka, avdelning; skara, hop; samling; in a u i sluten trupp, alla tillsammans, på en gång; of laws



lagsamling, kodex. 12. kropp, ämne [a compound ~]. 13. styrka, fasthet, kärna, must, fyllighet [wine of good u;
want ofu], II. tr, ~ forth i tanken utforma; förkroppsliga; framställa symboliskt; ~ out ge kött och blod åt. ~-cloth
[-klo(:)þ] s hästtäcke. <x/-colour [-kAlə] s m&i. täckfärg. ^-guard [-ga:d] s livvakt, ^-servant [-'sərvənt] s
kammartjänare, ~-snatcher [-snætjə] s 1. liktjuv 1 dissektionssyfte. 2. S byling. Bceotia [biou/J(i)ə] npr Beotien.
^n [-n] s o. a

1. beot|ier, -isk. 2. dum[bom], abderit[isk]. Boer [bu'ə, av. bo(u)'ə] s boer i Sydafrika. Boethius [bo(u)i/þiəs] npr.
bog [bog] I. s kärr, träsk, mosse, moras. II. tr sänka ned i kärr ei. dy. ^-berry [-b(ə)ri] s tranbär. ^bogey [bou'gi]
se bogy.

boggle [bogl] itr 1. studsa, skygga, haj a till.

*v whole title-word ° adverb regular $ rare & military »t* marina F colloquial P vulgar S slån?;2. tveka, göra
svårigheter (invändningar), krångla ⁅at, äv. about med⁆. 3. krumbukta, slingra sig. 4. famla, fumla, krångla.

boggy [bɔ'gi] a sumpig.

bogie [bou'gi] s boggi. ~-car [-kɑ:] s boggivagn.

+++

bogle [bougl] s 1. fantom, spöke. 2. buse. 3. isht Nordeng. fågelskrämma.

bog-‖ore [bɔ'g|ɔ:] s myrmalm. -trotter [-trɔtə] s åld. föraktl. irländare.

bogus [bou'gəs] a fingerad, falsk, sken-.

bogy [bou'gi] s 1. den onde ⁅old B~⁆. 2. spöke. 3. buse föremål för fruktan.

boh = bo.

+++

bohea [bohi:'] s svart te av lägsta kvalitet.

Bohemia [bo(u)hi:'mjə] npr Böhmen. ~n [-n] a o. s 1. böm|isk, -are. 2. b~ bohem[-]. b~nism [-nizm] s
bohem[liv]. b~nize [-naiz] itr leva bohemliv; bohemiseras.

Bohun [bu:n] npr.

+++

1. boil [bɔil] s spikböld.

2. boil [bɔil] I. itr koka, sjuda äv. bildl.; ~ away koka bort. II. tr koka [i] vätska; upphetta till kokpunkten; ~ down

koka ihop; bildl. draga ihop; ~ed beef ⁅f äv. ~ed⁆ kokt [ox]kött, 'pepparrotskött'; ~ed shirt Am. s stärkskjorta. III. s
kokning; kokpunkt. ~er [-ə] s 1. kokkärl. 2. ångpanna. 3. reservoar. 4. bykkittel. ~er-plate [-əpleit] s tekn.

pannplåt. ~er-tube [-ətju:b] s ångpannerör. ~ing [-iŋ] s kok[ning] &c; the whole ~ s hela klabbet. ~ingpoint [-
iŋpɔint] s kokpunkt 212° Fahrenheit.

boisterous [bɔi'st(ə)rəs] a° 1. stormig, ruskig. 2. våldsam, larmande, bullersam, högröstad; uppsluppen.

Bokhara [bokɑ:'rə] npr Bokara.

+++

bold [bould] a° 1. djärv, dristig, modig, käck; make [so] ~ [ns] to ta sig friheten att. 2. framfusig, fräck,
oförskämd. 3. bildl. djärv, kraftig, markerad, starkt framträdande. 4. brant; tvärdjup. ~-faced [-feist] a fräck.

bole [boul] s trädstam.



+++

Boleyn [bu'lin] npr ⁅Anne ~⁆.

bolide [bou'laid] s stor meteor, eldkula.

Bolingbroke [bɔliŋbruk], Bolivia [boli'viə] nprr.

+++

bollard [bɔ'ləd] s ⚓ pållare, dykdalb.

+++

Bologna [bəlou'njə] npr.

Bolo House [bou'lo haus] npr s Hotell Cecil luftkrigsdepartementets lokal. Boloism [bou'loizm] s s förrädisk
verksamhet till förmån för Centralmakterna under världskriget.

Bolshev‖ik [bɔ'lʃəv|ik] se -ist. -ism [-izm] s bolsjevism. -ist [-ist] I. s bolsjevik. II. a bolsjevikisk. -ize [-aiz] tr
göra till bolsjevik[er] (bolsjevikisk).

+++

Bolsover [bou'lzouvə] npr.

bolster [bou'lstə] I. s 1. dyna, pol, underkudde lång rund underhuvudkudde. 2. valk, vulst; underlag. II. tr ⁅mest ~ up⁆
1. stödja med dynor. 2. understödja, [upp]hjälpa, rädda ngt som ej förtjänar det. 3. stoppa upp ⁅äv. ~ out⁆.

1. bolt [boult] I. s 1. stor spik, bult, nagel; stor skruv. 2. låskolv, regel. 3. trubbig pil, skäkta. 4. åskvigg; ~ from

the blue blixt från klar himmel. 5. 30 yards lång tältduksrulle. 6. make a ~ for rusa mot, störta i väg till; make a ~

for it ta till schappen. II. itr rusa [i väg]; skena; f kila sin väg, smita, ta till schappen. III. tr 1. f svälja utan att

tugga, sätta i sig. 2. Am. plötsligt lämna parti, ta avstånd från; äv. itr. 3. fästa med bult; regla; ~ in (out) stänga in
(ute). IV. adv, ~ upright [-' - -'] kapprak.

2. bolt [boult] tr 1. sålla, sikta. 2. pröva.

bolter [bou'ltə] s 1. en som rusar &c; skensk häst. 2. såll, sikt. 3. se boulter 2.

+++

Bolton [bou'ltən] npr.

boltrope [boultroup] s ⚓ lik på segel.

Boltwood [bou'ltwud] npr.

bolus [bou'ləs] s stort piller.

bomb [bɔm] ⚔ I. s bomb, [hand]granat. II. tr kasta bomb[er] på, bombardera isht från luften.

bombard [bɔmbɑ:'d] tr bombardera. ~ier [bɔmbədi'ə, bʌm-] s artillerikonstapel. ~ment [-mənt] s
bombardemang.

bombast [bɔ'mbæst] s svulst i tal. ~ic [bɔmbæ'stik] a (~ically adv) bombastisk.

Bombay [bɔmbei', äv. -'-' el. (attr.) -'-] npr.

+++

bomb‖ing-raid [bɔ'm|iŋrei'd] s luftanfall med bomber; infanterianfall med handgranater. --proof [-pru:f] I. a
bombfri. II. s bombvalv, kasematt. --shell [-ʃel] s granat; fell like a ~ slog ner som en bomb.



+++

bonanza [bonæ'nzə] I. s 1. rik malmåder. 2. bildl. guldgruva; lyckträff. II. a rikt givande; ~ farm rationellt skött
storbruk isht i Västern.

Bonaparte [bou'nəpɑ:t], Bonar [bɔ'nə] nprr.

bon-bon [bɔ'nbɔn, äv. bɔbɔ] s konfekt.

bond [bɔnd] I. s 1. åld. band; fängsel; in ~s i bojor, i fängelse. 2. mur. förband. 3. vidja kring risknippe. 4. bildl. band
tyglande el. förenande. 5. förbindelse; bindande överenskommelse. 6. skuldsedel, revers ⁅for å, på⁆; obligation. 7. in ~

[liggande] på tullnederlag; take out of ~ ta ut från tullnederlag. 8. liga, förbund. II. tr 1. binda ihop. 2. upplägga
på tullnederlag ⁅= place in ~⁆. 3. belasta med obligationsskuld. ~age [-idʒ] s träldom, slaveri. ~ed [-id] a 1. på el.

för tullnederlag; ~ ware-house tullnederlag. 2. reverserad; obligations-. ~-holder [-houldə] s
obligationsinnehavare. ~[s]man [-(z)mən] s 1. träl; slav. 2. borgensman. ~-service [-sə:`vis] se ~age. ~-stone [-
stoun] s mur. bindsten tvärs igenom muren. B~-street [-stri:t] s förnäm butiksgata i London.

bone [boun] I. s 1. ben; knota; bred in the ~ medfödd, outrotlig; to the ~ ända in i märgen. +++ 2. sak av ben; isht

pl. ~s kastanjetter; tärningar; fjädrar i korsett. 3. ~ of contention tvistefrö; ~ to pick f nöt att knäcka; gås oplockad;
make no ~s ⁅of, about; to⁆ inte göra några svårigheter (betänkligheter), inte tveka.II. tr 1. bena fisk &c. 2. s
knycka, strala. ~d [-d] a 1. om fisk benad. 2. i sms. t. ex. big-~ med grov benbyggnad; stor och grov. ~less [ ́-lis] a
ben|fri, -lös; bildl. ryggradslös. ~-setter [ ́-setə] s amatörkirurg, fältskär.

Bo'ness [boune´s, äv. ́- ́-] npr.

bonfire [bɔ´nfaiə] s lusteld; bål; make a ~ of bränna upp, förstöra.

Boniface [bɔ'nifeis] s värdshusvärd.

Bonner [bɔ'nə] npr.

bonnet [bɔ´nit] I. s 1. knyt-, kapott|hatt, huva; skotsk mössa. +++ 2. [skydds-, rök]huv. 3. bulvan, lockfågel,
bondfångare. II. tr 1. sätta mössa (hatt) på. 2. stuka hatten på. ~-box [ ́-bɔks] s dams hattask. ~ rouge [bɔnei´ru:ʒ]
s revolutionens (frihetens) röda mössa.

bonny [bɔ´ni] a° mest Skottl. 1. täck, fager, näpen, söt; blomstrande, frodig. 2. allm. berömmande epitet god, bra &c.

bonus [bou´nəs] s extrabetalning, premie; gratifikation; dyrtidstillägg; extra utdelning på aktier; vinstutdelning till
försäkringstagare. ~share [ ́-ʃɛə] s gratisaktie.

bony [bou´ni] a 1. ben-, benig. 2. med grov benbyggnad. 3. knotig, bara ben och skinn.

bonze [bɔnz] s buddistpräst i Japan el. Kina.

+++

boo [bu:] I. interj o. s fy! pytt! uh! uttr. ogillande el. förakt; jfr äv. bo. II. itr o. tr eg. råma som en ko; skräna; ropa fy
[åt talare].

+++ booby [bu:´bi] s tölp, drummel; åsna; siste (sämste) i klassen. ~-hatch [ ́-hætʃ] s ⚓ akterlucka. ~ish [ ́-iʃ] a
tölpaktig.

boodle [bu:dl] s s 1. pengar; mutfond isht för politiskt syfte; mest Am. 2. hop; the whole ~ hela högen.

+++ book [buk] I. s 1. bok; häfte; bring (call) to ~ ställa till ansvar, avfordra förklaring; få ngn fälld; in a p.'s

good (bad) ~s väl (illa) anskriven hos ngn; on the ~s inskriven som medlem; take o.'s name off the ~s utträda;
speak by the (like a) ~ tala som en bok; swear on the ~ svära på bibeln; take a leaf out of ap.'s ~ ta exempel av



(efterlikna) ngn; without ~ utantill; utan hemul; won't suit my ~ är emot mina planer, går inte; ~ of account

kontorsbok; ~ of reference uppslagsbok. 2. librett. 3. spelt. sex trick. 4. [lista över] ingångna vad; make a good ~

förtjäna på vad. +++ II. tr 1. notera; bokföra; anteckna. 2. pollettera ⁅ofta ~ through⁆; skicka paket &c till. 3. i
förväg köpa, tinga, beställa biljett, plats, rum. 4. låta ngn få köpa biljett; äv. refl. lösa biljett ⁅~ o. s. for, to⁆; itr. ~
through to lösa biljett direkt till; passengers are ~ed through from L. passagerare få köpa direkt biljett från L. 5. f
engagera, lägga beslag på; inbjuda; he is ~ed f han är fast, han står inte till att rädda; han är upptagen; han är
bestämd ⁅for till⁆; han är förlovad ⁅to med⁆; be ~ed to have säkert kunna räkna på att få. ~case [ ́-keis] s
bok|hylla, -skåp. ~-club [ ́-klʌb] s lånecirkel. ~-debt [ ́-det] s bokförd skuld (fordran). ~ie [ ́-i] s se -maker. ~ing [ ́-
iŋ] s beställning av plats; biljettförsäljning; pollettering. ~ing-clerk [ ́-iŋklɑ:k] s biljettförsäljare. ~ing-office [ ́-
iŋɔ`fis] s biljett|kontor, -lucka. ~ish [ ́-iʃ] a° bok-, bokmässig, litterär; begiven på läsning; kammarlärd. ~-keeper,

~-keeping [ ́-ki:pə, ́-ki:`piŋ] s bokför|are, -ing. ~-learning [ ́-lə:`niŋ] s bokvett. ~let [ ́-lit] s liten bok, broschyr. ~-

maker [ ́-meikə] s yrkesvadhållare. +++ ~man [-mən] s lärd (boksynt) man, läskarl, bokmänniska. ~-mark[er]

[ ́-mɑ:k(ə)] s bokmärke. ~-muslin [ ́-mʌ`zlin] s books slags fint bomullstyg. ~-plate [ ́-pleit] s ex libris. ~-post [ ́-
poust] s korsbandsförsändelse[r]; by ~ som korsband. ~-rest [ ́-rest] s bokstöd. ~seller [ ́-selə] s bokhandlare;
~'s[shop] bokhandel. ~-slide [ ́-slaid] s bokställ. ~-stall [ ́-stɔ:l] s bokstånd. +++ ~-store [ ́-stɔ:] s Am. bok|låda, -
handel. ~-work [ ́-wə:k] s bokliga studier. ~worm [ ́-wə:m] s bokmal.

1. boom [bu:m] s ⚓ bom, spira.

2. boom [bu:m] I. itr surra; dåna, dundra, brusa. II. s dån, dunder, brus; [djup] klang av klocka &c.

3. boom [bu:m] hand. urspr. Am. I. s 1. häftig hausse; kraftig prisstegring; högkonjunktur, goda tider; uppsving,
uppblomstring. 2. våldsam reklam. II. tr göra reklam för, utpuffa. III. itr häftigt stiga, utvecklas, gå framåt.

boomerang [bu:´məræŋ] s bumerang.

+++

1. boon [bu:n] s ynnest; nyttig gåva; nu vanl. välgärning, välsignelse, förmån ⁅a [great] ~ to⁆.

2. boon [bu:n] a 1. poet. givmild. 2. trevlig, munter; ~ companion glad broder, stallbroder.

boor [buə] s 1. bonde. 2. luns, tölp. ~ish [ ́-riʃ] a° bondsk, tölpaktig.

boost [bu:st] tr Am. f hjälpa (skjuta) fram, hissa upp. +++

1. boot [bu:t] åld. I. s fördel, vinst; oftast to ~ dessutom, till på köpet. II. tr vanl. opers. båta, tjäna till, gagna.

2. boot [bu:t] s 1. känga, pjäxa, stövel; the ~ is on the other leg (foot) f det är alldeles tvärt om; get (give) the ~s s
få (ge) sparken; ~ and saddle ⚔ till häst! +++ 2. vagnslåda. ~ee [-i:´] s 1. låg damkänga. 2. barnsocka.

Bootes [bo(u)ou´ti:z] npr stjärnbild.

booth [bu:ð] s 1. tält, salustånd, bod, skjul. 2. åid. provisorisk riskoja. B~[e] [bu:ð] npr.

boot‖jack [bu:´t|dʒæk] s stövelknekt. -lace [ ́-leis] s kängsnöre, skorem.

Bootle [bu:tl] npr.

+++

bootless [bu:´tlis] a° onyttig, fåfäng.

+++

boot‖maker [bu:´t|meikə] s skomakare. -s [-s] s använt ss. sg. skoputsare, borstpojke på hotell. --top [ ́-tɔp] s
stövelkrage. --tree [ ́-tri:] s stövel-, sko|block, läst.



booty [bu:´ti] s byte, rov.

booze [bu:z] p I. itr supa, dricka. II. s fylla, supkalas; have a ~ få sig en fylla. +++

bo-peep [boupi:´p] s titt-ut.Borah
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bottom

Borah [bo:'rə] npr.

borllacic [boræ'sik] a. kem. bor-; ~ acid borsyra, -ate [bo/reit] s kem. borsyrat salt. -ax[bo:'ræks] s borax.

Bordeaux [bo:dou', av. u. utt.] npr. border [bo/do] I. s 1. kant; rand, brädd. 2. gräns, gränsland; the Bu (Bus pi.)
isht en-gelsk-skotska gränsen (gränsområdet); Am. gränsen mellan det odlade landet och vildmarken odlings-,
vild-

marksjgränsen; raid gränsöverfall. 3. bård; list, ram, infattning; smal kantrabatt. II. tr kanta, infatta. III. itr, u
[up~\on gränsa (stöta) [in]till; stöta i [a colour uing on blue], + närma sig, likna, ~er [-rə] s gränsbo iàht mei-+
lan Skottland o. England, ~ing [-rig] s infattning.

1. bore [bo:] imp. av bear.

2. borje [bo:] I. s 1. borrhål; rör, kaliber.

2. ngt odrägligt, plåga; what a u! så förargligt! it's an awful u to have to go there det är gräsligt tråkigt (otrevligt)
att behöva gå dit. 3. långtrådig människa, tråkmåns, plågoande. II: tr 1. borra; urholka; genomtränga. 2. sport,
tränga ur banan. 3. se III. 3. 4. tråka ut; ud to death ut|tråkad, -ledsen; -ing p. o. adj. [mördande] tråkig. III. itr 1.
borra. 2. intränga, borra (tränga) sig fram.

3. äv. tr. om häst köra fram [huvudet].

3. bore [bo:] S hög flodjbölja, -våg i älvmynning, boreal [bo/riəlj a 1. nordlig, nordisk. 2.

nordan-, -is [boiriei'lis] se aurora 2. Boreas [bo('.yriæs] npr nordanvmdenfs gud] Bore, borelid [bo:|d] (PP. av 2.
bore II. 4.) a uttråkad, trött, ointresserad, blaserad, -dom [-dəm] s 1. tråkighet. 2. utledsenhet, tråkigt liv. 3. koii.
tråkmånsar, livsglädjens fiender, -r [-rə] s 1. borrare. 2. borr. horn [bo:n] pp o. a född se 2. bear; boren [a ~ poet];
u again teoi.pånyttfödd; lowly u av låg börd. ~e [-]/?p o. sup av 2. bear 1. buren, burit; it was u in upon me jag
fick klart för + mig (insåg). 2. född [föreagent: ~ by Eve]; fött. Borneo [bo/nio(u)] npr.

borough [bArrə] S 1. stad med kommunal självstjrelso [municipal ~]; ^ council stadsfullmäktige;

county u stad med över 50 000 invånare, sedan 1888 med egen grevskapsförvaltning. 2. stadsvalkrets
[parliamentary u]; u member stadsrepresentant; own a u hist, före 1832 behärska parlamentsvalet i en en s. k.
close (pocket) u; rotten u avsigkommen köping före 1832 egen valkrets. 3. the Bu Southwark i London. ~-Eng-
lish [-i'gglij] S sistfödslorätt i Vissa trakter, då yngste sonen ärver hela egendomen.

borrow [bo'ro(u)] tr låna [from, of av], ^er [-£>]

s låntagare. Borrowes [bA'rouz] npr.

Borstal [bo:stl] npr; u Institution tvångsuppfostringsanstalt i Kent för unga förbrytare.

Borthwick [bo*/þwik], Borwick [bo'rik] nprr. bos [bos] SI. s bomskott; fel. II. itr 0. tr bom-+ ma [på].

boscage [bo'skidj] s poet. buskage, dunge» buskar skogssceneri. ^Boscawen [boskou'an, - - -] npr. bosh [boj] I. s
F strunt[prat], dumheter. II. tr S fördärva ngt för ngn ei. för sig själv; driva med. bosk [bosk] s snår, buskage, ~et
[-it] s busk-plantering t trädgård ei. park; dunge, uy [-i] a snårig, buskig; tovig. Bosnia [bo'znio] npr.

bosom [bu'zom] s 1. bröst, barm; famn, sköte + [biidi. in the u of o.'s family]; widi. hjärta, själ; ~ friend
sköte[s]vän, intim[aste] vän; wife of o.'s u äkta hälft. 2. yta \of the sea]. Bosphorus [bo'sf(ə)rəs], Bosporus



[bo'sp(ə)rəs] npr Bosporen.

1. boss [bos] S I. s 1. patron, chef; 'bas', förman; spets, pamp. 2. Am. ledare av valrörelse el. politisk
organisation, boSS. II. a mäster-, fÖr-

•f nämst, 'champion'. III. tr leda, sköta om.

2. boss [bos] s buckla, knapp,knopp; knöl. ~ed ["t]> ~y [-i] cl i drivet ei. upphöjt arbete;

+ prydd med bucklor (runda upphöjningar &c). Boston [bo'stan] npr. ~ian [bostou'njon] a Boston-.

Bosllwell [bo'z|wəl], -worth [-wə(:)þ] nprr. botanilic[al°] [botæ'nik, -(ə)l] a botanisk; -ical case (tin) portör. -ist
[bo'tonist] s botanist, -ize [bo'tonaiz] itr botanisera, -y [bo'toni] + s botanik. B^y Bay [bo'toni bei'] npr. botch
[botj] I. 8 fuskverk, klåperi. II. tr o. itr [för]fuska, fuska bort; illa laga, lappa ihop. ~er [-ə] s [hop]lappare;
lappskräddare; klå-pare. ~-work [-wə:k] se botch I. both [bouþ] I. pron båda, bägge; ~ of us vi

båda. II. konj både [u . . and]. Botha [bou'þə] npr.

bother [bo'ðə] F I. tr plåga, besvära, oroa; don't u me! låt mig [få] vara i fred! ~ o.'s brains bry sin hjärna. II. itrl.
vara besvärlig, ställa till bråk, bråka. 2. göra sig besvär; oroa sig [about för]. III. interj; u [it^ för tusan! dra åt
skogen [med]! &c; u the flies! förbaskade flugor! IV. s plåga, besvär, bråk. ovation [-rei'Jn] s se bother IV.
Bothnia [bo'þniə] npr; East u Österbotten; the

Gulf ofu Bottniska viken. Bothwell [bo'þwəl, äv. -ð-], Botolph [bo'tolf], Botticelli [botitje'li] nprr.

1. bottle [botl] såid.hö-,halm|knippa;anced/et» a u of hay en nål i en höstack ngt ohjälpligt förlorat.

2. bottie [botl] I. 5 butelj, flaska. II. tr buteljera,tappa på flaska; ~ up dölja, svälja förtret;

+ bevara, ~-case [-keis] s fl askfoder, ^-holder [-houldə] s sekundant i boxningsmatch; F med-+ hjälpare,
försvarare, ~-nosed [-nouzd] a tjock-. sprit|näst. ~-washer [-wojə] s F faktotum. underhuggare, bottom [bo'tom] I.
s 1. det nedersta av ngt, fot, undre del [~ of glass, hill, staircase, page &c]; F ända; [st-ol]sits; at the u of nederst
på sida; jfr 6; stand on o.'s own u

u hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt X militUrterm sjöterra F famUjilrt P lägre språk 5
slangbottomless
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stå på egna ben. 2. öodbotten; djup; touch fS0 nå botten, stå på fast grund av. biidi. 3. flodbassäng, sänka,
dalbotten. 4. bort-, in-ner- ei. neder|ända ar ngt, slut; the of the table nedre ändan av bordet den ända, dar värden
ritter; at the of the bay längst in i viken. ö. fartyg[sbotten], skrov, köl. 6. grundval; upphov; at ro i grund och
botten, i själ och hjärta; be at the ~ of it ligga under, stå bakom, vara upphov (or3ak) till; get to the ~ of komma
till klarhet i; search to the ro grundligt undersöka. 7. F styrka, uthållighet, tåga. II. a 1. lägst, sist; •prices lägsta
priser. 2. grund-. III. tr 1. sätta botten i. 2. stödja [upon på]. 3. av. itr. nå botten [på]; fullständigt utreda, ~less [-
lis] a 1. utan botten (sits &c); bottenlös; the Bro Pit avgrunden. 2. outgrundlig, /vry [-ri] s

+ hand. bodmeri lån mot säkerhet i skepp. Boucicault [bu:'siko:lt] npr. boudoir [bu/dwa:] s dams enskilda rum,
budoar. bough [bau] s isht större trädgren; lövruska, bought [bo:t] imp. o. pp. av buy. Boughton [bo:tn] npr.

bougie [bu/gi:] s 1. vaxljus. 2. iak. bougie, boulder [bouldə] s 1. kisel-, rull-, buller|sten.

2. flyttblock, stor sten. boulevard [bu/lva:] s bulevard bred trädplanterad gata.

Boulger [bouldgə], Boulogne [bulou'n, av. bu-loi'n ei. fr. ntt.] nprr.

boult [boult] se 2. bolt. <ver [-ə] s 1. se bolter 2.

2. långrev. Boulton [bou'ltən] npr.



bounclle [bauns] I. itr 1. studsa; hoppa, fara omkring; störta [into, out of in i, ut ur]; komma häftigt in(ut)rusande.
2. F skrävla, skro-dera. II. tr 1. F läxa upp; ~ a p. into doing (out of)a th. genom biufT ei. hot skrämma ngn + att
göra (avstå från) ngt. 2. Am. avskeda. III. s 1. duns, stöt, tungt slag. 2. studsning, hopp. 3. F skryt, fräckt skrävel;
fräck skrytsam lögn. IV. adv bnms, plötsligt; come to against dunsa emot. -er [-ə] «F1. stor och grov person ei.
sak; väldig luns, dragon, madusa; en väldig en, hejare, baddare stort exemplar. 2. + skrävlare. 3. fräck lögn. -ing
[-ig] a stor, grov

och kraftig, frodig, 'stöddig' [girl *«]. X. bound [baund] (imperf.o. pp. a v bind) a banden, förpliktigad; Pil be to
F det kan jag försäkra, det vill jag lova; »v up with nära lierad (förbunden) med; be *o to måste, vara tvungen att;
måste nödvändigt; is ~ to win måste vinna.

2. bound [baund] a segelklar; destinerad, på väg [for till]; homeward to på hemgående; where are you fort vart
skall du hän?

3. bound [baund] I. itr studsa; skutta; hoppa ei. ila i långa språng. II. s skutt, hopp, språng; studsning; by leaps
and ~s med [en] väldig fart, med stormsteg.

4. bound [baund] I. s gräns; skranka; beat the ros gå upp rågång; out of r^s skoi. utanför skolområdet, på
förbjuden mark; set (put) ros to sätta en gräns för. II. tr 1. mest pass. begränsa. 2. utgöra gräns för. ~ary [-(ə)ri] s
1. gränspinje]; skranka. 2. kricket: högsta möjliga antal löpningar vid ett slag, uppnått då bollen når el. passerar
gränslinjen [make a ~].

bounden [bau'ndən] a ålagd, tvingande; ro duty ovillkorlig skyldighet, bjudande plikt, bounder [bau'ndə] s S
bracka, knöl; obildad gå-+ påare; skämts, rackare.

bountlleous [bau'nt|iəs] a° mest poet. se raij. -iful [-if(u)l] a° 1. välgörande, givmild, frikostig [of på]; Lady Bro
traktens goda fe, välgöra-rinna. 2. rik[lig]. -y [-i] s 1. aid. välgörenhet, frikostighet. 2. gåva; Queen Anne's ~

prästlöneregleringsfond; pl. -ies rika. håvor. 3. handpengar vid värvning. 4. [industri-, ex-port- &c] premie [ro-
fed products]; *o on exportation exportpremie, bouquet [bu'kei, av. bu:'-, bukei7] « 1. bukett. + 2. vins blomma,
doft. Bourbon [bu'əbən, av. burbo], Bourchier [-[bau'-tjə]-] {+[bau'- tjə]+} nprr.

1. bourgeois [bu'agwa:, burgwa] I. s borgerlig (bandeiskiaasen tillhörig) medelklassperson, borgare; av.
kälkborgare. II. a 1. medelklass-, borgerlig. 2. biidi. kälkborgerlig.

2. bourgeois [bo^goi's] s typ. borgis. bourgeon [bə:d$n] se burgeon. Bourke [bə:k] npr.

1. bourn [buən, bom] s bäck.

2. bourn[e] [buən, bo:n] s poet. gräns, mål. Bournellmouth [bo:'n|rnəþ, äv. bu'ən-, t -mauþ],

-ville [-vil] nprr. bourslle [buəs] s utländsk börs isht i paris, -ocrat [-okræt] 8 börsmagnat, storkapitalist, bout
[baut] * 1. varv, tag, slag, tur; this ~ den här gången. 2. dryckeslag [drinking to]. 3. dust, kamp. 4. ryck, anfall Ero
of influenza]. Bouverie [bu:'vəri] npr.

bovlline [bou'vain] a 1. oxlik, ox-. 2. biiai. dum, trög. -ril [bo'vril] s slags köttextrakt, buljong.

1. bow [bau] I. tr 1. böja, kröka; kuva, nedtrycka, få att digna E~ down]. 2. med böjning på huvudet ei. bugning
uttrycka; nicka [till] [roed his assent, thanks &c]. 3. *o in (out) under bugningar visa in (följa ut). II. itr 1. buga
sig [to för]; be on rsjing terms jämt hälsa på varandra utan närmare bekantskap, vara hattbekanta. 2. böja sig;
underkasta sig E«o]; ~ down before knäböja för. III. 8 bugning, böjning på huvudet; make o.'s ~ draga sig
tillbaka från offentligheten.

2. bow [bau] s ofta pi. bog, för; *v[-oar] roddare närmast fören etta, plikt, bogåra.

3. bow [bou] I. s 1. rund ning, krökning; båge. 2. pilbåge; draw a spänna en båge; draw the long ~ skära till i
växten, skarva. 3. regnbåge. 4. sadelbom; ok. 5. stråke; av.
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stråkdrag. 6. ~ [*ie] rosett, 'fluga'. II. tr spela med stråke på: uing stråkföring. Bow-llbells [bou'|belz] s pl
klockorna i -Church; be born within the sounds of u vara ett äkta londonbarn. -Church [-tJV.tJ] npr kyrka vid
Cheapside i Londons City [eg. St. Mary le Bow]. Bowdler [bau'dlə] npr. b~ize [-raiz] tr rensa bok från vad som
anses ss. anstötligheter, censurera [« ud edition]. bowel [bau'ol] s 1. läk. tarm. 2. mest pi. us (så av. H. o. 4.)
inälvor, innanmäte: mage, avföring [how are the 3. innandömen, inre [the us of the earth], 4. ngt åid. hjärta,
medlidande [have no "ws]. Bowen [bo(u)'in] npr.

1. bower [bau'ə] s & bogankare.

2. bower [bau'ə] s 1. lövsal, lusthus. 2. poet. + boning; gemak, uy [-ri] a skugg|rik, -ig.

bow-head [bou'hed] s grönlandsval. bowie-knife [bou'inai'f] s Am. bowiekniv lång,

dubbeleggad mot spetsen.

1. bowl [boul] s 1. bål, skål, spilkum. 2. urholkad del av ngt: piphuvud, skedblad &c.

2. bowl [boul] I. s 1. boll, klot; kägelklot. 2.

pl. uS kulspel på gräsplan med avplattade och ensidigt belastade klot; Am. käglor. II. itr o tr. 1. spela us; slå
käglor. 2. kasta ei. rulla längs marken; rulla: /v along rulla (snurra) i väg, länsa undan. 3. kricket kasta; ~ out slå
ut slag-man genom att boll träffar grinden; äv. bildl.; u over

slå [ned]; biidi. göra konfys (redlös, bestört), bow-legged [bou'legd] a krok-, hjuljbent. ' bowler [bou'lo] s 1. isht
sport, kastare. 2. u\j-hat]

låg styv filthatt, kubb, 'plommonstop'. Bowles [boulz] npr.

bowline [bou'lin] s bolin; on a u dikt bidevind.

bowling [bou'lig] s 1. kul-, kägel|spel; bowling. 2. kricket sätt att kasta ci. sköta bollen, ~-alley [-æNli] s täckt
kägeljbana, -salong. ~-crease [-kri:s] s kricket kastmål. ^-green [~gri:n] s gräsplan för kulspel.

1. bowman [bou'mon] s bågskytt. B~ npr.

2. bowllman [bau'lmon] S roddare närmast fören etta, plikt, bogåra. - - oar [-o:] = -man.

Bowring [bau'rig] npr. bowshot [bou'Jbt] s pilhåll. bowsprit [bou'sprit] s bogspröt. Bow-street [bou'stri'.t] npr gata
med Londons huvud-polisdomstol, ~-officer [-o'fiso], 'v-runner [-rA7nə] s förr poliskonstapel, bow-window
[bou/wi/ndo(u)] s 1. utbyggt svängt fönster från golv tm tak i burspråk-, burspråk. 2. S prostmage.

bow-wow I. [bau'wau7] interj o. s vov-vov; vovve; the [big] u style en pösig och mäst-rande ton. II. [bauwau7]
itr skälla. Bowyer [bou'jə] npr.

1. box [boks] s buxbom.

2. box [boks] I. s 1. låda, kista, skrin, schatnll; + ask, dosa, fattig-, spar- &c bössa; koffert; pi. ues

ressaker; in the wrong u i galen tunna; ~ of bricks bygglåda. 2. Midi. äv. kassa för visst syfte t. ex. sjukkassa [S
be on the u]. 3. kuskbock. 4. avbalkning förr äv. i värdshus, bås: fack, box; spilta; loose u lös spilta, box där häst
rör sig fritt. 5. loge på teater, telefon- &c hytt. 6. [vakt]kur; [jägar]koja. 7. skyddsdel (fodral, hylsa, låda, bössa
&c) på maskiner. II. tr 1. förse med (stoppa i) låda &c; up packa in; klämma ihop (in). 2. ~ the compass -i* repa
(läsa) upp kompassens streck; Midi. gå kompassen runt i åsikter, diskussion &c. 3. box [boks] I. s slag med
handen; ~ on the ear örfil. II. tr o. itr boxa[s]; ^ a p.'s ears + örfila upp ngn.

box-!|bed[vani. bo'ksbe'd] s sängskåp; turistsäng + som hopfälld liknar låda. -C08t [-kOUt] S kliskrock.

+boxi!er [bo'ksjo] s boxare, -ing [-ig] s boxning. +Box!ling-day [bo'ksjigdei] s annandag jul. b-+*keeper [-ki:pə]



s teat, [loge]vaktmästare. b-+-office [-o'fis]s teaterbiljettkontor, b--respirator + [-respireiHə] s slags gasmask
med respirator, box-wood [bo'kswud] s buxbom träslag, boy [boi] s 1. gosse,pojke; attr. gosse- [u child], ung [~
husband]; from a u alltifrån barndomen (gossåren); old u! gamle vän! kära bror! 2. i kolonierna manlig betjänt el.
arbetare. 3. the u S champagne, boycott [boi'kot, äv. -kot] I. tr bojkotta. II. s bojkott.

boyjjhood [boi'|hud] s gossår, barndom; koii. gossar, -ish [-ij] a 1. pojkaktig. 2, barnslig. Boyle [boil] npr.

boy-messenger [boi'me^sinfd^o] s kioskbud,

springpojke &c. Boyne [bom] npr. boy-scout [boi'skau't] s boyskaut. Boz [boz, nu sjc bouz] npr Dickens'
pseudonym. Bp. förkortn. för bishop. Br. = British. Brabant [brəbæ'nt] npr.

braclle [breis] I. S 1. ngt som sluter om (håller fast, ihop ei. uppe): spänne: band. 2. pi. [pair of] us hängslen. 3.
klammertecken. 4. häng-, fjäder]rem. ð. sträva, snedstötta. 6. borrskaft; ~ and bit borr. 7. <£* brass. 8. (pi. u)
koppel hundar; par av vilt [~ of game] (äv. fisk), av pistoler. II. tr 1. binda om ei. ihop: draga till, spänna; stärka;
~ o.'s feet against ta spjärn mot. 2. biidi. spänna; fästa; ^ o, s. + up stärka sig, samla krafter (sig). 3.«t» brassa.

•elet [-lit] s 1. armband. 2. S handklove. + -er [~ə] s armskenä. -ing [-ig] a° stärkande [u air, place; mots,
relaxing], som ger kraft och spänstighet [Margate is *v, Bournemouth is relaxing],

bracken [brse'kon] s bot. bräken; ar. ormbunke, bracket [bræ'kit]I.s l.kragsten,konsol. 2.konsolhylla; etagär,
atenienn; av. stöd för vas &c. 3. väggfast gasarm. 4. pi. us klämmer, [-pa-rentes[tecken]-] {+pa- rentes[tecken]+}
[round (square) ~s]: a u en I parentes[anmärkning]. II. tr sätta inom pa-
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rentes[er]; förena med klämmer isht as. hophörande ei. lika goda; jämställa; roed jämställd. III. itr X artiii.
bestämma avståndet (skotthållet)

genom skott bortom och hitoni m&let.

brackish [bræ'kij] a saltaktig, bräckt.

bract [brækt] s bot. hög-, skärm|blad.

brad [bræd] s trossbottenspik; stift, ~awl

[-o:l] 8 tokn. spetsborr. bradbury [bræ/db(ə)ri] s S enpundsedel. Bradlidon [bræd|n], -ford [-fəd], -law [-'b:] nprr.
Bradshaw [bræ'dJo:] npr o. s; *v,['s Railway

Giiide] tidtabell, brae [brei] s skotti. stup, sluttning, brag [bræg] I. itr skryta, skrävla, braska [of över, med]. II. s
skryt, skrävel, ~gadocio [-ədou/tJio(u)] s skrävel, ^gart [-ət] I. s skrävlare. II. a skrävlande, brahmlla [bra:'mjə]
se -aputra. -an [-ən] se -in. -apootra, -aputra [-əpu/trə] s [-brahma[putra]-höns.-] {+brahma[putra]- höns.+} -in [-
in] s bramin. --inee [-ini/]s kvinnlig bramin. Brahms [bra:mz] npr.

braid [breid] I. s 1. [hår]fläta. 2. hårband. 3. garnerings-, kant|band, snodd tui garnering; träns, passpoal. II. tr 1.
fläta isht hår, sno. 2. binda, hålla ihop hår med hårband. 3. kanta, brail [breil] tr; »v [«p] broka in, giga. brain
[brein]I. s 1. hjärna; pi. ~s hjärnmassa. 2. mest pi. ros förstånd, vett, huvud, begåvning [av. ~]; cudgel (beat,
break) o.'s <Cs bråka (bry) sin hjärna; pick (suck) ap.'s ^s lista ut och använda (stjäla) ngns idéer; tum a pSs ~
förvrida huvudet på ngn; have water on the ~ ha vatten i huvudet; have a th. on the ~ vurma för (tänka endast på)
ngt, ha fått flugan (dille) på ngt. II. tr slå in skallen på. ~-fag [-fæg] s överansträngning, trötthet i hjärnan, ~-fever
[-fi:və], s hjärninflamma-tion. ^less [-lis] a° tanklös, enfaldig.

+ Braintree [brei'ntri:] npr. brainy [brei'ni] a isht Am. F begåvad, skarp[-



sinnig]; om böcker talangfull, braise [breiz] tr steka i ångtatt kärl, stuva. Braithwaite [brei'þweit] npr.

1. brake [breik] s = bracken.

2. brake [breik] s busksnår, buskage.

3. brake [breik] I. åid. imp. av break. II. se break III. 6.

4. brake [breik]I.s[lin]bråka. II. £rbråkaiin&c.

5. brake [breik] I. s broms; apply the ro bromsa. II. tr bromsa, 'vsman [-smən] s bromsare. -van [-væn] s
bromsvagn; konduktörsvagn.

bramah [bra/mə] s slags lås. bramblile [bræmbl] s taggig buske; isht björnbärsbuske. -ing [-ig] s zooi. bergfink.
Brampton [bræ'm(p)tən] npr. bran [brær] s kli, sådor. brancard [bræ'gkəd] s hästbår.

branch [bra:n(t)J] I. s 1. gren, kvist. 2. utgre-ning: gren [of industry]; arm; biidi. [-[av]del + ning]. 3. band. filial.
II. itr skjuta (sända ut) grenar [äv. ~ out, forth]; [för]grena (grena ut, dela) sig [off, out, äv. away; into i]; ta (vika)
av; ~ out upon utbreda sig över. III. tr [för]grena. 'x.let [-lit] s liten gren, gren-skott. ^-line [-lain] s järnv. Bibana.
y [-i] a grenig.

brand [brænd] I. s 1. [eld]brand; poet. fackla; a ~ from the burning biidi. en brand ryckt ur elden. 2. brännjärn. 3.
brännmärke; stämpel. + 4. varusort, märke. 5. poet. svärd, glav[en]. II. tr [in]bränna, märka med brännjärn;
brännmärka; biidi. roed upon a p.ys memory outplånligt inristad i ngns minne, ~ish [-ij] tr svänga, svinga vapen
&c. ~ling [~lii)] s röd, ringad metmask. ~-new [-nju:] a splitter ny. Brandon [bræ'ndən] npr.

brandy [bræ'ndi] s konjak; ro-and-water konjaksgrogg. ~-ball [-bo:l] s slags rund karamell. ~-pawnee [-po/ni] s
indisk grogg, r^--snap [-snæp] s slags tunn pepparkaka, bran-new [bræ'n(n)ju:] se brand-new. brantgoose
[bræ'ntgu;s] se brent. Brasenose [brei'znouz] npr oxford-college, brass [brcr.s] s 1. mässing; brons; lagermetall;
sounding ro ljudande malm; a ^ farthing ett rött öre; ~ hat S stabsofficer; ~ plate + mässings-, namn|plåt Pa dörr
&c. 2. minnes|-plåt, -tavla av mässing i kyrka. 3. the "w el. pl. roes mässings-,bleck|instrumenten i en orkester;
äv. om de spelande blecket, bleckblåsarna; ~ band mässingsorkester. 4. S pengar, ö. F + fräckhet.

brassard [bræsa:'d] s armbindel.

Brassey [brae'si] npr.

brassll-founder [bra:'s|faundə] s gälbgjutare. -y [-i] I. a° 1. mässings-, 2. F fräck. 3. biidi. skrällig; pretentiös,
fallen för att lysa. II. s + brassy, niässingsbcslagen golfklubba, b rat [bræt] s mest förakti. [barn]unge. bravado
[brəvcr/do(u)] s karskhet, skryt, trots, brave [breiv] I. a° 1. modig, djärv, tapper. 2. litt. fin, grann. 3. åid. värd,
förträfflig, präktig. II. s indiankrigare. III. tr trotsa, tappert möta; ~ it out icke låta sig bekomma, vara oberörd av
misstankar och klander, ~ry [~(ə)ri] S

1. mod, tapperhet, oförskräckthet. 2. litt. grannlåt, glans, prål.

bravo [brcr/vou'] I. interj bravo! II. (pi. ~es,

av. r>us) s lejd mördare; bandit, bravura [brəv(j)u'ərə] s 1. bravur. 2. bravurnummer.

braw [bro:] a° skotti. se brave I. 2, 3.

brawl [bro:l] I. itr 1. träta, larma, föra oljud.

2. sorla, brusa. II. s högljudd träta, larm, oväsen, ~er [-ə] s grälmakare &c.

brawn [bro:n] s 1. muskelkött. 2. salt fläsk;

sylta. ^y [-i] a stark, muskulös. 1. bray [brei] I. itr 1. om åsna skria. 2. skrälla,
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smattra; av. tr. [mest ~ outJ. II. s 1. skri[ande]. 2. skräll.

2. bray [brei] tr stöta, krossa i mortel.

1. braze [breizj tr löda ihop med legering av mässing och zink.

2. braze [breiz] tr mässingsbeslå; bronsera. ~n [~n] I. a° 1. ar malm (brons,mässing); the r\> age kopparåldern. 2.
stark (gul, skrällig) som mässing. 3. fräck, skamlös [äv. u-faced]. II. tr mest ~ out framhärda i, fräckt gå på

med utan att låta sig bekomma.

1. brazier [brei'zio, äv. -g(i)ə] s gälbgjutare, kopparslagare.

2. brazier [se föreg.l s fyrfat, glödpanna. Brazil [brəzi'1] I. npr Brasilien [the ~s]. II. s

bresilja [nu mest u-wood]. ^.-nut [-nAt] s paranöt.

breach [bri:tj] I. s 1. bryt]ande, -ning äv. biidi., brott: ~ of close intrång på enskilt område; ~ of discipline
disciplinbrott, brott mot ordningen; ~ of duty pliktförgätenhet; ~ of promise [of 7iiarriage~\ bratet
äktenskapslöfte; ^ of the peace störande ay allmän ordning; + ^0/ trust missbruk av förtroende. 2. brottsjö [clean
~ som tar med sig allt på däck]. 3. rämna, bräcka, bräsch, lucka. II. tr göra bräsch i; bryta [sig] igenom, bread
[bred] s 1. bröd; ~ and butter smörgås[-+ ar] [a slice of ~ and butter; u-and-butter miss naiv (oerfaren, äv. pryd)
flicka]; levebröd; ~ and cheese enkel föda; levebröd; u buttered on both sides stor lycka, välstånd. 2. föda,
uppehälle, levebröd; make (earn) o.'s ~ tjäna sitt uppehälle. Breadalbane [brədo/lbin] npr. bread-licrumb
[bre'd|krAm] s 1. inkråm det mjuka + i bröd. 2. isht pi. ~s brödsmulor, rivebröd.

-Stuff [~stAf] s spannmål, brödsäd, mjöl. breadth [bredþ] s 1. bredd, vidd; utrymme. 2. ~ [of view] vidsynthet,
tolerans. 3. mål. helhetsverkan.

bread-winner [breMwinə] s familjeförsörjare, break [breik] broke broken aid. o. poet. äv. broke I. tr bryta i olika
bet. 1. bryta (ha, slå &c) sönder, slå hål i; bräcka, knäcka; spränga fientlig linje; bryta [av sig] ben; ~ the back
(neck) of göra undan (komma över) det värsta av; u bread with a p. sitta som gäst vid ngns bord; +• bulk, ~
ground se bulk o. ground; u the glass out of a window slå ut ett fönster; ~ a set sälja delar av ett helt var för sig.
2. förstöra, tillintetgöra, göra om intet, krossa eg. o. biidi. [~ the power of a country]; undertrycka uppror; ruinera
ekonomiskt; krossa hjärta, fÖr-+ svaga, göra ngn [ned]bruten. 3. rådbråka [~ on the wheel]. 4. tämja, dressera; ^
a horse to the rein rida (köra) in en häst. 5. bryta [mot] lag, löfte <fcc, överträda. 6. bryta sönder o. sålunda bryta
[sig] genom ei. ut ur; genomtränga; ~ open bryta upp (sig in i); ~ bounds isht utan lov gå utom skolområdet; ~
cover[t]

jakt. lämna sitt gömställe; ~ the ice biidi. bryta isen, övervinna de första svårigheterna; ~ a way bryta sig en väg.
7. yppa, yttra; ~ news varsamt meddela en nyhet; a jest säga en kvickhet. 8. [av]bryta, störa; dämpa [u the force
of a blow]; ~ o. s. (a p.) of vänja sig (ngn) av med, [få att] lägga bort. 9. låta ändra riktning [a ball] jfr III. 3. 10.
avdanka [an officer]. 11. med adv. ~ down nedbryta; krossa; ^ in vänja [att lyda]; rida + in, tämja; ~ off avbryta;
upphöra med; ~ off an engagement (a match) slå upp en förlovning; ~ up bryta (hugga, slita) sönder, + ta isär;
upplösa. II. itr 1. brista; gå (falla &c) sönder; gå upp. 2. bryta sig; förändras; ändra riktning [a ball ~s]; his voice
began to ~ han kom i målbrottet. 3. bli bruten, tyna av; om hälsa försvagas, svika. 4. * hand. göra konkurs. 5.
upplösas, dela (skingra) sig [clouds, troops ] 6. bryta sig fri, lösgöra sig [ofta ~ free, ~ loose]. 7. ~ into a house
bryta sig in i ett hus; ~ through an obstacle bryta sig igenom (övervinna) ett hinder. 8. om skrik &c bryta fram,
'ljuda'; bryta ut [into i]; plötsligt framträda (visa sig) [upon för], 9. spricka ut. 10. gry. 11. «& bryta, gå hög. 12.
~ with a p. bryta med ngn. 13. med adv. ~ away ge sig av, slita sig lös; plötsligt avvika från vana &c; ~ down
falla ihop; gå sönder [och stanna], 'strejka'; om häst etc. störta; totalt misslyckas; svika, ta knäcken; bli bruten ei.
förkrossad; he broke down entirely av. det blev (var) alldeles slut med honom; ~ forth bryta ut (fram); utbrista; ~
in bryta in, tränga sig in; falla ngn i talet, infalla; ~ in upon plötsligt störa (avbryta, överraska); gå upp för [a light
~s in upon me]; ~ off tvärstanna, avbryta [sig], tvärt upphöra; lösgöra sig; ~ out bryta sig ut (fram); utbryta, bryta



ut; utbrista; <v up upplösa (skingra) sig, bryta upp, skiljas åt; sluta, upphöra; tackla av. III. s 1. bryt|ande, -ning;
2. bräckning, inbrott [~ of day]. 3. kricket.

bolls riktningsändring Tid studsning från mar-

ken; biij. serie. 4. bräcka, spricka; öppning; + avbrott; lucka, mellanrum, ð. mus. gräns mellan röstregister. 6. [äv.
brake] skolvagn för hästars inkörning; break hög öppen fyrhjulig vagn med + löngssäten, slags charabang, vurst,
^able [-əbl] a brytbar, bräcklig, ^age [-idj] s 1. sönder-brytning, krossande. 2. hand. [ersättning för] +
sönderslaget gods, bräckage. 3. [av]brott. <vdown [brei'kdaun, - -] s 1. samman|stör-tande, -brott; fall, nederlag,
misslyckande; svårt insjuknande. 2. stoppning på grund av maskinskada; trafikstörning; ~ gang hjälp-manskap
vid tågolycka; ~ train hjälpvagn vid tågolycka. 3. bullersam slutdans, negerdans. 'N.er [-ə] s 1. en (ngt) som
bryter &c se break I. 2. bränning; ~s ahead! biidi. fara å färdel ~fast [bre'kfəst] I. s frukost [have tea for u]; u
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things frukostservis. II. itr äta frukost. ~-neck [-nek] a halsbrytande; brant stupande, ~-up [-Ap, - -] s upplösning,
slut, förfall; avslutning; uppbrott. <\/water [-wo:tə] s våg-brytare, pir, hamnarm, bream [bri:m] s braxen.

breast [brest] I. s bröst av. biidi., \ arm; make a clean ~ of it lätta sitt samvete genom att bekänna (tala om)
alltsammans. II. tr gå (simma) rätt uppför ei. emot, bjuda spetsen, trotsigt möta. ~-pin [*pin] s kråsnål. ~-plate [-
pleit] s bröstharnesk; bröstplåt. <^work [-wə:k] 8 tillfällig brösthög förskansning; bröstvärn.

breath [breþ] 8 1. andedräkt; anda; andning; catch (hold) o.'s ^ hålla [in] andan; draw to hämta andan, [in]andas;
leva; keep (save) your ro to cool your porridge prata inte i vädret! tig! spend (waste) ~ tala förgäves; take recover
o.'s ~ hämta andan; take away a p.'s ~ göra ngn mållös; be out of ~ ha tappat andan, vara andfådd (andtruten); be
short of te lida av andtäppa. 2. ande|tag, -drag; [a//] at a in one ~ i ett (samma) andetag; <%/ of fresh air näsa
(nypa) frisk luft. 3. andrum; give te låta få pusta ut, ge andrum. 4. pust, fläkt. 5. suck, viskning; below (under) o.'s
~ viskande. 6. spràkv. tonlöst ljud. ~e [bri:ð] I. itr 1. andas; leva. 2. andas ut, vila litet; ~ again (freely) andas ut
(lättare) efter farhåga. 3. fläkta. 4. ~ o/ha doft (en fläkt) av. 5.reuponbiidi.svärta,nedsätta. II.tr

1. [ut-, in]andas, andas ut ei. in; sprida doft; ~ new life into blåsa nytt liv i;

2. biidi. [fram]viska [a wish], knysta om; andas, uttrycka [simplicity]; ro vengeance andas hämnd. 3. låta andas
ut, låta hast rasta. 4. göra andfådd, utmatta, uttrötta [nu biott i pass.: he was ^ed [-t ei. bri:ðd; pp. bri:ðd] a språkv.
tonlös. ~er [bri:'ðə] s 1. en som andas &c. 2. en stunds motion, ~ing [bri:'ðig] I. s 1. andjning, -hämtning; fläkt. 2.
längtan [for], stilla bön [after om]. 3. gram. aspiration; rough ~ spiritus asper (') i grekiskan. II. a° som andas 4c;
levande staty, tavla. ^ing-space [brr/ðigspeis] s andrum, ^less [-lis] a° 1. 5jc livlös. 2. andfådd; sådan att man
tappar andan; andlös av. biidi. [expectation]. 3. utan en fläkt.

Brechin [brir'kin, bre'kin], Brechnock [bre'k-

nok], Brecon [bre'kon] nprr. bred [bred] imp. o. pp. av breed. breech [bri:tj] I. * & bak-, kammarjstycke av kanon
&c. II. tr kläda i byxor (jfr roes), ~es [bri'tjiz] s pl knäbyxor; oeg. av. byxor; wear + the re om kvinna ha
husbondväldet. »-ving [bri'tjir)] s 1. hindertyg. 2. & kanonbrok. ~-loader [-loudə] s bakladdare kanon, gevär,
breed [bri:d] bred bred I. tr 1. [fram]föda; bred in the bone nedärvd, medfödd, outrotlig.

2. frambringa, alstra, väcka E^v, bad blood].

3. uppföda, lägga på djur. 4. [upp]fostra, utbilda [fo i, för]; re a p. to the law låta ngn utbilda sig till jurist. II. itr
1. få (ha) ungar; föröka sig; ~ in and in ständigt gifta sig i släkten. 2. uppstå, sprida sig. III. s ras, avel; släkte.
««er [-ə] s 1. ngn (ngt) som föder, alstrar &c. 2. djuruppfödare. /v/ing

+ [-irj] s 1. alstring; uppfödande. 2. [-fostrande].-] {+fostran- de].+} 3. isht god uppfostran, hyfsning, levnadsvett.



1. breeze [bri:z] s zooi. broms, styng.

2. breezlle [bri:z] s 1. bris, fläkt, kultje. 2. F gräl. 3. F rykte, -y [-i] a° 1. blåsig, luftig;

+ sval, frisk. 2. livad, munter, gladlynt. Bremen [brei'mon, bre'm-], Brennan [bre'nən],

Brentford [bre'ntfəd] nprr. brent[-goose] [bre'nt(gu:s)] s sooi. prutgås. Brereton [briətn], Brest [brest], Bret Harte
[bret hcr/t] nprr.

brethren [bre'ðrin] s pl bröder i icke kottsi. bet.

se brother. Breton [bretn] a o. s bretagnjisk, -are. breve [bri:v] s 1. aid. påvebrev. 2. kort-tecken tecknet ^ för kort
vokal.

brevet [bre'vit] I. s fullmakt på (utnämning till) titulär rang [>o rank] I armén högre än den verkliga tjänstegraden
utan motsv. lön; ro officer titu-lärofficer. II. tr förläna titulärrang av [äv. ~ to the rank of]. breviüary [bri:'viəri] s
breviarium, katolsk bönbok. •erjbravi'a] sboktr. petitstil. -ty [bre'viti] s korthet.

brew [bru:] I. <r 1. brygga. 2. blanda, tillaga, koka ihop av. biidi. II. itr 1. brygga. 2. vara i annalkande (i
görningen); a storm is roing det drar ihop sig till storm. III. s brygd; bryggande, ~age [-idg] se brew III; ofta
biidi. hopkok, ~er [-ə] s bryggare. *v,ery [bru'əri] s bryggeri, ~ster [-stə] s aid. bryggare; Bro Sessions
sammanträde för beviljande av oktroj att försälja rusdrycker.

briar se brier.

Briareus [brai'əru:s] npr o. s mångarmad person.

bribe [braib] I. s mutor. II. tr muta, bestic-+ ka; av. itr. ~e [-i:/] s mutad person.^ry [-əri] s bestickning, mutor,
bric-à-brac [bri'kəbræk] s antikviteter gamla möb-

+ ler, porslin &e.

brick [brik] I. s 1. tegel[sten]. 2. tegelstensformat + stycke av ngt [~ of soap]; bulle, kaka; brikett. 3. byggbit l
barns bygglàda [box of <x»s].

4. S hedersprick &c. II. tr 1. mura (bekläda) med tegel. 2. ~ up mura igen (till), /v-bat [-bæt] s tegelbit att kasta,
~-dust [-dAst] 8 tegelmjöl. ~-field [-fi:ld] s tegelshigeri. ~-kiin [-kiln] s tegelugn. ^layer [-le(i)ə] s murare, /^y-
maker [-meikə] s tegel|slagare, -brännare. <vWork [-wə:k] s 1. murverk av tegel. 2. [ofta pi. ros] tegelbruk. y [-i]
a tegel-.
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bridilal [braid|l] I. s bröllop. II. a° brud-, bröllops-. -e [-] s brud; the u av. unga frun. Bride [braid] npr Sankt»
Birgitta, bridellcake [brai'dpkeik] s bröllops|tårta, -krokan. -groom [-gru(:)m] s brudgum; nygift, -smaid [-zmeid]
s brudtärna, -sitian [-zmən] s brudgums marskalk ( = best man). bridewell [brai'dwol] s tukthus, fängelse; aid.

utom as. npr. Bu londonfängelse.

1. bridge [bridg] s bridge spei.

2. bridge [bridj] I. s 1. bro; brygga; övergång över järnväg &o; kommandobrygga; ~ of boats pontonbrygga. 2.
näsrygg [u of the nose], 8. fiolstall. 4. biljardbock. II. tr slå bro över, förena [som] med bro. <x»-head [-hed] s
fort. brohuvud.

Bridgells [bri'd^iz] npr. -t [^it] npr Birgit, -town [-taun] npr.

bridgetrain [bri'dgtrein] * X ponton|träng,

-kompani. Bridg[e]water [bri'dgworta] npr. bridle [braidl] I. s 1. betsel, ridtyg; go well up to o.'s u gå snällt; lay



the u on a horse's neck låta en häst gå efter behag. 2. tygel, tvång, hämsko. 3. förtöjningstross. II. tr 1. betsla. 2.
tygla, hålla i schack; lägga band på Eav. <x/ t»]. III. itr sätta näsan i vädret, se stursk ei. förnärmad ut [oftast ~
up]. «v-path [-pa:þ] s ridväg. Bridlington [bri'dligton] npr. bfidoon [bridu:'n] s bridong, tränsbetsel. Bridport
[bri'dpo:t] npr. brief [bri:f] I. s 1. påvebrev. 2. sammandrag,

resumé av fakta &o i mäl; uppsattes av en Solicitor till ledning för den barrister som skall sköta m&iet inför
rätta; hold a u for föra ngns talan; take a u åta sig ett mål; pi. us advokats olika mål (saker). II. a° kort[fattad, -
varig];*Je + ** fatta sig kort; in u kort sagt. *vless [-lis] a° utan klienter, ~ness [-nis] s innehållsrik korthet,
pregnans.

1. brier [brai'ə] s törn-, isht nypon|buske; sweet u lukttörne.

2. brier [brai'ə] s 1. Ericaart, vars rot användes till pipor. 2. av »v gjord pipa.

Brierley [brai'əli] npr.

brier-rose [brai'orouz] s nyponbuske.

brig [brig] s brigg.

brigadüe [brigei'd] I. s 1. X brigad. 2. kår. II. tr formera i (förena till) brigad[er], -ier [brigədi'ə] s [före 1921 av.
u-general] X brigadchef mellan överste och generalmajor; lokal el. tillfällig rang.

brigand [bii'gand] s stråtrövare, ~age [-idj]

s stråtröveri. brigantine [bri'gənti:n] s skonertbrigg. Brigham [bri'gom], Brighouse [bri'gaus] nprr. bright [brait] I
a° 1. klar, ljus, lysande; blank, + glänsande E~ helmets]; ~ redhögröd. 2. glad, glädjestrålande [face], lycklig
Efeel u; it made my Xmas ~], ljus; gynnsam underrättelse

&c; things are looking uer det börjar bli bättre (se hoppfullare ut). 3. kvick, livlig, pigg, isht om barn vaken,
begåvad; av. iron, [he's a u [-sped-men!]\-] {+sped- men!]\+} u thought ljus idé, kvickt infall, lycklig tanke. 4.
<v# lookout i* god (skarp) utkik. II. adv [oftast ~ty] klart [shine u]. ~en [-n]

1. <f 1. göra ljus (klar, glänsande), upplysa, 'förgylla'; tekn. polera. 2. uppmuntra, liva, uppigga Eav. up]. II. itr
Eofta u up] bli ljus[are] &o, klarna, ljusna; lysa upp, livas, ^ness [-nis] s klarhet &e jfr bright.

Brighton [braitn] npr.

Bright's disease [braits dizi:'z] s kronisk njurinflammation, 'äggvita', brill [bril] s *ooi. slätvar. brillianllce
[bri'ljən|s], -cy [-si] s 1. glans, prakt, lysande sken. 2. talang[fullhet], 'elegans* isht i konversation, -t [-t] L o0 1.
strålande, glänsande. 2. lysande genom begåvning, ställning 4c; + lysande (briljant) begåvad. II. s briljant.

-tine [-ti:n] s briljantin slags kosmetik, brim [brim] I. s 1. brädd, kant, rand [of cup &c]. 2. brätte. II. tr fylla till
brädden, brädda, råga. III. itr vara bräddad (bräddfull); ~ + over flöda över. ~mer [-ə] s bräddad bägare,
brimstone [bri'mston] 5 svavel. brindle[d] [brindl, -d] a brokig, eg. brungul med mörkare ränder; Spräcklig,
Strimmig.

brine [brain] I. s 1. salt|vatten, -lake; attr. salt-.

2. the u mest poet. havet. 3. poet. tårar. II. tr lägga i (behandla med) saltlake; [in]salta.

bring [brig] brought brought tr 1. komma med ngt till den talande el. åhöraren, ha med sig till ngn [mots, take])
hämta, ta (sätta) in (fram, ner Ac); bringa, föra; »x» me an egg ta hit (gå efter, ge mig, får jag) ett ägg; who
brought this letter? vem har varit här med det här brevet? ^ him with you ta honom med dig [hit]! home to
över|bevisa, -tyga om; pass. bli klart för; ~ misery upon störta i olycka (fördärv); u a p. into trouble skaffa ngn
obehag (förargelser &c); u a p. to himself (to his senses) återföra ngn till förnuft, få ngn att ta reson; /x/ to bear se
2. bear II. 3; u to bed se bed 1; u to a p.'s mind se mind. 2. fram|bringa, -kalla; medföra, förorsaka; förmå, få [io
till att]; <x/ to pass åstadkomma-, åvägabringa; can't u myself to believe kan inte förmå mig att tro.

3. framlägga, dra fram; anföra; väcka àtai, motion. 4. med adv. ~ about få till stånd, åstadkomma, .förjanleda, -



orsaka; »i« vända; ~ back återföra [i minnet]; ~ down skjuta ned, nedlägga; förödmjuka; få ner, sänka pris &e;
föra fram, fortsätta skildring ko till tid; <v down the house väcka stormande applåder; ~ down upon draga [ner]
över, ådraga, åsamka; ~ forth fram|bringa, -föda, bära i sitt sköte, föranleda; ~ forward föra fram; anföra; bokför,
transportera; ~ in införa; framdraga tiii belysning &c; inbringa pengar; framlägga, föreslå, väcka motion; ~ in
guilty F för-
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klara skyldig; ~ off föra bort, isht hämta i land (ombord); föra till lyckligt slut; ~ on förorsaka, medföra; bringa å
bane (påtal); ~ out uttrycka, få fram; låta framträda, tydligt visa; införaisällskapslivet(societeten);
uppföraskådespel; Utge bok; utbjuda lån &c till teckning; ~ OVer omvända, få att gå över; ~ round väcka till
sans, få att kvickna till; ~ round to o.'spoint of view få ngn över till sin sida (ståndpunkt);

through rädda sjuk; ~ to hejda; »i* stanna, dreja bi ar. itr., väcka till sans; ~ under kuva, kväva, tygla; ~ up föra
(lyfta, driva) upp: uppföra hus &c; uppfostra, utbilda [to i, till]; uppföda djur; inkalla för rätta; Upptaga förut
behandlad sak på nytt; röra upp, rota i historia &c; uppkalla talare; föra fram till tidpunkt, fortsätta; [för]ankra av.
itr.; stanna itr.; ~ up the rear bilda eftertrupp, komma sist. ~er [-ə] s överbringare, bärare; ro-up uppfostrare,
brink [brigk] s rand, kant, brant, brädd [on

the ro of death]. briny [brai'ni] a salt, brio [bri(:)'o(u)] s brio, livlighet, eld. briquet [bri'kit], ~te [brike't] s brikett.
Brisbane [bri'zban, äv. -bein] npr. brise-bise [bri:'zbi:z] s jalusi, draggardiner för

nedre delen av fönster.

brisk [brisk] I. a° 1. livlig, rask [pace, [-träffe],-] {+träf- fe],+} 2. uppiggande, frisk [gale]; munter [fre]. II. tr
[mest <v up, F about] uppjliva, -pigga; påskynda, brisket [bri'skit] s bringa av djur. bristille [brisl] I. s svinborst;
borst; set up o.'s (a p.'s) ~s borsta sig, resa borst; reta upp sig (ngn). II. itr 1. resa sig, stå på ända (ut) [~ up]. 2.
borsta sig, morska upp sig [ofta ~ up]. 3. ~ with vara tätt besatt med (full av) [~ with difficulties]. III. tr 1. resa
hår &c [av. ~ up]. 2, förse med borst, -y [-i] a borstig, borstlik, full av borst. Bristol [bristl] npr. Brit. förkortn. för
Britain, British. Britüain [brit|n] npr Britannien; Great ~ Storbritannien; Greater ro det brittiska världsväldet;
North ~ [i adresser &c N.B.] Skottland, •annia [-æ'njə] npr Britannien isht personifierad; rv, metal
britanniametall. -annic [-æ'nik] a brittisk [Ilis ~ Majesty], -ish [-ij] a° brittisk; engelsk, -isher [-ijə] s Am. britt i
mots. + till amerikan, -on [britn] s britt. Brittany [bri'toni] npr Bretagne, brittle [britl] a spröd, skör, bräcklig.
Brixton [bri'kston] npr.

broach [broutj] I. s 1. stekspett. 2. tornspira. 3. skärborr. II. tr 1. slå upp tunna, tappa. 2. komma fram med,
framkasta, bringa på ta-+ peten, börja dryfta. III. itr, ~ to & köra upp

i vind. ~er [-o] s upphovsman [of till], broad [bro:d] I. a° 1. bred; vid[sträckt]; ~ pennant toppstandert,
kommendörsfiagg; ^ way [- -] stor landsväg; it's as m ös it's long

det kommer på ett ut. 2. full, klar; ~ daylight ljusa dagen. 3. öppen, tydlig vink &c; grov, huvudsaklig, stor [facts,
features o/]; roly speaking i stort sett. 4. rak på sak, oskrädd; rå, grovkornig, oanständig [story, ballad, humour];
lössläppt, uppsluppen glädje &o. 5. bred, utpräglat dialektal; B<o Scotch lågskotskt landsmål. 6. allmän, generell
[~ + rule, sense]. 7. fri[sinnad], fördragsam; B<o Church subst. o. adj. bredkyrklig[t parti] häv.

dande tolerans och samförstånd mellan kyrkorna. 8. utförd i stora och kraftiga drag; ~ effects helhetsintryck. II.
adv, ~ awake klarvaken; speak ~ tala dialekt (brett). III. s 1. ~ of the back ryggtavla. 2. Norfolk sjölika
åutvidgningar i N. ~-arrow [-æ'ro(u)] s se arrow. ~-ax[e] [-æks] s timmeryxa, bila. /x^-bean [-bi:n] s bondböna.
~cast [-ka:st] I. + tr så för hand; sprida [omkring, ut, vitt och + brett]. II. tr o. itr äv. -ed -ed rundradiera. III. + s
bred[såning, -sådd. IV. a o. adv bredsådd, handsådd [seed sown either ~ or in drills]; spridd, kringströdd vitt och



brett [scattered ro], ^casting [-kafstig] s rundradio. ~catching [-kævtjig J s avlyssnande av rundradio. Cloth [-
klo(:)þ] S fint svart kläde av dubbelbredd, ~en [-n] I. tr göra bred (vid); utvidga. II. itr bli bred, vidga ut sig. ~-
gauge [-geidg]

I. 8 bred spårvidd bredare än 1,435 m. vani. 2,13 m.

II. a [äv. ~d] bredspårig. B~hurst [-hA:st] npr. t-v-minded [-maixndid] a vidsinnad, fördomsfri. ~ness [-nis] s
råhet, grovhet, /v-sheet [-Ji:t] s stort ensidestryckt ark; plakat, ~side [-said] s 1. fartygssida; on bredsidan till. 2.
*£* bredsida, glatt lag. 3. ar. = föreg. ~-silk [-silk] s siden i stycke ej band. B~stairs [-stsəz] npr. sword [-so:d] s
bredsvärd; huggsabel. B^way [-wei] npr. ~ways[-weiz], ~wise [-waiz] adv på bredden.

Brobdingnag [bro'bdignæg] npr jättarnas land i Gulliver's Travels. ~ian [---iən] a jättelik, brocade [brokei'd] S
brokad siden med invävda guld- ei. silvermönster, ~d [-id] a med inbrosche-rade mönster, brokad-,guld-ei.
silver|stickad. broccoli [bro'koli] s sparriskål. broché [broJei/] a 1. häftad bok. 2. se brocaded. brochure [bro'Jjuə,
av. fr. utt.] s broschyr, broek [brok] s grävsvin. broeket [bro'kit] s spetshjort hjort i 2:a året. brocoli [bro'koli] se
broccoli. Brodie [brou'di] npr.

brogue [broug] s 1. grov sko; sport-, isht golf|-känga; fishing^s sjöstövlar. 2. [-landsmål[s|ut-tal],-]
{+landsmål[s|ut- tal],+} isht irländskt uttal.

1. broil [broil] s larm, oväsen, bråk.

2. broil [broil] I. tr halstra, rosta; glöda, steka; roing brännhet. II. itr stekas, vara glödhet.

III. s halstrat kött. ~er [-ə] s halster, rost. broke [brouk] imp. av break, ~n [-ən] pp. av

+ break; ss. a 1. bruten, bräckt &c, [-sönderslagen],-] {+söndersla- gen],+} söndrig, trasig, förfallen. 2. [ned]bru-
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ten; förkossad; ekonomiskt ruinerad. 3. tämd, inriden, dresserad [ofta ~ in]. 4. [ofta] av-f bruten [sleep]; u week
vecka med helgdag. 6. vissa uttr. ~ beer överblivna ölskvättar; ~ English bruten engelska; ~ ground ojämn
(kuperad) mark; ~ meat köttrester efter mài-tid, överblivet kött; ~ man hist. o. skotti. jur. fågelfri; ~ money
pengar utöver runda summor, småpengar; ~ number brutet tal, bråk; u tea gruste; ~ teater krabb (ojämn) sjö ss.
över skär. ~n-hearted [-ənher/tid] a° [-[ned]bru-ten-] {+[ned]bru- ten+} av sorg. ~nly [-ənli]adül. avbrutet,
ryckvis. 2. äv. bru[s]tet. ~n-winded [-ənwi'ndid] a om häst sprängd, brokller [brou'k|ə] s 1. mäklare; äv. agent,
mellanhand i aiim. 2. utmätningsman; put in the us ta i mät,utpanta. -erage[-ərid3] s 1. mäkleri, mäklaresyssla. 2.
mäklarearvode, kurtage. -ing [-ig] $ mäklareaffärer, mäkleri. brolly [bro'li] 5 S paraply, bromiiide [brou'mjaid] s
kem.bromid, bromföre-+ ning; ~ of potassium bromkalium. -ine[-i(:)n, av. -ain] s kem. brom.

BromllleypDrA'mlli, av.-o-], -pton[-(p)tən,av.-o-], -sgrove[bro'mzgrouv], -wich [-idg, av.-o-] »prr. bronchllia
[bro'gk|iə] s pl bronker. -ial [-iəl] a bronkial, luftrörs-, -itic [bronki'tik, brogk-] a luftsrörs-, bronkitisk. -itis
[bronkai'tis, f brogk-] s bronkit, luftrörskatarr. BrontS [bro'nti] npr.

bronze [bronz] I. s 1. brons. 2. bronsfärg. 3. brons|sak, -figur, -staty &c. II. tr 1. bronsera.

2. äv. itr. göra (bli) brun. 3. biidi. förhärda, brooch [broutj] s brosch, bröstnål.

brood [bru:d] I. s 1. kull. 2. avföda, yngel.

3. förakti. hop, flock, svärm. II. itr 1. ligga på ägg, ruva. 2. ligga, vila, hänga [on, over över]. 3. grubbla, ruva [on,
over på]. III. tr

+ ruva [fram], kläcka [ut] av. biidi. <%»-hen + [-hen] s ligghöna. ~y [-i] a liggsjuk.

1. brook [bruk] s bäck.



2. brook [bruk] tr mt. (med negation) tåla, fördraga; medgiva.

Brook[e] [bruk] npr. brooklet [bru'klit] s liten bäck. Brookllline [bru'kllain], -lyn [-lin], -s [-s] nprr. broom I. s 1.
[bm:m, av. brum] ginst. 2. [brum, äv. bru:m] kvast. II. [=/. 2] tr sopa med kvast. owStick [bru'mstik] s kvastskaft,
-käpp. BrOS. [brA7ðəz] förkortn. i firmanamn av brothers. broth [bro(:)þ, pi. bro:ðz] s [kött]spad, buljong;
köttsoppa; Scotch u avredd köttsoppa med koragryn, rötter &c; tOO many Cooks Spoil the u ju flere kockar, dess
sämre soppa, brothel [broðl, äv. broþl] s bordell, brother [brA'ðə] s 1. (Pi. us) broder. 2. (Pi. brethren [bre'ðrin])
med-, stall-, tros-, ära-bets-, yrkes|broder; ~ in arms vapenbroder, ^hood [-hud] 8 broderskap, samfund, ~-in--law
[brA/ð(ə)rinlo:N] (pi. -s-in-laio) s svåger, ~ly [-ii] a broderlig.

brougham [bru:m, äv. bru(:)əm, brou'əm] 5 oftast fjrbjuiig kort täckt enspännare, kupé. B~ [bru:m] npr. brought
[bro:t] imp. o. pp. av bring. Broughtllon [bio:t|n], -y [-i] nprr. brow [brau] s 1. ögonbryn; bend (knit) o.'s us
rynka pannan. 2. panna; biidi. min, uppsyn. 3. utsprång, rand, kant av bråddjup; krön. -ague [-eiNgju:] s migrän,
'vbeat [-bi:t] ~ uen tr spela översittare mot, kujonera, kuscha, [söka] stuka (kväsa), brown [braun] I. a 1. brun; Bu
Bess, se Bess; u bread bröd av osiktat vetemjöl, graham-bröd; ~ Holland se Holland; u paper kar-dus-,
grå|papper; ~ study grubbel, funderingar, drömmerier; ~ sugar brun farin; ~ ware vanliga lerkärl. 2. mörkhyad;
solbrynt; poet. mörk. 3. do u S lura. II. s 1. brun färg; + brunt. 2. S kopparslant. III. tr brunera, bryna. IV. itr bli
brun. B^[e] [-] npr. ~ie + [-i] s 1. tomte. 2. slags kamera. B^ing [-ig] s + browningpistol. ~ish [-ij] a brunaktig.
browse [brauz] I. 5 1. löv, skott &o som foder: knappt bete. 2. betande [ai ~]. II. tr avbeta. III. itr beta (leva) [on
på^av] iöv &c. Bruce [bru:s] npr. Bruges [bru:3] npr Brügge. Bruin [bru'in] s Nalle.

bruise [bru:z] I. s blånad, blåmärke, kontu-sion; stöt, fläck på frukt &c. II. tr 1. ge krosssår ei. blåmärke, slå gul
och blå, mörbulta, illa tilltyga. 2. mala (stöta) sönder, krossa. III. itr 1. jakt. S u along rida fram över stock och
sten. 2. u easily lätt få blåmärke, vara ömtålig för slag. 3. boxas. ~r[-ə]s F yrkesboxare.

bruit [bru:t] aid. I. s rykte. II. tr 1. utsprida

rykte. 2. fira, prisa, brummagem [bTA'modpm] I. s birminghamvara; imitation, oäkta sak[er]. II. a imitations-,
oäkta, billig och grann. Brummel [brA'mol] npr. brumous [bru/məs] a vinterlig, dimmig. Brunei [brune'1] npr.

brunette [brume't, äv. fr. utt.] s o. a brunett. Brunswick [brA'nzwik] npr Braunschweig; the

u line huset Hannover från Georg i. brunt [brAnt] s anfalls värsta tyngd; bear the u

of the blame bära (ha) största skulden, brush [brAj] I. s 1. borste; kvast; pensel; from the same u av samma
målare. 2. räv. svans. 3. [av]boi\stning [u-up; give o.'s hair a ~]. 4. hopdrabbning; nappatag; give a p. a u anfalla
(slå) ngn. 5. eiektr. strålknippe. 6. isht Am. Austr. småskog, snår, ris. II. tr 1. rengöra med borste ei. kvast; borsta
[av]; sopa; skrubba; stryka en tår från ögat&c [ofta ~ aioay]; u away biidi. sätta sig över, bortse från; ~ over lätt
måla över; ~ up rensa, borsta [upp]; fiffa (snygga) Upp; friska Upp minne, kunskaper &c [~ up o.'s English]. 2.
vidTÖra, snudda vid; stryka förbi. III. itr svepa, snudda, fara,
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rusa, skymta [by förbi; through, against]; *oing gallop sträckt galopp. <x*maker [-meikə] s borstbindare. <v-
pencil [-pensl] s pensel. . T«d. ~y [-i] a 1. borst|lik, -ig, raggig; grov.

2. buskig, snårig.

brusque [brusk, brAsk] a° tvär, burdus, brysk. Brussels [brA'slz] npr Bryssel; sprouts

[brA'slsprau'ts] pi. brysselkål. brutllai [bru:t|(ə)l] a° djurisk; grov, ohyfsad; rå, brutal, grym. -ality [-æliti] s råhet,
brutalitet Ao. -alize [-əlaiz] tr förråa, förfäa; göra brutal, -e [-] I. a X. om djur oskälig. 2. om människor djurisk,
förnuftslös, låg; rå; sinnlig.



3. om sakar själlös, rå; ~ force rå styrka; ^ matter död materie. II. s 1. oskäligt djur. 2. djurisk (rå 4o) människa; F
odjur, fä, kräk. -ish [-'ij] a° = brute I. 2.

Brutus [bru/təs], Bryan[t] [brai'ən, -t], Bryce [brais], Bryn Mawr [brinmau'ə i waies; brin-mo:' i Amerika] nprr.

bryology [braio'ladji] s läran om mossorna.

bryony [brai'əni] s bot. hundrova.

B. Sc. [bi:/e[/]ssi:/] förkortn. för Bachelor of

Science ung. fil. kand. i naturvetensk. ämnen, bubble [bAbl] I. s 1. bubbla; bubblande. 2. biidi. ngt tomt ei.
bedrägligt; humbug, [-svindelföretag];-] {+svindel- företag];+} attr. humbugs-, svindel-. II. itr bubbla, porla;
biiai. koka, sjuda [ro over, up]. + HI. tr nu % lura.

bubo [bju:'bjo(u)] s iäk. bnbon, böld i ljumske o. d., isht i pest. ~nic [-o'nik] a; ~ plague böldpest. buccaneer
[bAkəni'ə] s sjörövare, äventyrare. Buccleuch [bəklu:'], Bucephalus [bj^^se^fələs]

nprr.

Buchan [bA'xan, bA'k-], ~an [bju(:)kæ'nən] nprr.

Bucharest [bju:'kərəst] npr Bukarest, buck [bAk] I. s 1. bock, hanne ar dovbjorfc, ren, atenbock, antilop, bare,
kanin. 2. Sprätt, 'lejon'; old ro! S gamle gosse! 3. attr. S manlig, herr-. II. itr o. tr 1. om bäst skjuta rygg och slå
bakut för att kasta av ryttare; ~ off kasta av. 2. Up S raska på; krya (pigga, gaska) upp [sig]; + snobba upp sig.
bucket [bA'kit] s I. pyts, ämbar, spann, hink; drop in the ~ droppe i havet: kick the »o S kola av. 2. [mudder-,
hiss|]skopa; hjul-+ skovel. 3. pumpkolv. buck-llhandled [bA'k|hændld] a med hjort-hornsskaft. -horn [-ho:n] s
hjorthorn. Buckilhurst [bA'khə:st], -ingham[shire] [bA'kiij-əm, -J(i)ə] nprr.

buckilish [bA'k|iJ] a° narraktig, sprättig. --jump [-djAmp] itr se buck II. 1. - -jumper [-djAmpəJ 8 om häst, se
buck II. 1. Buckland [bA'klənd] npr. buckle [bAkl] I. s spänne, buckla. II. tr 1. fästa med spänne, spänna, knäppa
[o» på; up ihop]; ~ on spänna på (om) sig. 2. mest roa. *o o. 3. to göra sig i ordning till, ta itu

med. 3. göra buktig, böja. III. itr 1. = II. 2; *o to adv. hugga i, lägga manken till £<%/ down to work]. 2. böja
(kröka, vika) sig, bågna. *or + [-ə] s 1. liten rund sköld. 2. skydd[are]. -fbuckram [bA'kram] I. s 1. styv kanfas.
2. uppstyltat sätt, stelhet, stramhet. 3. skenbar styrka. II. a biidi. stel, uppstyltad; skenbart stark.

Bucks [bAks] = Buckinghamshire. buckshee [bA'kJi:] S 'fynd', 'stekt sparv'; attr. + gratis-.

buck!![-]shot [bA'k|Jot] s grova hagel, -skin [-skin] s 1. läder av hjort &o; buckskin. 2. pi. buckskinbyxor.
buckwheat [bA'k(h)wi:t] s bovete. bucolic [bju(:)ko'lik] I. a (~ally adv) idyllisk, herde-. II. s herdedikt. bud [bAd]
I. s knopp; öga pà växt; nip in the ~ kväva i brodden (i sin linda). II. itr knop-+ pas, slå ut, börja växa. III. tr
okulera. Budapest [bju/dəpe/st] npr. budded [bA'did] a knoppbärande, i knopp. Buddhlla [bu'd|ə, av. bA-] s
Buddha, b-lsm [-izm] * buddism, b-ist [-'ist] s buddist. b-lstic[al] [-i'stik, -1] a buddistisk, budding [bA'diij] a i
[sin] knopp; biidi. gryende, + nyvaknad, spirande.

budge [bAd3] itr (med negation) röra sig ur fläcken, vika.

budget [bA^it] s 1. bylte, förråd, samling [ro of news; i namn pà tidningar, t. ex. Pall Mall + 2. riksstat, budget,
~ary [-əri] a bud-+ gets-, budgetär, statsfinansiell. Buenos Ayres [bwe/nəsai/əriz] npr.

buff [bAf] I. S 1. tjockt lent mattgult buffel- el. Ox|-läder; sämskskinn. 2. aid. = re-coat. 3. F bara skinnet; in <x»
spritt naken. 4. mattgul färg. 5. the Bros östkentiska regementet. II. a I. buffel- ei. ox|läders-. 2. matt-, brun|gul.
III. tr polera med sämskskinn. buffalo [bA'fəlo(u)] (pi. ~es) s buffel; oeg. bison-oxe.

buff-coat [bA'fkout] s kyller, buffer [bA'fə] s 1. buffert; ~ State buffertstat. 2. S förakti. karl; old ro gammal
stofil.

1. buffet [bA'fit] I. s knuff, stöt, [knytnävs]slag. II. tr I. slå [till] isht med handen, knuffa [-[omkring];-] {+[om-
kring];+} fara illa med, vara hårdhänt mot. 2. brottas med vågorna. III. itr kämpa, brottas.



2. buffet s byffé: 1. [bu'fei, nv. byfs'] serveringsdisk. 2. [bA'fit] möbel skänk.

buff-jerkin [bA^a^km] s kyller.

buffo [bu'fo(u)] a o. s komisk [sångare i opera].

buffoon [bAfui'n] I. s gycklare, pajas. II. itr

spela pajas. «%,ery [-əri] s gyckel, upptåg, buffll-wheel [bA'f|(h)wi:l] s polerskiva. -y [-'i] a läderfärgad, brungul;
~ coat iäk. gal hinna

+ på. blod.

bug [bAg] 8 1. vägglus. 2. isht Am. liten insekt, + bagge. 3. S Am. big pamp, högdjur.
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btun-boat

bugaboo [bA'gabu:], bugbear [b/Zgbsə] s base, spöke; skrämbild.

1. buggy [b/v'gi] a full av vägglöss.

2. buggy [bA'gi] 8 mest U. S. A., Indien oeb kolonierna + lätt enspännare för en el. två personer.

1. bugle [bjurgl] s stråpärla oftast svart.

2. bugle [bjurgl] I. s jakthorn; X signalhorn. II. itr o. tr blåsa [i horn], ~r [-ə] s horn-blåsare. ~t [-it] s litet
signalhorn.

bugloss [bju:'glos] s bot. isht 1. Ancbusa arvensis fårtungört. 2. Kchium blåeld. buhl [bu:l] s boulle-arbete
inläggning 1 trä &o ay metall, pärlemo, skölðpadd &c.

build [bild] built built I. tr 1. bygga; förfärdiga; upp|föra, -resa, -rätta [av. ~ up]; Midi, forma, skapa; a fire göra
upp en brasa; built in inbyggd, instängd av byggnader; built round kringbyggd; ~ up av. bygga fö'r + (igen). 2.
biidi. bygga, grunda [on på]. II. itr 1. bygga. 2. biidi. bygga, lita [on på]. III. s byggnad, isht kroppsbyggnad;
konstruktion; struktur; av. snitt på kläder, ~er [-ə] s byggare; lsbt byggmästare, building [bi'ldig] s bygg|ande, -
nad, -ning. A^-lease [£li:s] s markarrende med rätt att bfgga. ^-society [-səsai^əti] s byggnadsförening, built
[bilt] imp. o. pp. av build. ; bulb [bAlb] I. s 1. lök; knopplök. 2. lðkformig ansvällning på rör, kula på termometer
Ac, bulb; u of the hair hår|säck, -rot; electric ~ elektrisk [glöd]lampa. II. itr bilda lök[ar]; biidi. svälla ut, runda
sig [av. ~ out], ~ed [-d] a försedd med lök (bulb), lök-; lökformig. ~ous [-əs] a lök-; lökformig[t uppsvälld].
Bulbul [bu'lbul] s persisk näktergal &S. biidi.

om skald.

Bulgaria [bAlgerəriə] npr Bulgarien, ~n [-n]

s o. a bulgarpsk]. buig|e [bAldj] I. s 1. ngt som står ut isht nut ei.

på tok, utbuktning; ansvällning. 2. <£» ytter-+ pansar under vattenlinjen till skydd mot torpederlng. II. itr bukta
(svälla) ut, vara bukig, stå (buka) ut; 'ing äv. bukig. III. tr få att stå ut, stoppa full; -ed äv. bukig.

bulk [bAlk] I. s 1. skeppslast, helt parti; hand. 4* break u börja lossa; in ~ i lös last, på rus icke i lådor, säckar ào
[load in »%>]; i stora partier [sell in *>#]; by the ~ i klump. 2. poet. stor skepnad (gestalt), ngt väldigt. 3. volym;
omfång, storlek, [stor] massa. 4. the + det mesta, dè flesta [of ay]. II. itr 1. vara (te sig &e) stor ei. betydelsefull,
framstå [~ large]. 2. ~ up svälla ut, stiga [to till]. III. tr 1. lägga i hög. 2. hand. ^ teas väga te (i tui-

-I- len) genom att föret väga bruttot, sedan taran.

bulkhead [bA'lkhed] s & skott [watertight ~]. bulky [bAiki] a skrymmande, [för] stor, tjock.



1. bull [bul] s [påve]bulla.

2. bull [bul] I. 3 1. tjur. 2. hanne av elefant, val o. a. stora 41 ur; av. attr. han-. 3. börs. haussespeku-

lant. II. itr o. tr börs. spekulera i hausse, pressa upp priset på ngt. 3. bull [bul] s orimlighet i uttryckssätt, språklig
motsägelse, slags löjite katakres [ofta Irish ~]. Bull [bul] = John ~ den typiske engelsmannen, bullace [bu'lis] s
bot. krikon, bullll-baiting [bui|beiNtig] s tjurhetsning. - -calf [-ka:'f, a*. - -] s 1. tjurkalv. 2. biidi. dumbom.
•["]d°9 s bulldogg [av. aur. ~ tena-

city]. 2. biidi. seg och orädd person; the breed engelsmännen. 3. univ. S rättstjänare, spa-nare som åtföljer the
proctor se d. o., 'griphum-+ mer'. 4. F kort pistol; pipsnugga. +Bullelln [bu'l|in], -r [-ə] nprr. bullet [bu'lit] s
gevärs &o kula; get the u S få sparken, ~-headed [-heMid] a rundhuvad; Am. biidi. envis, trilsk. bulletin [bu'litin]
s bulletin, bullet-proof [bu'litprurf] a skottsäker. bullllfight [bu'l|fait] s tjurfäktning. -finch [-fin(t)J] s 1. zooi.
domherre. 2. hög o. tät häck med dike. -frog [-frog] s zooi. bölgroda. -head [-hed] s 1. zooi. simpa. 2. dumhuvud,
-headed [-he'did] a X. bredhövdad. 2. dum; trilsk, envis, bullion [bu'ljən] s omyntat (oförarbetat) guld ei. silver;
guld-, silver|tacka; guld-, silver|-valuta. bullock [bu'lək] s stut, oxe. Bul lökar [bu'loka:] npr.

bull-ilpup [burl|pAp] s bulldoggsvalp. -ring[-rig] 8 tjurfäktningsarena. Bull Run [bu'lrA'n] npr.

bull's-eye [bu'lzai] s 1. skottavlas prick. 2. [runt glas i] blindlykta. 3. fönsterventil. 4. byggn. liten rund
fönsteröppning, oxöga. 5. slags hård rund karamell.

bull-||terrier [bu'l|te'riə] s bullterrier korsning mel* lan bulidogg och tax. -trout [-traut] s grålax.

1. bully [bu'li] I. s 1. översittare, feg tyrann isht biand pojkar, kaxe. 2. lejd bandit. II. tr tyrannisera, trakassera,
topprida, söka ter-rorisera; av. itr. domdera, spela översittare [mot]; genom hot skrämma [into till].

2. bully [bu'li] a o. interj isht Am. utmärkt;

3. bully [bu'li] s [av. /v beef] oxkött i bleckburkar.

bullyrag [buiiræg] tr F .skälla ut(ner),tufsa till. bulrush [bu'lrAj] s bot. säv. bulwark [bu'lwok, av. -wə:k, -wo:k] s
1. bålverk, skyddande vall av. biidi. 2. vågbrytare. 3. mest pi. »t» brädgång, reling. Bulwer [bu'lwə] npr. +bum
[bAm] s 1. bakdel. 2. se m> bailiff [-bei'lif] 8 förakü. exekutionsbetjänt, bumble [bAmbl] s 1. vaktmästare. 2.
underhuggare, viktigpetter dryg underordnad, ^bumble-bee [bA'mblbi:] s humla, bum-boat [bA'mbout] s &
proviantbåt, katt-rejarebåt.
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bumf [bAmfJ s S 1. toalettpapper. 2. papper, bump [bAinp] I. s 1. törn, stöt, duns, dunk; roddbump. 2. svulst,
knöl ofta frenol., kula, bula; he has no ~ of locality F han har intet + lokalsinne. II. tr o. itr 1. stöta, dunsa, dunka,
törna, 'köra' mot [against, on; ~ o.'s head on the ceiling]. 2. rodd: hinna i fatt och beröra [täv-+ landel båt bumpa,
gå om. 3. S bombardera.

8P [-ə] s 1. bräddad bägare. 2. S något ovan-+ ligt stort, baddare, hejare. o^Ing-race [-igreis] s bumpingrodd eng.
kapprodd se bump II. 2. kin [bA/m(p)kin] s bondlurk, tölp. «wtious [bA/m(p)Jəs] o° F viktig, dryg, nosig. *vy [-
i] +• a om väg &c skakig.

bun [bAn] s liten korintbulle; bulle, semla;

hot ci'oss ~ långfredagsbulle med kors. bunch [bAn(t)J] I. s 1. klase [of grapes]; knippa [of keys, flowers];
hàr&otofs. 2. hop, lag, samling. II. tr göra till en knippa; samla ihop; vecka dräkt [äv. ~ up, out]. III. itr + fastna
(sitta) ihop. ~y [4] a 1. knölig, ut-+ stående. 2. klasliknande, växande i klasar, bundle [bAndl] I. s bunt, knyte,
bylte, packe. II. tr 1. bunta (samla, rafsa) ihop up]; vräka ned, in i. 2. fösa, köra, 'skjutsa' [away, off, out i väg,



bort, ut]. III. itr [off, out, + in] packa sig i väg.

bung [bAg] I. s 1. propp; tapp. 2. S lögn. + II. tr 1. sätta tappen i, täppa igen [ofta ^ up; + S ~ up a p.'s eyes]. 2. S
hyva sten. bungalow [bA'ggəlou] s bungalow, ofta provisoriskt

envåningshus, 'sommarnöje'; se äv. dawk-ro. bung-hole [bA'nhoul] s tapphål, sprund. bungl||e [bAggl] I. itr
fuska, fumla, klåpa; misslyckas i utrerandet av ngt. II. tr för|fuska, -därva. Hl. s fuskverk; röra. -er [-ə] s fuskare,
klå-+ pare. -Ing [-ig] a° kladdig, dålig i sitt arbete;

klumpig, tafatt försök &c; fuskig, illa gjord, bunion [bA'njən] s öm knöl pà foten isht i Btortaie-den.

bunk [bAijk] I. s koj, brits. II. itr S schappa. ~er [-ə] I. s 1. fartygs kolbox. 2. goif hål i mar-+ ken; biidi. hinder.
II. itr kola, ta in kol, bunk-ra. ~er-coal [-əkoul] s bunker-, maskin]kol. bunkum [bA'nkam] s prat, slagord;
humbug, bunny [bA'niJ s bamnamn pà kanin. Bunsen [bunsn] npr. b^-burner [bA'nsnba/na] s bunsenbrännare.
bunt [bAnt] S <1* buk av segel.

1. bunting [bA'ntig] s sparv.

2. bunting [bA'ntig] s flaggväv; koii. flaggor. Bunyan [bA'njən] npr.

buoy [boi] I. s & boj. II. tr 1. pricka ut med bojar. 2. ~ up hålla flott (uppe); föra upp till vattenytan. 3. biidi. mest
~ up uppehålla, bära upp. "wancy [-ənsi] s 1. flyt|kraft, -förmåga. 2. viktförlust genom nedsänkning 1 vätska. 3.
om pris &c tendens att stiga. 4. sinnets spänstighet; livlighet, friskt lynne. <x^ant [-ənt] o° 1. som lätt flyter
(stiger, håller sig uppe), med flytförmåga power], flyt-, flytande; <v# mine

flytmina. 2. om vätska som kan hålla ngt uppe, bärande. 3. elastisk, spänstig; om personer lätt, livlig, munter,
hoppfull, bur [bə:] ä taggfrukt i aiim.j isht kardborre. Burbage [bə/bidj] npr. Burberry [bə:'bəri] s slags
regnrock[styg], burbot [bə/bət] s zooi. lake. burden [bə:dn] I. s 1. börda, last; ^ of proof jur.
bevisningsskyldighet; beast ofu ök, lastdjur. 2. pålaga, tunga. 3. skepps dräktighet. 4. omkväde, refräng; kör. ð.
huvud|tema, -tanke, röd tråd i dikt, tal, bok. II. tr be|lasta, -lamra, nedtynga, betunga, ^some [-səm] a betungande,
tryckande, besvärlig [to för]. Burdett-Coutts [bə(:)de/tku:/ts] npr. burdock [bə:'dok] s bot. kardborre. bureau
[bju(ə)rou/, av. bju'əro(u)] (pi. ~x [-z]) s 1. skrivpulpet. 2. ämbetsverk, byrå. ^cracy [bju(ə)ro/krəsi, äv. -rou'k-]
s ämbetsmannavälde, byråkrati, orerat [bju'orokraet]^ byråkrat. ^ c rat i c [bjuərokræ'tik] a (~aliy adv)
byråkratisk. +Burford [bə:'fəd] npr. burgee [bərdji/] s »i* trekantig namnvimpel, burgeon [bə:d5n] I. s poet.
knopp. II. itr knoppas, slå ut. burgess [bə/djis] s borgare i stadskommun, burgh [bA'rə] s skotti. = borough. B~
[Hubert de bə:g, James bA'rə; ortnamn vani. bA'rə] npr. burgher [bə/gə] s aid. borgare i utländsk stad. Burghley
[bə:'li] npr.

burglllar [bə/gljə] s nattlig inbrottstjuv, -arlous [ba'.gls'arias] a° inbrottstjuvs]-, -ary [-əri] s inbrottsstöld, -e \_-
]itro. tr föröva inbrott [i], burgomaster [bə'/goma:stə] s hon. ei. flamländsk borgmästare.

burgoo [bə:gu:'] siS gröt. Burgoyne [bə/goin] npr.

Burgundy [bə/gəndi] npr Bourgogne. b/x, s

burgund|vin, -er. burial [be'riəl]s begravning. ~-ground[-'graund] s begravningsplats, ^-service [-'sə:xvis]s
jordfästning; begravningsritual, buried [be'rid] imp. o. pp. av bury. burin [bju'ərin] s gravstickel. burke [bə:k] tr
1. aid. strypa. 2. Midi, nedtysta, undertrycka. +burl [bə:l] s knut, noppa pà tyg. Burleigh [bə:'li] npr.

burlesque [bə:le'sk] I. a° burlesk, farsartad, parodisk. II. s burlesk pjäs, parodi, litterär karikatyr. III. tr parodiera,
travestera. Burlington [bə:'liglən] npr. burly [bə/li] a stor och tjock, stadig, korpu-lent, frodig.

Burmllah [bə:'mə] npr Birma. -an [-n], -ese [bə:mi:'z, av. - -j s o. a birman[sk].

1. burn [bə:n] s skotti. Nordengi. bäck, rännil.

2. burn [bə:n] <ot rot, av. ~ed <oed I. tr bränna, förbränna, bränna vid (upp &c); ~ o.'* boats bränna sina skepp;
~ the candle at
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both ends biidi. bränna sitt ljus i båda ändarna; ~ day-light bränna ljus innan det är mörkt; spilla tid (öda kraft) på
onödigt; ~ o.'s fingers bränna fingrarna äv. biidi.; ~ the water + ljustra lax vid bloss; ~ down bränna upp (ned),
lägga i aska; ~ out bränna upp allt i; be ut out förstöras av eld invändigt; ~ up bränna upp. II. itr 1. brinna, brinna
upp, lysa, glöda äv. biidi.; down brinna ned; ~ into bränna sig in i; u to + inf.[brinna av] längta[n efter] att + inf.;
~ out brinna [sl]ut; ~ up flamma upp, ta sig. 2. vidbrännas [äv. ~ to]. 3. brännas dep. III. s brännjskada, -sår.
Burnand [bə(:)næ'nd] npr. Burne-Jones [bə:nd$ou'nz] npr. burner [bə:'nə] s 1. en som bränner. 2. brän-nare.

Burnliett [bə(:)ne't, bə:'nit], -ey [bə:'ni], -ham [bə/nəm] nprr. burning [bə/nig] a° brännande; brinnande,
glödande; ~ shame evig (ryslig) skam. •glass [-glars] s solglas, burnish [bə:'nij] I. tr göra blank (lysande),
blankskura, polera. II. itr bli blank well &c], skina. Burnley [bə/nli] npr.

burnous[e] [bənu:'s, -z] s burans morisk kapuschongkappa; äv. slags dammantel.

Burns [bə:nz], ~ide [bə/nsaid] nprr.

burnt [bə:nt] imp. o. pp. av burn; u offering

brännoffer. Burntisland [bə:ntai'lənd] npr.

1. burr [bə:] se bur.

2. burr [bə:] I. tr o. itr skorra [u o.'s r's]. II. s skorrning.

3. burr [bə:] S 1. grov kant pä. metallarbeten, gjut-söm. 2. brynsten. ~-drill [-dril] s drillborr.

Burroughes [bA'ro(u)z] npr. burrow [bA'ro(u)] I. s kanins &c båla, lya. II. itr 1. göra (bo i) en håla (hålor). 2.
grava (rota) sig fram (ner) [av. tr. ~ o.'s way]. III. refi gräva ner (gömma) sig. bursar[bə*/sə] s 1. skattmästare
isht i college. 2. Skotti. univ. stipendiat, uy [-ri] s 1. räntkammare, kassa i College, kloster &c. 2. Skotti. univ.
stipendium; travelling u resestipendium, burst [bə:st] u u I. itr 1. brista, rämna, spricka; springa sönder: krevera;
om knopp slå ut; om moln upplösa sig i regn; ^ up (F bust up) göra konkurs; falla ihop, gå om intet, 'spricka'; be
uing with envy hålla på att spricka av avund. 2. flyga [upp] [the door u open]. 3. slita sig lös [from, out of]; bryta
ut (fram) [oftast ~ out (forth)], bryta [a cry u from his lips]; bryta sig [through genom], störta [out, in]; u in upon
plötsligt falla över, överraska; ~ [owtf] into blossom spricka (slå) ut; ~ upon kasta sig över; plötsligt visa sig (stå
klar) för; ~ upon the country översvämma landet. 4. ~ in äv. avbryta, piöts. ligt infalla; <v, into tears brista i gråt;
~ out

utbrista; out laughing (into laughter) utbrista i skratt. II. tr spränga, spräcka, alldeles fylla, slita sönder; ~ o.'s
sides with laughing skratta så att man kan spricka; ~ open spränga, bryta upp. III. s 1. bristning. 2. explosion. 3.
plötsligt utbrott; frambrytande, inbrott av ngt; storm av skratt &c; ström av tårar &c; ~ of thunder åskslag; at a u i
ett [enda] slag. 4. F supgille, ~er [-ə] s en som brister (spricker &c); isht en som gör konkurs, ~ing [-ig]« 1.
bristande, sprängning, utbrott. 2. framrusande, ~-up [-Ap] s sprickning, sammanstörtning, fall, överändagång,
misslyckande.

burthen [bə:ðn] s fartygs dräktighet; åid. äv. f. ö.

— burden I. Burton [bə:tn] npr.

bury [be'ri] tr 1. begrava, jorda. 2. nedgräva;

gömma, dölja; pp. -ied äv. förjsjunken, -sänkt. Bury [ortn. be'ri, personn. bju'ari, be'ri] npr. burying-llground
[be'riigjgraund] s kyrkogård.

•place [-pleis] s = föreg.; förr äv. grav. bus ('bus) [bAs] I. (pi. ues äv. (isht torr) uses) s + 1. omnibus. 2. mil. S
aeroplan. II. itr fara i omnibus.



busby [bA'zbi] s X husar-, artillerist|mössa, 'björnskinnsmössa'.

1. bush [buj] s 1. buske: busksnår; beat about the u göra omsvep, gå som katten kring het gröt. 2. hårbuske [u of
hair]. 3. mur-grönskvist gammal vinhandlareskrit; good lüine needs no u god sak talar för sig själv. 4. skogsland,
oröjd bygd isht i kolonierna; vildmark, obygd; take to the u bli stråtrövare.

2. bush [buj] I. s [hjul]bössa; lagerpanna; buss-ning. II. tr bössa hjul; förse med lagerpanna.

bushel [bujl] S rymdmått för torra varor — 8 gallons ung. 361/3 i. skäppa; hide o.'s light under a u sätta sitt ljus
under en skäppa, bushll-fighter [bu'Jifaitə] s snapphane. -man [-mən] s 1. Afr. buschman. 2. Austr. obygdsbo,
nybyggare. -[-]ranger [-reindgə] s isht Austr. + stråtrövare isht förrymd stiaöånge. -y [-i] a buskj-

rik, -ig; yvig [tail]. busily [bi'zili] adv jfr busy I. business [bi'znis] s A. (utan pi.) 1. uppgift, åliggande, göra, sak;
syssla; ärende [/ asked him his ~]; uträttningar; [verkligt] arbete; on u i ett verkligt ärende se uv. 4; no admittance
except on u ung. obehöriga äga ej tillträde; good u! bra[gjort]! that did his u Fdetgavhonom knäcken
(nådestöten); I made it my u to jag åtog mig (lät mig angeläget vara) att; he means u F han menar (det är) allvar;
speak to the u hålla sig till sak; ~ end spets, udd av nubb &c. 2. angelägenheter], sak: F svår sak [he did not know
what a u it teas]; F sak, historia, affär ofta wrakti.; make a great (big) u o/'gora stort (fasligt) väsen för; mind your
own u! F sköt du ditt! lägg dig inte i det här! it's no u of yours det angår er inte;
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send a p. about his ~ avskeda (avfärda) ngn; you have no ~ [to come] here du har ingen-+ ting här att göra; sick
of the whole ~ led på alltsammans (hela historien); a bad (queer) ro en förarglig (underlig) historia. 3. teat, själva
spelet ej orden. 4. affär[er], affärsjliv[et], -verksamhet: retire from ~ draga sig tillbaka från affärerna; commence
ro börja affärerna; do <n, göra affärer; do a good ro göra goda affärer; do a good stroke of ro göra en god affär;
away on ro bortrest i affärer; on a piece of ro i en affär; ^ hours affärs-, kontorsjtid; ~ man affärsjman, -karl;
näringsidkare; man of ro a) affärsman; 6) en som sköter ngns affärer, agent. B. (med pi. roes) 1. affär[er],
affärsföretag, -hus, -gren; butik; open a ro of o.'s own öppna egen affär; roes for sale (to be disposed of) affärer
att övertaga. 2. s}rsselsättning, yrke [lohich of these roes do you pref erf], ~Jike [~laik] a affärsmässig;
systematisk, metodisk, praktisk: rutinerad; rask. busk [t)Ask] s planschett i snörliv, buskin [b./skin] s 1. slags hög
känga. 2. koturn;

biidi. tragedi, buss [bAs] åid. dial. I. s puss, kyss. II. tr o. itr pussa[s].

1. bust [b as t] .9 1. byst. 2. bröst, barm.

+ 2. bust [bASt] dial. P för burst, se d. o. bustard [b.^stəd] s trapp fågel.

1. bustle [bAsl] s turnyr.

2. buStilie [bAsl] I. itr vara i beskäftig rörelse gUO, jäkta, flänga, springa omkring [-v. about], skynda sig [~/],få
(ha) bråttom. II. cr sätta fart i, jaga, jäkta. III. s bestäiisam brådska, [-[kring]-spring[ande],-] {+[kring]-
spring[ande],+} fläng, bråk, oro, jäkt, liv, larm. -ing [~-iij] a bestäiisam, orolig, livlig, ivrig.

busy [bi'zi] I. a0 1. sysselsatt, upptagen [with, in, at, over med]; be ~ ha bråttom; be ~ packing hålla på att packa.
2. flitig. 3. beskäftig, ständigt i farten, som är med i allt; ~ idle som öder kraft på strunt. 4. bråd [-[season],-] {+
[sea- son],+} livlig, full av rörelse ei. trafik, präglad av livlig verksamhet; ~ street livligt trafikerad gata. II. tr
sysselsätta, hålla sysselsatt + [isht reft. ~ o. s. with (in, about)]. ~body [-boy-

di] 5 en som lägger sig i andras angelägenheter och ställer

tin krångel beskäftig människa, fjäsker. ~ness [bi'zinis] s ^ sysselsatthet; beskäftighet. but [bAt, bot] I. konj o.



nek. rel pron (i bet. 2. äv. prep) 1. men, utan; dock, men i alla fall [get money; honestly, if you can: ~ get money]:
F ofta efter utrop: whew I ro I am tired! hu, vad jag är trött! not only . . ~ [«7so] icke blott . . utan även; ro then
men så . . också. 2. utom; mer än,annat än [att][yow have no choice ro marry her; I cannot but regret]; utan att [it
never rains ro it pours]; om icke {whom should he mean ~ me?]; att icke [av. ~ that]; all ro nästan [all unknown];
anywhere ~ in England överallt utom i England; ro for

you om icke du vore (hade varit); last ~ one näst sist: not ~ that [what F] he . . inte för att han inte .nog för att han
. .; never an occasion but that {what) there are .. aldrig etc tillfälle utan att det är..; I don't- doubt ~ that jag tvivlar
iute på att; it is impossible ~ that det är omöjligt att inte. 3. än oeg. för than [who else ro hef nothing else ~
laziness], 4. efter nek. o. fråg. satser som icke. II. adv blott, en-dast; ~ now (just) alldeles nyss, just nu. III. s aber.
IV. itr o. tr åid. invända; ~ me no ros kom inte med några invändningar, butcher [bu'tjo] I. s slaktare äv. biidi.;
bill biidi. dödslista i krig; meat färskt slaktkött + icke vilt, fläsk, höns &c. II. tr 1. slakta människor. 2. biidi. ta
livet av, nedsabla; förstöra gnm dåligt utförande. ~ly [-li] a slaktar-, rå, grym, blodtörstig. rof [-ri] s 1. slakt|eri, -
hus isht i fält. 2. slaktaryrke: attr. slaktar- [~ business]. 3. blodbad, massaker. Bute [bju:t] npr.

butler [bA'tlə] .<? förste betjänt i engelska hus, har vård om vinkällaren, silvret &c, hovmästare,

1. butt [bAt] s liggare, tunna; stort öl-, vinifat; SS. mått 108—140 gallons.

2. butt [bAt] s 1. tjockända, handtag, bas, kolv. 2. plattfisk flundra, syötunga m. fl. 3. tjoc-kaste läder, rygg- och
sid|läder i ett stycke, sulläder. 4. plankända. 5. se ro-end 3.

3. butt [bAt] s 1. skott|vall, -tavla; Pi. ros skjutbana. 2. mål, syfte. 3. biidi. skottavla, driftkucku.

4. bUtt [bAt] I. tr o. itr 1. stöta till med huvud el. horn, buffa[s], stånga[s] [at, against]. 2. itr. ~ against [upon) om
bjälkar &c möta (stöta in-

+ till) med flatändan. 3. tr. ~ against sätta bjäikända &c mot. II. s puff, stångning. III. adv; come [ full] ro against
rusa (köra) emot. butt-end [bA/te/nd] s 1. tjockända, kolv. 2.

plankända. 3. & stöt, växel, butter [bA'tə] I. s 1. smör; smörlikt ämne: melted ~ skirt smör; look as if ~ icould
not melt in o.'s mouth se mjäkig (beskedlig) ut. 2. F äckligt smicker. II. tr 1. breda smör på, steka i smör &c;
know on which side o.'s + bread is <oed vara om sig, se sig till godo. 2. [av. ~ up] smickra, ~-boat [-bout] s
smör-snip*a. ~cup [-kAp] S smörblomma Ranunculus. ~-fingers [-iiggəz] 5 släpphänt person, isht

en som släpper bollen i bollspel. ^—-fly [-flai] I. s fjä-

+ ril. II. a fjärilslik; grann; ytlig; obeständig. ~ine [-ri:n] s konstsmör, margarin, ~milk [-milk] s kärnmjölk. ~-
scotch [-skotj] s slags knäck. Butterworth [bA'təwə(:)þ] npr. buttery [bA'təri] I. a smör-; smörjig, -liknande. II. s
handkammare i college &c, där brüd, smör

&c förvaras. ~-hatCh [-hætj] S halvdörr över vilken + varorna utlämnas från buttery. buttock [bArtək] s mest pi.
ros bakdel, säte. button [bAtn] I. si. knapp; take by the Se
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uhole II. 2.; touch the u trycka på knappen. 2. knopp. 3. dörrhandtag, -vred. II. tr 1. förse med knappar. 2. knäppa;
~ up knäppa ihop (till om sig, igen); ued-up Midi. till-knäppt, reserverad. III. itr knäppas, ^-boot [-bu:t] s
knäppkänga, <^bole [-houl] I. s 1. knapphål. 2. F knapphåls|blomma, -bukett. II. tr 1. förse med knapphål. 2.
stanna och prata med, hejda och uppehålla med prat. uhook [-huk] s sko-, handskknäppare. [-z] s F betjäntpojke,
page, piccolo, ~y [-i] a knapplik; med många knappar, buttress [bA'tris] I. s strävpelare, stöd. II. tr + förse med
strävpelare, stödja [biidi. äv-. ~ up]. buxom [bA'ksom] a mest om kvinna 1. frodig, trind, fyllig [och präktig]. 2.
nu # men i någon mån färgande äv. föreg. bet. nyter, fryntlig, trevlig. Buxton [bA'kston] npr.



buy [bai] bought bought tr o. itr köpa; gold cannot u it det kan inte köpas (fås) för pengar; med adv. el. prep. ~ in
inköpa; på auktion återinropa åt ägaren; ^ into köpa in sig i; ~ off friköpa, lösa ut; mot betalning bli kvitt, köpa
sig fri från; ~ out lösa (köpa) ut; genom betalning förhindra (bli kvitt &c); ^ + over muta; up uppköpa, ~er [-ə] s
köpare,

spekulant; firmas in-, uppjköpare. Buzfuz [bA'zfAz] npr.

buzz [bAz] I. s 1. insekts surr[ande]. 2. sorl, ivrigt pratande, mummel; biidi. tissel och tassel, prat, rykte. II. itr 1.
surra; ~ about omsvärma. 2. sorla, mumla, tissla och tass-+ la. III. tr 1. mumla, viska; hemügen utsprida; it is ued
about det tisslas och tasslas om det; det börjar komma i omlopp; ~ applause sorla bifall. 2. F med kraft slunga
sten &e. 3. F dricka ur, tömma. 4. S telegrafera isht i fait + jfr uer 3.

buzzard [bA'zəd] s zooi. vråk.

buzzer [bA'zə] s 1. en som surrar &c. 2. ång-

vissla. 3. radiotei. summer, by [bai, obetonat stundom äv. bi, bə] I. prep 1. befintlighet vid, bredvid, hos ngn el.
ligt, uttryckande närhet, sällskap, bistånd, ägo &c f071 the bench u the door; hang u (utefter) a p.'s sides]; på

Dgns person; i adr. per postområde el. mer bekant ort; om väderstreck till, med lätt dragning åt; sit u a p.'s
bedside sitta vid ngns säng; ~ the wind 4> bidevind; land and sea till lands och sjöss; I have not got it u me jag
har det inte på mig; ^ o. s. ensam; för sig själv, utan sällskap, på egen hand, utan hjälp; ~ itself ensamt, i och för
sig; Bromley-u-Bow Bromley per Bow; North ~ East nord till ost, mellan N och NNO. 2. rörelse a) [in]till, hos
[come and sit u (bos) me]; come here u me kom hit till mig; 6) längs, ut|med, -efter; förbi; om vag, äv. Midi.
genom, på, till, över, via el. ingen prep. [to creep round ~ the wall; to enter u a side door]; go u him gå förbi
honom; pass <v gå förbi; förbigå; travel ~ land

resa till lands (landvägen); ~ Paris via P.; he went there u round-about ways han gick (for) dit på omvägar; ~ the
nearest way närmaste vägen; ~ the way i förbifarten; the way ei. ~ the u i förbigående [sagt], inom parentes;
apropå. 3. medel o. orsak med, genom, vid, av, på, i [please answer u (med) the bearer; to travel u rail; he was
killed u poison; he had two sons u (med) his first wife; to bind o. s. u a promise; multiply, divide u six; what do
you mean u thatf she tempted the boy u the offer of (u offering him) some cake; to lead u the hand; no gas to
read u; to live ~ o.'s pen, u bread]; ~ no means ingalunda; ~ this härigenom, på det [här] viset; ~ way of a joke
såsom ett (på) skämt. 4. agent av [painted ess Watts; a portrait ~ Zorn]. 5. i bokföring före kreditposter per. 6.
mått O) med el. ingen prep. efter komparativer och jämförliga uttryck; richer u Several pounds åtskilliga pund
rikare; lessen u a third minska[s] med en tredjedel; coals rose u 2s. a ton kolen stego [med] 2 sh. per ton; nu far
the best den avgjort bäste; not u far inte på långt när; too elever u half alldeles (iron, lite) för slug; 6) i, på, per ei.
ingen prep.; sell u retail sälja i minut; hired u the hour hyrd för timme; pay u the piece betala per styck; they died
u the score de dogo tjogtals: c) gånger ( x ), och [twelve feet long u (och) eight broad 12 X 8]; d) följd efter, på,
för, och; one u one en och en, den ena efter den andra; two u two två och två; day u day dag efter dag; bit u bit bit
för bit; little u little så småningom. 7. rättesnöre [att döma] av, efter, enligt [~ his accent; u my watch; take
example ~ him]; judge u appearances döma efter skenet; ~ all accounts efter (enligt) allt vad man hör; u rights
med rätta, om det vore rätt; ~ your leave med ditt tillstånd. 8. förhållande a) gent emot [act (deal), do u; he did his
duty u his parents]; b) [i anseende] till, av, vid, uuder, genom [a printer u trade; a lady u birth]; u nature av
naturen; Brown u name, ~ name Brown vid namn Brown; go u the name of,gk under namn av; allied u descent to
the royal family genom sin härkomst be-fryndad med den kungliga familjen. 9. swear u svära vid ei. på. 10. tid a)
till, senast klockan, senast om, strax före om tidpunkt vid ea.

till vars inträffande ngt [skall hal skett el. gjorts [/

must be home u six, Friday morning &c; he arrived u sunset]; it was two o'clock u this time under tiden hade
klockan blivit 2; to--morrow u this time i morgon så här dags (vid det här laget); ~ the time konj. vid den tid [då],
när, då; b) om, under i uttr. ~ day om dagen, när det är dag[er],~ night om natten, nattetid. Obs. Se f. ö. med ~
konstruerade subst., adj. o. verb. II. adv 1. i närheten, bred-
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Cabot

vid, till hands [close, hard, near stand ~ stå och se på utan att göra ngt; stå färdig. 2. åsido, bort; avsides, av, i
reserv [put, lay, set 3. förbi. 4. ~ and ~ [bai/ən(d)bai/] a) + adv. snart, inom kort, längre fram, när det passar, en
annan gång; 6) subst. framtiden. III. a se bye. IV. s vani. bye, utom i ~ the se ~ 1.2.

by-||blow [bai'|blou]s l.sidohugg. 2. oäkta barn.

-corner [-ko:nə] s avkrok, bye [bai] I. a [av. by] 1. bi-, sido- [~ road, ~ effects]; underordnad; vid sidan om saken
gående [a ~ consideration]. 2. avsides belägen [a ~ place]. 3. hemlig, smyg-. II. s 1. bisak; ngt underordnat. 2.
udda man; be a ro spela ensam (utan motståndare). 3. extra|nummer, -match.

1. bye-bye [bai'bai] s vyss, lull; sedan av. barn-kammarord för sömn; sängdags; säng.

2. bye-bye [bai'bai'] interj F ajö-ajö. bye-law se by-law.

by-election [bai'ile^kfn] s fyllnadsval, by-end [bai'end] s biavsikt: biändamål. bygone [bai'gon, av. -go:n] I. a
[för]gången, förfluten; föråldrad. II. s isht pi. ~s det förflutna, isht. gamla oförrätter; let ~s be låta det skedda vara
glömt; glömma och förlåta, by-lane [bai'lein] s liten biväg ei. bakgata.

by-law [bai'lo:] s lokal myndighets, bolags &o reglemente, förordning, stadga. by-||name [bai'|neim] s aid. till-,
ök|namn. + -pass [-pa:s] s mindre rör, sidorör. -past [-pa:st] a [för]gången. -path [-pa:þ] s biväg, avsides liggande
ei. meraokänd väg. -play[-plei] S teat, stumt spel av mindre rolls innehavare; bildl. sidoaktion, -product [-
prodəkt] s biprodukt, by re [bai'ə] s fähus, ladugård. Byrne [bə:n] npr.

by-road [bai'roud] s bi-, sido-, av|väg. Byron [bai'ərən] npr. *vic [bai(ə)ro/nik] a

byronsk. Bysshe [bij] npr.

byssus [bi'səs] s byssus, fint linne (siden) forntida dyrbar linne- el. sidenvävnad.

byllstander [bai'|stændə] s åskådare. -Street [-stri:t] s bakgata. - -way [-wei] s 1. bi-, bak-, av|väg [highways and
~s]; genväg; smygväg. 2. mindre bekant område av ämne. -word [-wə:d] s 1. ordstäv. 2. öknamn, falskt namn. 3.
ngn el. ngt som bar blivit till en visa el. är Ökän|d (-t) [a ~ for iniquity]. - -work [-'wə:k] s bilsysselsättning, -
syssla, arbete bredvid (på lediga stunder), byzantlline [baizae'ntain, äv. biz-] a 0. s [-bysan-tin[sk].-] {+bysan-
tin[sk].+} B-ium [baizæ'ntiəm, äv. biz-, -njiəm] npr Byzantium.

C, C [si:] (pl. <VS, re's, noees [si:z]) S bokstaven, noten, tonen C; C flat mus. Cess; C sharp mus. ciss.

C. förkortn. för Centum lat. = a hundred; Centigrade;Chancellor m. m. C. = cent; centigram-+ me; circa m. m.

Caaba [ka:'əbə] 5 Kaba tempel i Mekka. + 1. cab [kæb] I. s 1. enspänd åkardroska. 2. lok-personals hytt. II. itr F
[av. ~ t^ åka (fara i) droska.

2. cab [kæb] S I. s moja översättning. II. itr begagna moja vid översättning. III. tr knycka.

cabal [kəbæ7!] I. s 1. kabal, intrig; ränksmideri; the C'kabalen under Karl II (1671). 2. klick, anhang. II. itr smida
ränker, intrigera.

cabala se cabbala.

caballer [kəbæ'lə] s ränksmidare, intrigör. + cabaret [kæ'bəret, -rei] s nu blott fransk krog.

1. cabbage [kse'bid^] tr o. itr snatta, isht om skräddare stjäla [tygbitar] av kundens tyg; skol. S knycka.

2. cabbage [kse'bidg] s kål. ~-tree [-tri:] $ kålpalm.

cabballla [kæ'bəl|ə] s 1. kabbala judarnas hemliga lära. 2. hemlig kunskap. -istic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a



kabbalistisk.

cabby [kæ'bi] s F droskkusk.

caber [kei'bə] s skotti. stör, stång; toss the störta stång.

cabin [kæ'bin] I. s 1. stuga, koja. 2. »i» hytt; kajuta, [akter]salong. II. tr mest i pp. instänga

inom trånga gränser. »v»-boy [~boi] S »i» passopp å fartyg, kajutvakt. ~et [-it] I. S 1. åid. litet rum, + kammare,
kabinett. 2. skåp isht för samling, konst-, naturaliejskåp &o; fling ~ dokumentskåp. 3. råds|kammare, -sal ofta
biidi. 4. kabinett, statsråd, ministär; ~ council åid. ministär; nu kabinettssammanträde, konselj; + »v crisis
regeringskris; Minister statsråd.

II. a kabinetts- photograph], rvet-maker [-meikə] s 1. möbel-, fin|snickare. 2. skämts, ministärbildare. /v/-
passenger[-pævs(i)n(d)3ə]

+ s salongspassagerare.

cablè [keibl] I. s 1. kabel; te-laid rope kabelslaget tåg. 2. ankar|tåg, -kätting. 3. kabellängd ung. 100 famnar; å
sjökort 1/10 sjömil = 185 m. + 4. teiegr. undervattens-, jord|kabel. 6. kabeltelegram. 6. byggn. repstav. II. tr 1.
fästa ei. förse med kabel. 2. telegrafera [till], kabla.

III. itr stå i kabelförbindelse, kabeltelegra-fera. ~-gram [-græm] s kabeltelegram, ~t [-it] s smäcker kabel,
pärtlina.

cabman [kæ'bmən] s droskkusk, caboodle [kəbu:'dl] s S subbert, klabb [the whole

caboose [kəbu:'s] s <£« kabyss. Cabot [kæ'bət] npr.

*v whole title-word 0 adverb regular % rare X military »it» marine F colloquial P vulgar S slang by-blow
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Cabot

vid, till hands [close, hard, near stand ~ stå och se på utan att göra ngt; stå färdig. 2. åsido, bort; avsides, av, i
reserv [put, lay, set 3. förbi. 4. ~ and ~ [bai/ən(d)bai/] a) + adv. snart, inom kort, längre fram, när det passar, en
annan gång; 6) subst. framtiden. III. a se bye. IV. s vani. bye, utom i ~ the se ~ 1.2.

by-||blow [bai'|blou]s l.sidohugg. 2. oäkta barn.

-corner [-ko:nə] s avkrok, bye [bai] I. a [av. by] 1. bi-, sido- [~ road, ~ effects]; underordnad; vid sidan om saken
gående [a ~ consideration]. 2. avsides belägen [a ~ place]. 3. hemlig, smyg-. II. s 1. bisak; ngt underordnat. 2.
udda man; be a ro spela ensam (utan motståndare). 3. extra|nummer, -match.

1. bye-bye [bai'bai] s vyss, lull; sedan av. barn-kammarord för sömn; sängdags; säng.

2. bye-bye [bai'bai'] interj F ajö-ajö. bye-law se by-law.

by-election [bai'ile^kfn] s fyllnadsval, by-end [bai'end] s biavsikt: biändamål. bygone [bai'gon, av. -go:n] I. a
[för]gången, förfluten; föråldrad. II. s isht pi. ~s det förflutna, isht. gamla oförrätter; let ~s be låta det skedda vara
glömt; glömma och förlåta, by-lane [bai'lein] s liten biväg ei. bakgata.

by-law [bai'lo:] s lokal myndighets, bolags &o reglemente, förordning, stadga. by-||name [bai'|neim] s aid. till-,
ök|namn. + -pass [-pa:s] s mindre rör, sidorör. -past [-pa:st] a [för]gången. -path [-pa:þ] s biväg, avsides liggande
ei. meraokänd väg. -play[-plei] S teat, stumt spel av mindre rolls innehavare; bildl. sidoaktion, -product [-
prodəkt] s biprodukt, by re [bai'ə] s fähus, ladugård. Byrne [bə:n] npr.

by-road [bai'roud] s bi-, sido-, av|väg. Byron [bai'ərən] npr. *vic [bai(ə)ro/nik] a

byronsk. Bysshe [bij] npr.

byssus [bi'səs] s byssus, fint linne (siden) forntida dyrbar linne- el. sidenvävnad.



byllstander [bai'|stændə] s åskådare. -Street [-stri:t] s bakgata. - -way [-wei] s 1. bi-, bak-, av|väg [highways and
~s]; genväg; smygväg. 2. mindre bekant område av ämne. -word [-wə:d] s 1. ordstäv. 2. öknamn, falskt namn. 3.
ngn el. ngt som bar blivit till en visa el. är Ökän|d (-t) [a ~ for iniquity]. - -work [-'wə:k] s bilsysselsättning, -
syssla, arbete bredvid (på lediga stunder), byzantlline [baizae'ntain, äv. biz-] a 0. s [-bysan-tin[sk].-] {+bysan-
tin[sk].+} B-ium [baizæ'ntiəm, äv. biz-, -njiəm] npr Byzantium.

C, C [si:] (pl. <VS, re's, noees [si:z]) S bokstaven, noten, tonen C; C flat mus. Cess; C sharp mus. ciss.

C. förkortn. för Centum lat. = a hundred; Centigrade;Chancellor m. m. C. = cent; centigram-+ me; circa m. m.

Caaba [ka:'əbə] 5 Kaba tempel i Mekka. + 1. cab [kæb] I. s 1. enspänd åkardroska. 2. lok-personals hytt. II. itr F
[av. ~ t^ åka (fara i) droska.

2. cab [kæb] S I. s moja översättning. II. itr begagna moja vid översättning. III. tr knycka.

cabal [kəbæ7!] I. s 1. kabal, intrig; ränksmideri; the C'kabalen under Karl II (1671). 2. klick, anhang. II. itr smida
ränker, intrigera.

cabala se cabbala.

caballer [kəbæ'lə] s ränksmidare, intrigör. + cabaret [kæ'bəret, -rei] s nu blott fransk krog.

1. cabbage [kse'bid^] tr o. itr snatta, isht om skräddare stjäla [tygbitar] av kundens tyg; skol. S knycka.

2. cabbage [kse'bidg] s kål. ~-tree [-tri:] $ kålpalm.

cabballla [kæ'bəl|ə] s 1. kabbala judarnas hemliga lära. 2. hemlig kunskap. -istic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a
kabbalistisk.

cabby [kæ'bi] s F droskkusk.

caber [kei'bə] s skotti. stör, stång; toss the störta stång.

cabin [kæ'bin] I. s 1. stuga, koja. 2. »i» hytt; kajuta, [akter]salong. II. tr mest i pp. instänga

inom trånga gränser. »v»-boy [~boi] S »i» passopp å fartyg, kajutvakt. ~et [-it] I. S 1. åid. litet rum, + kammare,
kabinett. 2. skåp isht för samling, konst-, naturaliejskåp &o; fling ~ dokumentskåp. 3. råds|kammare, -sal ofta
biidi. 4. kabinett, statsråd, ministär; ~ council åid. ministär; nu kabinettssammanträde, konselj; + »v crisis
regeringskris; Minister statsråd.

II. a kabinetts- photograph], rvet-maker [-meikə] s 1. möbel-, fin|snickare. 2. skämts, ministärbildare. /v/-
passenger[-pævs(i)n(d)3ə]

+ s salongspassagerare.

cablè [keibl] I. s 1. kabel; te-laid rope kabelslaget tåg. 2. ankar|tåg, -kätting. 3. kabellängd ung. 100 famnar; å
sjökort 1/10 sjömil = 185 m. + 4. teiegr. undervattens-, jord|kabel. 6. kabeltelegram. 6. byggn. repstav. II. tr 1.
fästa ei. förse med kabel. 2. telegrafera [till], kabla.

III. itr stå i kabelförbindelse, kabeltelegra-fera. ~-gram [-græm] s kabeltelegram, ~t [-it] s smäcker kabel,
pärtlina.

cabman [kæ'bmən] s droskkusk, caboodle [kəbu:'dl] s S subbert, klabb [the whole

caboose [kəbu:'s] s <£« kabyss. Cabot [kæ'bət] npr.

*v whole title-word 0 adverb regular % rare X military »it» marine F colloquial P vulgar S slangoabotage
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cake

cabotage [kæ'botid3 av. fr. utt.] s & kustfart, cabll-rank [kæ'b|rægk] s droskstation. -riolet [-riolei']s kabriolett lätt
2-hjuiigt &k<ion med suffiett. - -runner [-rAnə] 8 karl som skaffar droska cl. bär saker från droska bärare,



'stadsbud'. - -stand [-stænd] 8 droskstation. - -tout [-taut] se - -runner. Cabul [kəbu/l, av. ka/bul] npr Kabul,
ca'canny [ko:kæ'ni] I. interj sakta i backarna! ta det lugnt! II. s avsiktligt minskad arbetsintensitet för att
framtvinga löneförhöjning, obstruktion \the ~ policy]. cacao [kəka:/o(u), -ke(i)'-] s kakao[träd, -böna], cachalot
[kæ'Jəlot, -ou] s kaskelot slags vai. Cachar [ka:tja:'] npr.

cache [kæj] I. s 1. gömställe isht under jord för skatter, proviant, ammunition. 2. gömmande av proviant &c;
gömd proviant &c-, make a u of gömma. II. tr gömma, gräva ned. cachet [kæ'Jei ei. fr. utt.] s stämpel, prägel,
cachinnatüe [kæ'kin|eit] itr gapskratta, -ion

[-ei'Jn] s gapskratt, cachou [kæ'Ju:] s kascbupastilj för andedräkten, cachucha [kətju:'tjə] s slags livlig spansk
dans. cackle [kækl] I. itr [av. tr. isht ~ out] 1. kackla. 2. pladdra, prata dumt ei. skrytsamt. 3. fnittra. II. s kackel, -
lande &c. cacollgraphy [kæko'|grəfi] s dålig handstil ei. stavning, -phonous [-fənəs] a° illa-, missj-ljudande. -
phony [-fəni] s missljud, kakofoni. cactus [kæ'ktəs] s kaktus, cad [kæd] s 1. åid. omnibuskonduktör. 2. grabb,
gatpojke, isht använd ss. Springpojke vid skol- o. universitetssport. 3. ohyfsad person, slusk: moralisk bracka,
ofin (vid val av medel ogrannlaga) person, knöl, lymmel [användes ofta ss. motsats till gentleman]. cadastrllal
[kədæ'st|rəl] a kataster-, matrikel-, -e [-ə] s kataster, 'matrikel', ung. jordebok för

beskattningsändam&l.

cadaverous [kədæ'vərəsl a° lik-; likblek, spöklik.

Cadbury [kæ'db(ə)ri] npr. caddie [kæ'di] s hantlangare åt golfspelare, caddis [kæ'dis] s nattsländelarv användes
som agn. caddish [kæ'dij] a° F ohyfsad, simpel; brack-aktig, knölig, lymmelaktig [mots, [-gentleman-like].-]
{+gentleman- like].+}

caddy [kæ'di] s te|burk, -dosa, -skrin.

cade [keid] s kagge; a ~ of herrings åid. sill-

fjärding 500 stycken.

cadenclle [keidns] s 1. rytm; takt [mark the ~].

2. röstsänkning vid slut av sats; tonfall i allm.

3. mus. slutfall, kadens, -ed [-t] a rytmisk, taktmässig. -y [-i] s 1. härkomst från yngre släktgren. 2. yngre sons
ställning.

cadet [kəde't] s 1. yngre son. 2. kadett, cadge [kædg] I. itr gå omkring och sälja; gå och tigga. II. tr tigga sig till.
~r [-ə] s 1.

cn som går (far) omkring ss. Uppköpare av och sedan säljer smärre lantbruksprodukter; torg|krämare, -månglare.
2. tiggare, lösdrivare.

cad i [ka:'di, kei'di] s kadi turkisk &c domare. Cadiz [kei'diz, av. kodi'z] npr. Cadmllean [kæd|mi:'ən] a av ei.
hörande till Kadmus; ~ victory pyrrhusseger. -us [-məs] npr Kadmus. Cadogan [kədA'gən] npr. cadre [ka/də] s
X kader, caducejus [kədju:'si|əs] (Pi. -i [-ai]) s merkurii-stav.

caducllity [kədju:'|siti] s förgänglighet, skröplighet; isht ålderdomssvaghet, senilitet, -ous [-kəs] a bot. o. zooi.
av-, bortfallande, cæcjum [sr/k|əm] (pi. -a [-ə]) s blindtarm. Cædmon [kæ'dmən, av. si*/dmən] npr. Caer [ibl.
ka:, ibl. ksə] förled i många keltiska isht stads-namn, eg. fästning; se äv. namn med Car-. <v/l60n

[ka:li'ən, kə:'liən], ~philly [ksəfi'li] nprr. Cæsar [si:'zə] I. npr Cesar. II. s kejsare, ^ea [-ri'ə] npr. ^ean, 'vian
[si^ze'orion] a ce-sarisk, kejserlig; ~ birth (operation) iak. kejsarsnitt. /vism [-rizm] s självhärskardöme, cæsura
[si(:)zju'ərə] s cesur. café [kæ'fei] * kafé. ~ chantant [-'Ja:'(n)ta:(g), + av. fr. utt.] s musikkafé. Caffrllaria
[kse'fjrs'oria] npr Kafferlandet, -e

[-ə] se Kaffir. caftan [kæ'ftən, kəfta/n] s österländsk kaftan, cage [keid5] I. s 1. bur. 2. åid. 'kurra', finka. 3. huv,
foder; förtimring. 4.gruv. uppfordringskorg, hiss. II. tr sätta i bur; inspärra, ~llng [-lig] s burfågel. Cahill [ka:'hil,



keil] npr. Caiaphas [kai'əfæs] npr Kaifas. caiman [kei'mon] se cayman. +Cain [kein] npr Kain. ~e [-] npr. caique
[ka(i)i:'k] s kaik: a) lätt turkisk roddbåt;

b) litet österländskt segelfartyg.

Cairene [kai'əri:n] I. a från Kairo, Kairo-. II. s kairobo. tcairn [ksən] s stenkummel, röse. ~gorm [-[ks'ən-go/m]-]
{+[ks'ən- go/m]+} .9 min. röktopas gul el. brun bergkristall från Cu i Skottland.

Cairns [keənz], Cairo [kai'əro(u)] nprr. caisson [kəsu:'n, keisn] s l.ammunitions|vagn,

av. -kista. 2. vattenbyggn. kaSSUn slags sänklåda vid murningsarbete i vatten. 3. ponton använd som dookport
sätt[port]. Caithness [kei'þnes, äv. - -] npr. caitiff [kei'tif] åid. poet. I. a nedrig, gemen,

usel; feg. II. s [feg] usling, skurk. Caius [kai'os; Cambridge College ki:z] npr. cajole [kodjou'l] tr smickra, fjäska
för, ställa sig in hos; locka, genom lock få (förmå) [into till]; ~ a p. out of a th. (av. a th. out of a p.) lirka (narra)
ifrån ngn ngt. ~ry [-əri] s smicker, inställsamhet, caklle [keik] I. s 1. åid. [bröd]kaka; skotti. havrebröd [land of
US Skottland]. 2. tårta, olika slags te- &c kaka; us and ale gammaldags festande; goddagar; like hot us med
väldig fart (kläm), går som smör; take the m Fta [första] priset,
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vara nummer ett; you cannot eat your ~ and have it. ordspr. uppäten kaka får man inte tillbaka. 3. kakformig sak;
a <s, of soap en tvål. II. itr baka ihop sig, om mineral &c sintra ihop; + ^d hopbakad, hårdnad, tät. -y [-i] a
kakjig, -formig.

Cal. förkortn. för California, cal. = calender.

+ Calabar [kæləba:'] npr. calabash [kæ^əbæj] s 1. kalebass[pumpa]. 2. kalebass|pipa, -flaska, -skål gjord av
kalebass-fruktens skal; äv. om pipa av liknande form. calaber [kæləbə] S grått ekorrskinn av sibirisk ekorre.
Calabria [kəleKbriə] npr Kalabrien. Calais [kæ'lei, äv. kæ'li, åid. kæ'lis] npr. calamine [kse'lomain] s min.
galmeja. calamitllous [kabe'mitjas] a° olycklig, olycks-+ bringande, -y [-i] s djup ei. stor o. allmän olycka,
calamus [kse'lomos] s 1. åid. rör; skrivrör, penna. 2. bot. Acorus calamus kalmus. 3. rotting-palm.

calash [kəlæ'J"] s 1. kalesch lätt låg promenadvagn

med suffiett. 2. väderhuva, kråka, calcllareous, -arious [ksellks'orias] a° kalkartad, kalk-, -es [-si:z] pi. av calx, -ic
[-sik] a kem. innehållande kalcium, kalk-, -iferous [-si'fərəs] a kalkhaltig. -ify [-sifai] tr o. itr + förkalkaþ]. -ine [-
sain] tr 0. itr kalcinera[s]

förbränningsprocess, -it© [-Sait] S kalkspat. -ium [-siəm] s kalcium; ~ [light] kalkljus. calculüabie [kse'lkjuljabi]
a beräknelig. -ate [-eit] I. tr beräkna, räkna ut. II. itr 1. räkna, göra beräkningar. 2. ~ [up]on räkna (lita) på. 3. Am.
tro, förmoda; tänka, ämna. -ated [-eitid] pp o. a 1. beräknad, avsedd [for för; to att; the coach was ~ to carry ten [-
passengers];-] {+pas- sengers];+} av naturen ägnad, så beskaffad [to att; a circumstance ~ to arouse suspicion].
2.kall-blodig, självisk, -ating [-eitig] a° beräknande; ~ machine räknemaskin, -ation [-ei'Jn] s [be-, ut]räkning. -
ative [-eitiv] a räkne-; beräknande, -ator [-eitə] s 1. [be]räknare, räknejkarl, -mästare. 2. räknetabell[er]. 3.
räknemaskin, -ous [-əs] a iäk. sten-, grusig; lidande av sten. -us [-əs] (pi. -i [-ai]) 5 1. iäk. sten, grus. 2. mat.
kalkyl [differential «u]. Calcutta [kælkA/tə], Caldecott [ko/ldəkət], Cal-

der [ko/ldə], Calderon [ko-/ld(ə)rən] nprr. caldron [ko/Jdrən] se cauldron. Caleb [kei'leb] npr Kaleb." Caledonia
[kælido^njə] npr poet. Kaledonien

Skottland, ~n [-n] I. a skotsk. II. s skotte, calefactory [kælifæ'kt(ə)ri] a uppvärmjande,

-nings- f/sj apparatus]. calendar [kæ'lində] I. s 1. kalender: [-a)tidräk-ning:6)almanack[a].-] {+a)tidräk-



ning:6)almanack[a].+} 2. register, förteckning. II. tr inregistrera, införa i kalender (register): ordna och
katalogisera dokument, calender [kælində] I. s mangel: satinerings-maskin. II. tr mangla; satinera, glätta.

1. cal f [ka:f] (pi. -ves [ka:vz]) s benkalv, vad.

2. calif [ka:f] (Pi. -ves [ka:vz]) s 1. kalv. 2. F

fårskalle; våp, beskedligt kräk. 3. kalv|läder, -skinn, ~-binding [-bai'ndig] s franskt band. ~-bound [-bau'nd] a
([bound] in calf) bunden i kalvskinn (i franskt band), ~-love [-Iav] s goss-, flick-, ungdomsjförälskelse.
Cal!lgary[kæ/l!gəri],-houn[-hu:/n,kəh.u:/n]n^rr. Caliban [kæ'libæn, -bən] I. npr. II. s djurisk människa, kräk.
+calib!!er, -re [kæ'libə] s 1. isht X kaliber. 2. biidi.

halt, värde: förmåga; ställning, betydenhet. Caliburn [kælibəm] npr kung Arturs svärd, calico [kæ/liko(u)] s
kalikå; kattun. ^-printing [-pri^ntig] s kattuntryckning. Calicut [kæ'likət] npr. calijf, se -ph.

California [kælifo/njə] npr Kalifornien, ~n

[-n] a o. s kalifornisk, -ier. Caligula [kali'gjulo] npr.

caliph[kei'lif, kæ'l-] s kalif. ~ate[-it] s kalifat.

1. calk [ko:k] se caulk.

2. calk [ko:k] tr kalkera.

3. calk [ko:k] tr skärpa hästskp [med hake]: brodda. ~in [kae'lkin, ko:'kin] s hake å hästsko.

call [ko:l] I. tr 1. kalla [för], benämna; uppkalla [after]; ~ a p. names kalla ngn med (ge ngn) öknamn; be <oed
heta; what age do you ~ him? hur gammal anser du att han är? 2. kalla, ropa på (till sig, hit, dit, fram), in|-ropa, -
kalla, -stämma, tillkalla; sammankalla förta ~ together]; ~ attention to fästa uppmärksamhet på, påpeka; ~ a case
uppropa ett mål; a ^ed session extra sammanträde; ~ in question sätta i fråga, draga i tvivelsmål, bestrida; ~ into
being kalla till (ge) liv, skapa, framkalla: ~ into play sätta i rörelse (gång), utveckla; ~ to mind påminna sig; ~ to
witness taga till vittne; med adv. ~ away bortkalla; draga (Jeda) bort uppmärksamhet &c; ~ back ropa tillbaka,
återkalla; återtaga + löfte &c; ~ down ropa ned; nedkalla; ~ forth framkalla, locka fram; uppbjuda, samla sina
krafter &o; ~ in kalla (ropa) in; in-, tillkalla, anlita; draga in (tillbaka); återfordra, uppsäga tm betalning; ~ off
draga bort, avleda + uppmärksamhet; <v. off your dog ropa på (ti'11 er) er hund! ~ out utkalla; inkalla, uppbåda
milis; framkalla; utmana på duell; se äv. H; ~ up + uppkalla, kalla fram: framimana, -kalla; återkalla i minnet. 3.
fofta ~ OUt] ut-, Upplropa, högt uttala: ~ a halt kommendera halt; ~ the roll förrätta upprop; ~ over uppropa
medlemmar Ao. 4. uppsäga [bond]. 5. väcka; purra. 6. om Gud, plikt to bjuda, kalla. 7. kalla

till presbyteriansk el. frikyrklig predikotjänst. II. itr 1. ropa ftfo åt]; om fåglar äv. locka; med prep. o. adv. ~ for
ropa på (efter), inropa aktör &c; +påkalla, kräva, [er]fordra; se äv. 2; ~ out [ut]ropa, skrika ti'11; ~ upon (on)
åkalla; påkalla, ta i anspråk: vända sig till [for med begäran om, för att få], upp|fordra, -mana, anmoda [to do]; be
^ed upon to äv.
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få sig förelagt att, nödgas, behöva; feel ued upon to känna sig manad (uppfordrad) att; se äv. 2. 2. göra visit,
komma på besök, hälsa på', vara här (där); med prep. ei. adv. ~ at besöka, titta in på (till) [a place, a p.'s]) om bud
titta in [till] i förbigående för att hämta ei. av. lämna ngt; om tåg, båtar stanna (hålla, lägga till) vid, anlöpa; ~ for
komma efter ngn, ngt, avhämta, efterfråga äv. om varor; to be left till ued for pöste restante; ~ in titta i'n tin ngn;
+ ~ on (upon) hälsa på', besöka ngn. III. s

I. rop. 2. läte, lockton. 3. kallelsesignal; på-+ ringning[ssignal]: signal-, visseljpipa. 4. upp-

rop [of av, med; roll-u, <v-otter]; X appell. 5. kallelse äv. inre; maning, uppfordran, bud; inkallelse; inropning av



aktör; at u till förfogande (hands); within u inom hör- ei. räckj-håll, till hands; ~ to the bar kallelse (ut-+
nämning) till barrister, jfr u-day. 6. krav, fordran, anspråk, rätt [I have the first u on you]. 7. F behov, anledning
[she had no u to blush]. 8. hand, efterfrågan [for på]. 9. krav på inbetalning isht av tecknat kapital, indrivning; on
(at) u vid anfordran. 10. kort besök, visit, påhälsning; affärsbesök; pay us göra visiter; house of u affär (ställe)
som handelsresande + (bud) har att besöka, 'ställe', ~-bird [-bə:d] s lockfågel, ~-box [-boks] s, [telephone] ~ +
telefonkiosk, ^-boy [-boi] s 1. teat, sufflör-bud. 2. skeppspojke som repeterar kaptens kom-+ mando för
maskinist.

CallCOt [ko"/lkət] npr.

call-day [ko:'ldei] s dag för utnämning av barristers i inn. caller [ko:'lə] s en som kallar &c, se call; isht +
besökande.

calligraphy [kəli'grəfi] s 1. skönskrivning[s-

konst], kalligrafi. 2. ngt F [hand]stil. calling [ko/lig] s 1. kall|else, -ande, rop. 2.

inkallelse, sammankallande. 3. [-[levnads]-+-] {+[levnads]- ++} kall, yrke. 4. skrå, klass. Calliope [kəlai'əpi] npr
den episka diktningens musa. cal[l]iper [kæ'lipə] I. s; u compasses ei. pi. us fot- och krum|cirkel; u-square
skjutmått.

II. tr mäta med calliper. Callirrhoe [kæli'ro(u)i(:)] npr.

callisthenic [kælisþe'nik] a som ger styrka och skönhet, ^s [-s] s pl isht slags flickgymnastik. call-llloan
[ko:'l|loun], -money ['mAvni] s dagslån. -night [-nait] so -day. -office [-o^fis] s telefonstation, callllosify
[kælo'siti] s 1. hårdnad, valk. 2. Midi. känslolöshet, förhärdelse. -ous [kæ'ləs] 1. valkig, hård. 2. Midi. förhärdad,
okänslig, känslolös [to för], call-over [ko:'louvə, - - -] s upprop, callow [kæ'lo(u)] a 1. ofjädrad. 2. Midi. omogen,
oerfaren, 'grön', calm [ka:m] I. a° 1. lugn, stilla, ostörd. 2. F ogenerad, fräck. II. s lugn, stillhet; vindstilla, stiltje.
III. tr lugna, stilla, mildra.

IV. itr, u down stillna, bli lugn. ~ative [kæ'lmətiv, äv. kcr/m-] a o. s läk. lugnande [medel], ~ness [-nis] s stillhet;
ro, lugn. Calne [ka:n] npr.

calomel [kae'lomel] s läk. kal o mel kvicksiirerkicrur. calori!ic[kolo'rik]5fys. värme. [--ic-engine[-exn(d)-gin]-]
{+-ic-engine[-exn(d)- gin]+} s varmluftsmaskin, -ie [kæ'ləri] s kalori, värmeenhet, -ific [kælər^fik] a (-ifically
adv) värmealstrande, uppvärmande; värme-, -ime-ter [kæləri'mitə] s kalorimeter instrument för mätning av
kroppars värme.

calotte [kolo't] s kalott, caltrop [kæ'ltrəp] s bcfästningsk. fotangel. calumet [kae'ljumet] s indianpipa, fredspipa.
calumnüiate [kəlA'mn|ieit] tr förtala, baktala, smäda, -iation [-iei'Jn] s förtal, smädelse, falsk anklagelse, -iator [-
ieitə] s förtalare, bakdantare. -ious [-iəs] a° smädlig, ärerörig, baktalande, -y [kse'lomni] se -iation. Calvary
[kæ'lvəri] I. npr Golgata. II. s kal-

varieberg skulpterad korsfästelsegrupp i det fria.

calve [ka:v] itr, äv. tr kalva.

Caiverley [kælvəli], Calvert [kæ'lvət] nprr.

calves [ka:vz] Pi. av calf

Calvin [kæ'lvin] npr Kalvin. ~ism [-izm] s kalvinism. ~ist [-ist] s kalvinist. rvistic[al°] [-i'stik, ~(ə)l] a
kalvinistisk. caljx [kæljks] (pi. -ces [-si:z]) s metall-, mine-raljaska.

calyücie [kæ'likl] s bot. foderholk. -x [kei'li|ks, kæ'l-] (pi. -ces [-si:z] ei. -xes [-ksiz]) s blomfoder.

cam [kæm] s mek. [excenter]kam. camarilla [kæməri'lə] .s kamarilla, camber [kae'mba] I. s iatt välvning,
krökning uppåt av bjälke &c. II. tr göra krum, lätt svänga uppåt; ued svängd, krum. Camberwell [kse'mbowal]
npr. cambist [kæ'mbist] s hand. [växel]mäklare. Cambodia [ksembou'dio] npr Kambodja. Camborne [kæ'mbo:n]



npr. Cambria [kse'mbrio] npr lat. namn på Wales, ~n [-n] I. a walesisk; geoi. kambrisk. II. s walesare.

cambric [kei'mbrik] s 1. kambrik, bat ist. 2.

koii. näsdukar. Cambridge [kei'mbrid^]. ^shire [-J(i)ə] nprr.

CambS. förkortn. för Cambridgeshire. Cambyses [kæmbai'si:z], Camden [kæ'mdən] nprr.

came [keim] imp. av come.

camel [kæml] s kamel, ~eer [kæmili'ə] s

kameldrivare. camellia [kome'ljo, kəmi:'ljəj s bot. kamelia. cameiopard [kæ'miləpa:d, kəme'lopa:d] s giraff.

Camelot [kæ'milot] npr. camelry [kse'mlri] s kamelrytteri. Camembert [kæ^nəmbsə] s Camembertost. cameo
[kæ/mio(u)] s kamé. fcamera [kæ/m(ə)rə] s kamera.

ro hel» uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm 4<» sjöterm F familjiirt P lägre språk S
glangCameron

— 88 —

canine

+ Camerllon [kæ/m|(ə)rən] npr. -oon [ -əru:n, av. - - -] Tip?- Kamerun. Camilla [kəmilə] npr. camisole
[kae'misoul] s korsettskyddare. camlet [kae'mlit] s kamlott.

camomile [kse'mamail] S bot. isht Anthemis nobilis, men äv. andra Anthemis- o. Matrioariaarter kam.0-

mill.

camouflage [kæ'muflcr.3] I. s camouflage, döljande (skyddande) förklädnad. II. tr dölja (skydda) genom
camouflage, förkläda, camouflet [kæmuflei'] s X inslagsmina. + camp [kæmp] I. s 1. armés &o läger äv. biidi.;
pitch a re slå läger. 2. här [i fält]. 3. läger-, krigar|liv. 4. tält-, frilufts|liv. II. itr 1. slå läger; ligga i läger, vara
lägrad. 2. F kampera; slå sig ned. 3. ~ out bo i tält (i det fria). III. tr [för]lägga i läger. Campagna [kæmpa/njə]
npr; the ~ [-[romerska]-] {+[romer- ska]+} Kampagnan, campaign [kæmpei'n] I. s kampanj; fälttåg. II. itr deltaga
i en kampanj, ~er [-ə] s en som varit med i fält, veteran. Campania [kæmpei'njə] npr Kampanien. campanile
[kæmpəni/li] s kampanil. camp-bed [kse'mpbed] s tältsäng. Campbell [kæmbl], ^-Bannermann [-[-bæ'nə-mən]-]
{+[-bæ'nə- mən]+} nprr.

camp-chair [kæ'mptj£ə] s fällstol med ryggstöd. Campden [kæ'm(p)dən], Camperdoun [kæ'mpə-+ daun] nprr.
camp-llfever [kae'mplfirvo] s åid. isht tyfus, -follower [-forlo(u)ə] s lös person som följer med en här,
marketentare &c. + camphor [kæ'mfə] s kamfer. campion [kæ'mpjən] s; corn ~ Agrostemma klätt;

meadow Lychnis flos cucuii gökblomma, campll-meeting [kse'mplmiftig] s Am. isht flera dagars religiöst
friluftsmÖte. -Stool [-Stu'.l] S liten fällstol. -us [-əs] s Am. skol- ei. co/Ze^ejområde; gård.

1. can [kæn, kən] hjälpv blott pres. ind.; imp. could; inf. o. pp. saknas 1. kan, knnna; >enot away with kan inte
tåla, kommer inte överens med. 2. isht F kunna [få], få [you ~ take my key].

2. can [kæn] I. s kanna; burk: dunk. II. tr Am. + lägga in, konservera.

Cana [kei'nə] npr. ~an [kei'nən, av. kei'njən] npr Kanaan; äv. appeii. paradis, ^anite [-nait] s kanaanit.

+ Canad!!a [kæ'nədə] npr Canada, -ian [-[kə-neiMjən]-] {+[kə- neiMjən]+} a o. s kanadensjisk, -are. canal
[kənæ'1] I. s kanal. II. tr gräva kanal igenom, kanalisera, -x/ize [kæ'nəlaiz] tr ka-+ nalisera; göra segelbar, canard
[kæna/d, äv. kən-] s tidningsanka. Canarese [kænərr/z] a o. s kanaresisk[a] syd-

indisk[t språk].

canar|y [kəns'əri] I. a kanarie-; ljusgul. II.

s 1. pi. the C-ies Kanarieöarna. 2. åid. kana-+ riesekt förr omtyckt vin. 3. kanariefågel, ^-seed



[-si:d] 8 kanariefrö frö av Phalaris canadensis (kana-

riegräs).

canaster [kənæ'stə] s knaster, grov tobak, cancel [kænsl] I. tr 1. stryka ut, överkorsa.

2. annullera; förklara ogiltig; upphäva, göra + slut på; återkalla; kontramandera; ristornera; makulera tryck; reling
ristorno. 3. mat. eliminera. 4. neutralisera, motverka, uppväga. II. s 1. upphävande; isht makulering; maku-+
lerad sida i bok. 2. pi. ~s konduktörs &c biljetttång. elation [ksenselei'Jn, -səl-] s annule-ring, upphävande &c.
cancer [kæ'nsjə] s astr. iäk. widi. kräfta, *vOUS

[-(ə)rəs] a kräftartad. cancroid [kae'gkroid] I. a 1. krabb-; krabblik. 2.

iäk. kräftjlik, -artad. II. s kräftlik sjukdom, candelabrlla [kændila:7br|ə, äv. -lei'br|ə], -um

[-əm] (pi. -a [-ə] ©i. -as [-əz]) s kandelaber, candescent [kænde'snt] a vitglödande, candid [kæ'ndid] a° 1. öppen,
uppriktig; frispråkig; ~ friend person som säger en sanningar; rely speaking uppriktigt sagt. 2. just, opartisk. C~a
[-ə] npr. candidate [kæ'ndidit] s kandidat [for till], sökande; ~ for confirmation konfirmand, läsbarn. -ure [-Jə,
av. -ətj~ə, -tjuə] s kandidatur, candied [kæ'ndid] a 1. kanderad. 2. kristallisk, glänsande. 3. åid. biidi. inställsam,
honungssöt.

candle [kændl] s 1. Ij US av talg, vax, stearin &c; not be fit to hold a re to inte vara värd att lösa skobanden åt,
inte på långt när kunna mäta sig med; the game is not worth the »e det är inte värt krutet (mödan); sell by inch oj
re sälja på auktion där buden pågå så länge en ljusbit brinner. 2. normalljus. ~-end [-end] s

1. ljus|bit, -stump. 2. pi. ~s bitar, värdelöst småplock. — light [-lait] s i eldsljus [by ~].

2. skymning, afton. C^mas [-məs] s kyn-delsmässa 2 febr. ~-power [-pauə] s normalljus [burner of 50 ~]. ^-
snuffer [-snAxfə] s ljussax, r^stick [-stik] s ljusstake.

candour [kæ'ndə] s 1. uppriktighet, öppen-

[hjärtig]het, frispråkighet. 2. opartiskhet, candy [kæ'ndi] I. s kandisocker [äv. sugar-re];

kanderad frukt; Am. äv. knäck, karameller, + konfekt &c. II. tr inkoka med socker, kandera, kristallisera; se a v. -
ied. III. itr [-kristallisera^];-] {+kristalli- sera^];+} sockra sig. candytuft [kæ'nditAft] s bot. Iberis. cane [kein] I. s
1. rör; sockerrör. 2. [-[spatser]-käpp.-] {+[spatser]- käpp.+} 3. spö, rotting. II. tr 1. prygla, klå upp, ge stut; piska
läxa &c [into i ngn]. 2. sätta + rör (rotting; i. ~-chalr [-tjsə] s rottingstol. + ~-sugar [-Jugə] s rörsocker,
caniücular [kəni'kjulə] a; the ^ days rötmånaden. -ne [kæ'nain, kei'natn] I. a 1. hund-, hunds, hundaktig; appetite
varghunger; ~ madness vattuskräck. 2. ~ teeth hörn-, ögon|tänder. II. s 1. ögontand. 2. varghunger.

3. skämts, hund.
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caning [kei'nig] s prygel, stryk; get a sound u

få ett ordentligt kok stryk, canister [kæ'nistə] s 1. kanister; bleck|dosa, -låda för te &c. 2.0. ~-Shot [-Jot] s
kartesch[er]. canker [kæ'gkə] I. s 1. kräftsår i munnen, munkräfta; veter. strålkräfta. 2. rost å fruktträd. 3. se u-
worm. 4. biidi. kräfta, frätande ont. II. tr 1. fräta [upp]. 2. biidi. fräta sönder, fördärva. "ved [-d] a 1. kräftsjuk;
angripen av rost ei. larver. 2. fördärvad, depraverad. 3. förgrämd, vresig; led, elak. «x<ous [-rəs] a frätande;
kräftartad. ~-worm [-wə:m] s skadlig larv som förstör knopp o. blad; äv. bildl.

Cannan [kæ'nən] npr. cannel[-coal] [kæ'nl, -koul] s kannelkol. cannibal [kæ'nib|l] I. s människoätare. II. a
kannibalisk, 'vism [-əlizm] s 1. människoätande. 2. biidi. blodtörst, mordiskbet. Cannliing [kæ'n|in], -ock [-ək]
nprr. cannon [kæ'nən] I. s 1. kanon; kon. o. pi. ~ artilleri[pjäser]. 2. tekn. kring en axel fritt roterande cylinder. 3.



buj. karambolering. II. itr 1. karambolera. 2. törna [with, against ihop med, emot], ~ade [-ei'd] I. s kanonad. II. tr
o. itr % häftigt [be]skjuta med kanoner, bombardera, 'v-ball [-bo:l] s kanonkula, ~eer [-i'ə] s artillerist, ~-proof [-
pru:f] a bombfast. ury [-ri] s 1. kon. kanoner. 2. kanonad. ~-shot [-Jot] s 1. åid. kanonkula. 2. skotthåll för
kanoner, cannot [kæ'not] Se 1. can.

canny [kæ'ni] a° eg. Skotti. o. Nordengl.; i Engl. isht om egenskaper ansedda ss. speciellt skotska 1. försiktig

i affärer, förståndig, som vet vad han gör; slug; illmarig; åid. skotti. klok, skicklig; ~ wife barnmorska. 2.
sparsam, hushållsaktig. 3. vani. i modern skotska stillsam, lugn, tyst och stilla; snäll, from, beskedlig; se av. ca'u.
4. no u som det är bäst att låta bli, osäker, farlig.

"canoe [kənu/] I. s kanot. II. itr ro i kanot [F av. ~ it], ~lst [-ist] s kanotjroddare, -ist.

1. canon [kæ'nən] s 1. kanon, regel, rättesnöre, föreskrift; kännemärke, kriterium. 2. kyrkligt påbud; ~ law
kanonisk lag. 3. kanoniska böcker. 4. helgonförteckning. 5. mus. kanon.

2. canon [kæ'nən] s kanik, kanonikus; domkyrkopräst och ledamot av domkapitlet [minor u som icke* är medlem
av domkopitlet].

canon [kæ'njən] se canyon. Canonbury [kæ'nənb(ə)ri] npr. canonlless [kæ'nən|is] s åid. stiftsfröken, -ical
[kəno'nik(ə)l] I. a° 1. kanonisk. 2. mus. i Kanonform. II. 5 pi. us = u dress prästs ämbets-, mäss|skrud; in full us i
ornat; F i högtidsdräkt. -ization [-aizei'Jn] s kanonisering. -ize [-aiz] tr 1. kanonisera. 2. erkänna som kanonisk. 3.
ge kyrklig sanktion åt. -ry [-ri] s + kaniks ämbete (värdighet, ställning). Canoþus [kənou'pəs] npr.

canopy [kæ'nəpi] I. s 1. baldakin, tron-, säng|-+ himmel. 2. tak; himlavalv [u of heaven] &e. II. tr förse med
canopy, tjäna som canopy (välva sig) över. canorous [kəno:'rəs] a som sjunger vackert,

sjungande, välljudande, klingande, canst [kænst] åid. thou u du kan; se can.

1. cant [kænt] I. s 1. aid. tiggares &c gnällþnde tal]. 2. argot, klass-, kotteri|språk, yrkesjargong, tjuvspråk &c;
rotvälska. 3. jargong, tal som man ej menar ngt med, tomma fraser; isht skenheligt (gudsnådeligt) tal (väsen),
hyckleri, fromleri; av. hycklare. 4. * slagord på modet, jargong [attr. ~ phrase]. II. itr 1. [tala] gnälla[nde]
(jämrande). 2. tala skenheligt (gudsnådeligt), skrymta, hyckla. 3. begagna slagord (jargong).

2. cant [kænt] I. s 1. snedþlipad (-huggen) kant, sned yta; yttre vinkel t. ex. mellan ytorna av månghöming. 2.
sluttning; lutning; sned ställning (riktning). 3. stöt, knuff, knyck, ryck som välter el. ställer på kant (häll). II, tr 1.
sned|hugga, -slipa, avsnedda [ofta off]; ued column månghörnig kolonn. 2. ställa (sätta, resa) på kant (häll, sned);
~ over vända upp och ner på, stjälpa omkull; ~ up lägga upp. 3. kasta, knuffa, vältra. III. itr 1. stjälpa, välta på
sidan ei. upp och ned, kantra [av. ~ over]; hälla, luta. 2. <£« vända, svänga runt, tvärs över &c, snedda av
[to[wards] mot].

can't [ka:nt] F = cannot. Cantab [kæ'ntæb] s F — ray. ^rigian [-[kæntə-bri'djion]-] {+[kæntə- bri'djion]+} I. s
cambridgestudent. II. a tillhörande universitetet i Cambridge, cantaloup [kæ'ntəlu:p] s cantaloupemelon.
cantankerous [kæntæ'qk(ə)rəs] a° F grälsjuk,

ättiksur, elak, led. cantata [kæntcr/tə] s kantat, canteen [kænti/n] s 1. marketenteri. 2. fält-+ flaska. 3. kantin mat-
o. servislåda i fält.

1. canter [kæ'ntə] 5 hycklare; frasmakare.

2. canter [kæ'ntə] I. s samlad (kort) galopp; win in a u vinna ledigt. II. itr rida i kort galopp, galoppera lätt. III. tr
låta häst gå i kort galopp.

Canterbury [kæ'ntəb(ə)ri] npr; cu notställ med fack; ~ bell slags blåklocka; the u Tales Canterburyberättelserna
Chauoers berömda

diktverk från slutet av 1300-talet.

+cantharides [kænþæ'ridi:z] s läk. dragplåster, canticle [kæ'ntikl] s 1. koral. 2. pi. the C us



Höga Yisan. cantilever [kæ'ntili:və] s byggn. kantilever, utskjutande stöd, konsol; ~ bridge konsolbro. Cantire
[kæntai'ə] npr.

cantle [kæntl] s 1. bit, stycke; del. 2. sadelbom.

canto [kæ'nto(u)] (pl. us)s sång del av långt diktverk. Canton [kæ'nto'n i Kina, kæ'ntən i Wales] npr. canton I.
[kæ'nton, kænto'n] s distrikt, kanton. II. tr 1. [kænto'n] indela i distrikt. 2. [kən-
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tu:'n, äv. kæn-] inkvartera, förlägga, ~al [kæ'ntənl] a kanton-, distrikts-, ^ment [kən-tu/nmənt, kænto'n-] s 1.
[in]kvarter[ing], förläggning, kantonering, ofta pi. ~s isht om + mera varaktigt kvarter. 2. Iad. fast militärstation.

Cantuarian [kæntjus'əriən] a hörande till (från)

Canterbury. Canuck [kənA'k] s o. a S u.s.a. kanadensjare,

-isk; Canada fransk[-]kanadensjare, -isk. Canute [kənju:'t] npr Knut [den Store], canvas [kæ'nvəs] s 1. segel-,
tält-, pack-, målarduk; kanfas; linne; ro for needlework stra-malj; ~ town tält-, lägerjstad. 2. koii. segel; under ~ i
tält; under segel. 3. duk, tavla, canvass [kæ'nvəs] I. tr 1. biidi. sikta, grundligt dryfta, granska. 2. bearbeta
personer, ort &c £for för att få röster, bidrag, order &c]; SÖka värva röster i (av), agitera i valkrets (bland
valmän); sondera terrängen i valkrets [for för att få reda på antalet anhängare]. II. itr värva röster genom
personlig bearbetning, agitera. III. S

1. röstvärvning, personlig agitation [äv. roing].

2. subskribentsamlande. ~er [-ə] s 1. röst-+• värvare, agitator. 2. subskribentsamlare.

canyon [kæ'njən] skanjon djup trång flodbädd (klyfta), canzone [kæntsou'ni] s kanzon. ~t [kænzone't]

s liten visa. caoutchouc [kau'tju:k] s kautschuk? cap [kæp] I. s 1. mössa, barett, käppi; hätta; and bells narrmössa;
~ in hand med hatten i handen, ödmjukt; the ~ fits anmärkningen träffar, vederbörande känner sig träffad; set o.'s
~ at F om dam lägga sina krokar för, lägga an på. 2. hätta, huv, hylsa, kappa,

krona som liknar mössa, bildar översta del av el. höljer

ngt; percussion ~ knallhatt. 3. se ro-paper.

II. tr 1. sätta mössa (huv, kappa, knallhatt + &c) på. 2. betäcka, skydda. 3. ligga ovanpå,

kröna. 4. ge svar på tal, trumfa över historia, citat &c, slå, bräcka med ngt liknande el. ännu bättre.

III. itr, ~ to ta av sig hatten för, hälsa på. capabllilitjy [keipəbi'liti] s 1. förmåga; duglighet, skicklighet;
möjlighet; ~ walk duktig övningsmarsch. 2. isht pi. ~ies [-[utvecklingsmöjligheter],-] {+[utveck-
lingsmöjligheter],+} anlag, -le [kei'pəbl] a° 1. ro of mottaglig för; i stånd till; mäktig av. 2. duglig, skicklig;
duktig, begåvad.

capacious [kapei'Jas] a° rymlig; omfattande, vidsträckt.

capacitüate [kəpæ'sit|eit] tr göra skicklig (duglig, kompetent); jur. ge kompetens (befogen-het) [for till], -y [-i] s
1. fys. &« kapacitet, mottaglighet, förmåga att absorbera [~ for + heat]. 2. kubikinnehåll; measure of ro
rymdmått. 3. fattningsgåva. 4. kapacitet, förmåga, duglighet [ofta pi. -ies]; förmåga, möjlighet [of for ei. inf.; ~
of improvement]; + ro walk uthållighetsmarsch. 5. jur. kompetens, befogenhet. 6. egenskap, ställning; in the ro
of i egenskap av. cap-à-pie [kæpəpi:'] adv rustad från topp till tå.

caparison [kəpæ'risn] I. s 1. schabrak; hästmundering. 2. utrustning. II. tr mundera, lägga schabrak på; biidi.
utrusta, utstyra.



1. cape [keip] s 1. udde, kap. 2. the Cro 'Kap', Goda Hoppsudden [eg. the ~ of Good Hope] ei. Kapkolonien [eg.
~ Colony]; C~ boy syd-

+ afrikan av blandras.

2. cape [keip] s cape, [kapp]krage, pelerin. +Capel [keipl, äv. kæpl] npr.

1. caper [kei'pə] s bot. kapris.

2. caper [kei'pə] I. s 1. glädjeskutt,luftsprång, kapriol [cut a ro (~s)]. 2. konstigt beteende. II. itr göra
glädjesprång.

capercailzie [kæpəkei'lji, -lzi] s tjäder. Capernaum [kəpə/niəm] npr Kapernaum. Capetown [kei'ptau'n] npr
Kapstaden, capias [kei'piæs] s jur. häktningsorder, capillarllity [kæpilæ'riti] s kapillaritet. -y [kə-pi'lori,
kæ'piləri] I. a 1. hår-. 2. hårfin; hårrörs-, kapillär. II. s hårrör[s|kärl].

1. capital [kæ'pitl] s byggn. kapitäl.

2. capital [kæ'pit|(ə)l] I. a° 1. jur. urbota, döds-, livs- [ro offence, «x/ sentence]. 2. ödesdiger [-[er-ror].-] {+[er-
ror].+} 3. huvudsaklig; förnämst; ~ manor omedelbart län; ~ messuage huvudgård; ship slag|skepp, -kryssare
över ioooo ton. 4. utmärkt, ypperlig, förträfflig, överdådig, präktig. 5. stor bokstav. II. s 1. huvudstad. 2. stor
bokstav, versal; small ro kapitäl. 3. kapital; fixed *v/fast kapital; circulating (floating) ro rörligt, flytande kapital;
~ levy kapitalskatt, förmögenhetsbeskattning; make ro out of biidi. slå mynt av. ^ism [-əlizm, kəpi't-] s
kapitalism. ~ist [-əlist, kəpi't-] s kapitalist. "Jzation [-olaizei'Jn, kopitolaizei'Jn] s kapi-tal|isering, -bildning, rvize
[-əlaiz,kəpi'təlaiz] tr kapitalisera.

capitation [kæpitei'Jn] s [belskattfningl per capita personell skatt, huvudskatt, 'mantalspengar' [ofta ~ tax];
personlig avgift; grant isht skoi-anslag med visst belopp per person som uppfyller villkoren.

Capitol [kæ'pitl] npr [the ro] Kapitolium i Rom;

kongressens hus i Washington. ~ian [kæpitou'ljən] a kapitolinsk. capitul ar [kəpi'tjul|ə] a domkapitels-, -ate [-eit]
itr dagtinga; kapitulera, -ation [-[kə-pitjulei'Jn]-] {+[kə- pitjulei'Jn]+} s dagtingan[de], kapitulering. capon
[kei'pən] I. s kapun. II. tr se roize. caponier[e] [kæpənfə] s X kaponjär täckt gång

över fästningsgrav.

caponize [kei'pənaiz] tr kastrera. capot [kəpo't] I. s slam i pikéspei. II. tr göra ngn slam.

capote [kəpou't] s [res-, soldat]kappa med kapuschong-, damregnkappa. Cappadocia [kæpədou'siə, äv. -Jiə] npr
Kappa-docien.

capll-paper [kæ'pjpeipə] s brunt omslagspapper; äv. slags skrivpapper, -ping [-ig] s tm cap //, III; tekn.
betäckning; överstycke; skydd[sdel].
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capricüe [kəpri:'s] s kapris; nyck, infall: äv. nyckfullhet, -ious [kəpri'Jəs] a° nyckfull, godtycklig:, ostadig,
ombytlig, skiftande. Capricorn [kæ'priko:n] npr astr. Stenbocken, caprification [kce'prifikei'Jn] s kaprifikation
påskyndande av odlade fikons mognad; konstlad befruktning.

caprine [kæ'prain, -rin] a get-: getlik. capriole [kse'prioul] I. s kapriol, luftsprång. II. itr göra kaprioler. +capsicum
[kæ'psikəm] 5 bot. spansk peppar. . capsizllai [kæpsai'z|l] s kantring, -e [-] tr o. itr

-i välta omkull, kantra [runt], kapsejsa. capstan [kæ'pstən] s & gångspel, capsulüar [kæ'psjulə] a kapsel-;
kapsellik. -e



[kæ'psju:l] s kapsel, capt. förkortn. för captain.

captain [kæ'ptin] I. * 1. befälhavare: ledare [^ of industry]; anförare, kapten i kricket, fotboll &c E~ of the
eleven]. 2. stor härförare, fältherre. 3. X kapten; ryttmästare [~ of horse\. 4. kapten & handelsfartyg; kommendör
i eng. flottan; kommendörkapten [junior u]; u of the Fleet flagg|adjutant, -kapten. 5. förman; ~ of forecastle &
backskorpral: ~ of a top & märskorpral. 6. ung. förste ordningsman i skola. II. tr leda, anföra, ~cy [-si] se -ship,
~-lieutenant [-lefte'nənt] g förr kaptenlöjtnant. ~ship [-Jip] * kaptens|befatt-+ ning, -värdighet; ledareskap.
captious [kæ'pjəs] a° 1. snärjande, försåtlig, spetsfundig: benägen att rida på ord. 2. klandersjuk, gnatig, full av
invändningar, ~ness [-nis] s 1. det snärjande [of a th. i ngt]. 2. klandersjnka, gnatighet &c. captllivate
[kæ/pt|iveit] tr fängsla, tjusa, -ive [-iv] I. a fången, fängslad, fjättrad; lead u bortföra i fångenskap; ~ balloon fast
(fjättrad, bunden) ballong. II. s fånge, -ivity [-[-i'v-iti]-] {+[-i'v- iti]+} s fångenskap, -or [-ə], -ress [-ris] s till-
fångatagare, erövrare &c. -ure [-Jə] I. s 1. tillfångatagande; infångande, gripande; erövring, intagande;
uppbringande av fartyg. 2. fånge; fångst, byte, pris. II. tr tillfångataga; infånga, gripa, taga; erövra, intaga; ta som
byte; uppbringa. Capua [kæ^juə] npr.

Capuchin [kæ'pjujin, av. -tjin] I. s 1. kapucin-munk. 2. slags damkappa med kapuschong. II. a kapucin[er]-; ^
monkey kapucinapa. Capulet [kæ'pjulet] npr.

car [ka:] s 1. poot. vagn, char [triumphal #v]; i sms. -vagn; dining-u restaurangvagn; mo-tor-u bil jfr H;
tram\_way]-u spårvagn jfr 4. 2. tung, låg, tvåhjuiig lastkärra. 3. bil. 4. spårvagn. 5. isht Am. järnvägsvagn jfr 1. 6.
gondol

till ballong el. luftskepp.

carabineer [kærəbiniV] s X karabinjär. caracal [kæ'rəkæl] $ z.mi. karakal, slags lodjur, caracol [kæ'rəkþl], ^e [-
oul] I. 6* nak. halvvolt.

II. itr slå halvvolt; tumla om med sin häst. Caractacus [kəræ'ktəkəs] npr.

carafe [kəra:'f, äv. -ræ'f] « karaff[in]. caramel [kæ'rəmel] * 1. bränt socker, karamell. 2. kola. 3. slags ljusbrun
färg. carapace [kæ'rəpeis] s sköldpaddas ryggsköld, carat [kæ'rət] s karat.

caravan [kærəvæ'n, äv. - - -] s 1. karavan. 2. stor täckt resvagn att bo och färdas i, husvagn, ^serai [-sərai], ~sery
[-səri] s karavanseraj. caraway [kæ'rəwei] s bot,. Carum carvi kummin, carbide [ka/baid] s karbid, carbine
[ka/bain] 5 X karbin. ~er [ka:bini'ə]

s karabinjär. carbolic [ka:bo'lik] a karbol-; ~ acid [-karbol[-syra].-] {+karbol[- syra].+}

carbon [ka:'bən] .«? 1. kem. kol; ~ copy genomslagskopia; u monoxide koloxid. 2. eiektr. kolspets, ^aceous [-
ei'Jəs] a kol-, bestående av (innehållande, lik) kol. ~ate I. [-it] s karbonat. II. [-eit] tr behandla (mätta, förbinda)
med kolsyra: ud kolsyrejbehandlad, -haltig. ~ic [ka:bo'nik] a kol-; ~ acid kolsyra: ~ oxide koloxid, ~iferous [-
i'f(ə)rəs] a koljförande, -haltig. ~ize [-aiz] tr karbo-nisera: förvandla till kol. ~-paper [-peipə] ä karbonpapper,
kopiepapper, carboy [ka/boi] s stor korgflaska, damejeanne. carbunc le [ka/bA^kl] s karbunkel: a) röd ädelsten;
b) böld, finne; ud besatt med (full av) karbunklar. -ular [ka^A^kjulə] a karbunkel|-lik, -artad; inflammerad,
carburet [ka:bjure't, - - -] tr karburera, ke-+ miskt förena element med kol: ladda med kol.

~ter, ~tor [-ə] s karburator; förgasare, carcaslle, -s [ka:'kəs] s 1. lik föraktl. om människa; as. 2. slaktat djurs
kropp utan huvud, ben o. inälvor.

3. F kropp, liv [save o.'s ~]. 4. biidi. tomt skal, lämningar, spillror. 5. byggnads stomme, skrov. 6. X åid.
brandbomb.

1. card [ka:d] I. s karda, ullkam. II. tr 1. karda. 2. tortera genom att slita sönder köttet med karda.

2. card [ka:d] S 1. kort av olika slag: spel-, visit-, bjudnings-, inträdeskort; ~ up O.'s sleeve hemlig plan,
möjlighet i reserv; safe (sure), doubtful ka u trygg, tvivelaktig &c plan (utväg); leave a u on avlämna kort hos isht
för visit; on the us mycket möjligt (troligt, sannolikt): speak by the u uttrycka sig exakt (tydligt): the u F vad som



är korrekt (bör göras)

+• vid ngt visst tillfälle. 2. program, lista [correct <%/]; meddelande. 3. pi. us kortspel. 4. S original, lustig kurre:
karl: a knowing u en lu-ver; queer u konstig prisse. +cardamom [ka/dəməm] s bot. kardemumma, cardllboard
[ka/d|bo:d] s papp, kartong. - -case

[-keis] s visitkortsetui. carder [ka:'də] s ullkardare. Cardew [ka/dju:] npr.

cardiac [ka/diæk] I. a 1. bjärt- [u symptoms]. 2. magmuns-. 3. hjärtstärkande. II. s hjärt-stärkande medel. Cardiff
[kardif] npr.
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+ cardigan [ka/digən] s stickad ylle-, över|väst. cardinal [kcr/dm(ə)l] I. a° 1. huvud-, huvudsaklig, främst,
kardinal-: numbers grund-tal; the ^ points de fyra väderstrecken; ^virtues kardinaldygder. 2. mörkröd. II. s 1.
kardinal. 2. kort damkappa med huva. 3. kardinal fågel, ~ate [-it], ^ship [-Jip] s kardinalsvärdighet, carding-
machine [kcr/digməji^n] s kardmaskin. card-rack [ka:'dræk] s visitkortsställ. Cardross [ka/dros] npr.

card-sharper [ka:rdja:pə] s falskspelare, bond-fångare.

Cardweil [ka/dwəl] npr. care [kæ] L s 1. bekymmer. 2. omsorg, omtänksamhet [for om]; sorgfällighet, aktsam -
het; försiktighet; take (have a) akta sig, vara på sin vakt; se opp; have a how you provoke me akta dig för (låt bli)
att reta mig; take ~ of se 3; take ~ to vara noga med (angelägen) att; with ~ på paket &c aktas noga. 3.
omvårdnad, vård, uppsikt [have the ~ of; be under the ~ o/"]; take ~ of ta vård (hand) om, ta vara på, gömma; dra
försorg om, sköta [om]; akta, vara rädd om; of på brev + adress [c/o A]. 4. konkr. föremål för omsorg ei. vård;
that shall be my ~ det skall jag dra försorg om. II. itr 1. åid. ängslas. 2. ha bekymmer, bry sig; ~/or bry sig om, ha
bekymmer (intresse &c) för, fråga efter; ha omsorg om, sörja för, sköta om; tycka om, hålla av, älska; for all I ~
gärna för mig; I don't det gör mig detsamma; det rör mig inte; jag bryr mig inte om det; I don't ~ if I do gärna det;
det är jag med på; what do I vad bryr jag mig om det? vad rör det mig? 3. vara angelägen, ha lust, vilja, careen
[kəri:'n] <&> I. tr kölhala; [komma att] kränga. II. itr kränga, ligga över. ^age^'idj] s i* I. kölhalning. 2.
kölhalningskostnader. 3. plats för kölhalning. career [kəri'ə] I. 5 1. fullt lopp, karriär; 'snabb stråt'. 2. persons &c
[levnads]bana; karriär; utveckling. II. itr ila, rusa; springa i full + fart [äv. ~ ii].

carellful [ks'əjf(u)l] a° 1. omtänksam, aktsam, rädd [of om]. 2. omsorgsfull, sorgfällig, noggrann; försiktig; noga
[about med; to, that [med] att]: he was ^ to explain han var noga med att klargöra; be ~ äv. akta sig. 3. om arbete
&c noggrann, omsorgsfull[t utförd], -fulness [-f(u)lnis] s omtänksamhet: försiktighet; noggrannhet &c. -less [-lis]
a° 1. sorglös, obekymrad, likgiltig [of about med avseende på, om, för]. 2. vårdslös, slarvig, oaktsam:
obetänksam, oförsiktig, -lessness [-lisnis] s sorglöshet; vårdslöshet, slarv &c. caress [kəre's] I. tr smeka. II. s
smekning, caret [kæ'rət] S utelämningstecknet a • care-taker [ks'əteikə] s vårdare; uppsynings-man, isbt
husvaktare, vice Värd i ägarens frånvaro.

Carew [kəru:'] npr; se äv. Pole care-worn [ks'əwo:n] a tärd ei. sliten av bekymmer, förgrämd. Carey [ks'ori] npr;
Mother chickens pi. »t + S stormsvalor. Carfax [ka:'fæks] npr.

cargo [ka:'go(u)] (Pi. ~es) s [skepps]last, laddning; »N* steamer lastångare. Carib [kæ'rib] s karib sydamer,
indian, sv/bean [-i(:)/ən] a karibisk [the ~ Sea], /x/bees [kae'ribiiz] npr; the ~ Små Antillerna, caribou [kae'ribu:]
s karibu, amerikansk ren. caricatur e [kæ'rikətju'ə] I. s karikatyr; parodi. II. tr karikera, förlöjliga, -ist [-rist] s
karikatyrtecknare; parodiförfattare, caries [ke'arihz] s iäk. benröta, carillon [kəri'ljən] s klockspel. Carinthia
[kəri'nþiə] npr Kärnten, carious [ks'əriəs] a anfrätt. Carisbrooke [kæ'rizbruk] npr. Carl [ka:l], ~eton [-tən], ~isle
[-ai'1, av. - -], ~os [-os] nprr. <^ovingian [-ovi'n(d )^iən] I. a karolingisk. II. s en karoling. ~ow [-o(u)], ^sbad [-
zbæd], ~sruhe [-zruə], ~ton [-tən], ~yle [-ai'1, äv. - - ei. - -], ~yon [-ai'ən] nprr. carman [ka/mən] s for|man, -karl,



utkörare. Carmarthenshire] [kəma/ðn, -J(i)ə] npr. Carmel [ka/mel] npr. ^ite [ka:'milait] I. s

karmelitmunk. II. a karmelit-. Carmen [kct:'men], Carmichael [ka/maikl^rr. carmine [ka/min, -ain] s o. a karmin
röd färg. carniiage [ka/n^dg] s blodbad, massmord, slaktning. -al [~(ə)l] a° 1. köttslig, sinnlig. 2. världslig, -ality
[-ae'liti] s 1. köttslighet, köttslig lusta, [rå] sinnlighet. 2. världslighet.

Carnarvon [kəna/vn] npr. Carnatic [kamae'tik]

npr indisk provins.

1. carnation [kamei'Jn] s o. a ljusröd (skär) [färg]; mål. karnation, köttfärg.

2. carnation [ka:nei'Jn] s [trädgårds]nejlika. Carnegie [ka:ne'gi, äv. -nei'gi, äv. ka/nigi] npr. carnelian [kəni/ljən]
se corn-.

carney [kcr/ni] se carny.

carnival [ka/nivi] s 1. fastlag; karneval. 2.

biidi. uppsluppet festande; orgie, carnivorous [ka:ni'v(ə)rəs] a° köttätande, carny [ka/ni] diai. o. F I. itr ställa sig
in, lisma, + fjäska. II. tr locka genom inställsamhet, carol [kæ'rəl] I. s lov-, jubelsång; isbt julsång. II. itr o. tr
jubla, lovsjunga; drilla. Carolinlla [kærəlai'nə] npr stat i n.ahi. -e [kæ'-+ rəlain] I. npr Karolina. II. a karolinsk,
carotid [kəro'tid] s halspulsåder [äv. ~ artery]. carousllal [kərau'z|l] s supkalas, dryckesgille, rummel. -e [-] I. itr
rumla, festa, pokulera. II. s rumlande, supkalas.

1. carp [ka:p] s zooi. karp.

2. carp [ka:p] itr gnata; ~ at hacka på, häckla; toing criticism småaktig kritik, klandersjuka; »»ing tongue elak
tunga.
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Carpathian [ka:pei'þjən] a karpatisk. [-z]

npr pl; the ~ Karpaterna. Carpentaria [ka:pənt£'əriə] npr. carpentller [ka'/pint|ə, av. -pənt|ə] I. s timmerman,
grov-, byggnadssnickare; u-scene scen spelad inför målad bakgrund (äv. den kallad u-scenè) medan den riktiga
ställes i ordning där bakom; S-

•bench hyvelbänk; us-rule tumstock. II. itr

0. tr timra, -ry [-ri] s 1. timmermans-, snic-kar|yrke. 2. [timmermans]arbete; hoptimring, ngt hoptimrat.

carpet [ka/pit] I. S större ylle- el. annan tjock matta äv. biidi.; be on the ~ vara på tapeten. II. tr

1. mattbelägga, täcka [liksom] med matta. 2. F kalla in för att ge skrapa åt tjänare &c. -bag [-bæg] s nattsäck, ^-
bagger [-bægə] s Am. pol. mandatfriande utböling kandidat el. agitator som ej varaktigt tillhör valkretsen,
politisk lycksökare. nw-dance [-da:ns] s enkel danstillställning. ~ing [-ig] s 1. mattpåläggning. 2. mattvävnad[er],
mattor kon. 3. Fuppläxning, skrapa, ^-knight [-nait]s salongshjälte, fruntimmerskarl; stug[n]sittare. ~-rod [-rod] 5

mattstång fasthållando trappmatta vid trappstegen [vani. stair-rod]. carpjus [ka:'p|əs] (pi. -i [-ai]) S anat.
hand|loye,

-led. Carr [ka:] npr.

carraway [kæ'rəwei] se caraway. carriage [kse'ridj] s 1. forsling, transport, fraktþnde, -ning]; fraktfart; water ~
sjötransport. 2. forlön, frakt[kostnad] isht å järnväg; ~ free fraktfritt; ~ forward att betalas vid framkomsten; ~
paid levereras fraktfritt. 3. ledning, skötsel. 4. motions genomgång, antagande. 5. sätt att föra (hålla) huvudet&0;
hållning, Skick, gång. 6. hållning moraliskt el. i viss fråga, uppträdande. 7. järnv. personvagn. 8. elegant ekipage,



privat droska isht med 4 hjul o. 2 el. tiera hästar; u-and-pair tvåspännare; u-and--four fyrspann, ekipage med fyra
hästar. 9. lavett [äv. gun-u]. 10. vagns underrede, "»able [-əbl] a körbar för åkdon, ^-company [-[-kArm-p(ə)ni]-
] {+[-kArm- p(ə)ni]+} se - -folk. ~-dog [-dog] s fläckig dal-matiner. ~-drive [-draiv] s körväg i park &c;
uppkörsväg. tv-folk [-fouk] s folk som har eget ekipage; fint folk. Carrickllfergus [kærik|fə/gəs], - -on-Suir [-[-
on-Ju/ə]-] {+[-on- Ju/ə]+} nprr.

carrielid [kæ'ri|d] imp. o. pp. av carry, -r [-ə] s +1. bärare; bud; överbringare. 2. vani. forman; varubefordrare i
jur. bet. [äv. common ^'inbegripande järnvägs- o. ångbåtsbolag &c. 3. pakethål-lare å cykel. 4. brevduva [äv. u-
pigeon]. carrion [kæ'riən] s kadaver, as av. biidi. Carroll [kæ'rəl] npr.

carronade [kærənei'd] s karronad kort skeppskanon, carrot [kæ'rət] s 1. morot. 2. Pi. ~s S rödjhå-ring, -luva. ~y [-
i] a [morots]röd; rödhårig. Carruthers [kərA'ðəz] npr. carr|y [kæ'ri] I. tr 1. i aiim. bära; föra, frakta,

forsla, transportera, befordra; u all (every-thing) before one slå ned allt i sin väg (allt motstånd); genomdriva allt;
ha en oerhörd framgång. 2. fram|bära, -föra, komma med brev. nyhet &c; ~ tales [out of school] skvallra + [ur
skolan]. 3. medföra på resa; supplies -ied medförda förråd. 4. inbärga säd. 5. leda vatten, ljud. 6. driva [fram] om
viud, bevekelsegrund ào. 7. föra (bygga &o) vidare, utsträcka, fortsätta med, låta gå till ställe, långt &c [the wall
down to the water]; driva [the joke too far]. 8. åid. bedriva [nu ~ on]; ~ into effect {execution) utföra, verkställa,
sätta i [-verk[ställig-h]et.-] {+verk[ställig- h]et.+} 9. överjföra, -flytta, föra; hand. transportera, överföra [orta ~
forward (over)]; ~ conviction [verka] övertyga[nde] [to a p^; aritm. put down 2 and ~ 3 2 opp och 3 i minne. 10.
hemföra, vinna pris &c; ~ the day, ^ it vinna [slaget], avgå med segern. 11. erövra, [in]ta; rycka åhörare &c med
sig, få på sin sida, övertyga [äv. ~ with one]; driva (få) igenom åtgärd, kandidat &c; segra i val; be -ied om
motion &c gå igenom, antagas; ~ o.'s point få sin vilja igenom (fram), vinna sitt mål, komma dit man vill. 12.
uppbära tyngd; biidi. stödja, göra giltig; ~ weight ha inflytande, betyda ngt; kapplöpning vara handikappad. 13.
bära med (på) sig; gå [omkring] med, visa, ha; hålla, föra sin kropp &c; innehålla; ~ arms a) bära vapen; b) göra 'i
armen gevär'; <%/ o. s. [upp]föra sig; ~ the sense of ha betydelsen..; ~ with one bära i minnet, komma ihåg. 14.
medföra, innebära, ha följd &c; om dom lyda på visst straff. 15. ~ interest löpa med (ge) ränta. 16. kunna föda
kreatur. 17. med adv. ~ dWClf bära (föra, ta) bort; hänföra, rycka med [sig]; beröva självbehärskningen
(besinningen); ~ back föra tillbaka i tiden; ~ forward se ovan 9; u off bära (föra) bort; om döden bortrycka;
hemföra, vinna; bära upp; göra dräglig, försona; ~ it off [well &c] visa sig modig, vara oberörd av smärta, smälek
&o, stå på' sig; vinna seger; ~ on föra ett steg vidare; fortsätta; bedriva, idka, sköta, hand-+ hava; out genom-,
ut|föra, verkställa; ~ over se ovan 9; locka Över till parti; börs. prO-longera; ~ through föra (bjälpa) igenom trots
svårigheter; genomdriva, utföra. II. itr 1. frakta (forsla) saker. 2. kunna transporteras, tåla transport. 3. om
skjutvapen &c gå, nå; skjuta; kunna höras. 4. om häst föra + sig (huvudet). 5. ~ on urspr. fortsätta [sin kurs], nu
äv. F fortsätta, gå på' (vidare); F bära sig åt, 'leva', gå på, gå an; ~ on with + flörta (ha kärleksförbindelse) med.
Carshalton [kəjo/ltən], Carson [ka:sn] nprr. cart [ka:t] I. s 1. 2-hjuiigt arbetsåkdon, kärra; + se äv. Whitechapel.
2. slags 2-hjuiig enspännare Edog-u, spring-u &c]. II. tr 1. forsla (köra) [på kärra]. 2. S klå besegra ledigt o.
grundligt. III. itr begagna (köra med) kärra, ~age [-idg] s

«v. hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt militärterm sjötcrxu F familjärt P lägre språk S
slangCartagena
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1. forsling (körniiig) med kärra, 'arbetskör-ning'. 2. forlön. Cartagena [kattədgi/nə] npr.

1. carte [ka: t] s fåktk. kvart.

2. carte [ka:t] s 1. matsedel. 2. se de-visite. ~[-]blanche [-bla:'(n)J] s blankofullmakt; carte blanche, full
handlingsfrihet, ~-de--visite [-dəvizi/t] s visitkortsfotografi.

cartel [ka:'tel] s 1. utmaningsbrev. 2. fördrag om utväxling av fångar. 3. kartell mellan



näringsidkare.

carter [ka:'tə] s forman, godsåkare, körare. Carteret [ka:'təret] npr.

Cartesillan [ka:ti':zijən] s o. a kartesian[sk]

-US [-əs] npr. cartful [k<r/tf(u)l] s vagnslass, kärra med ngt. Carthaglle [ka:'þ|id3] npr Kartago. -inlån

[-ədj^njən] I. a kartagisk. II. s kartager, cart-horse [ka:'tho:s] s arbets-, dragjhäst. Carthusian [ka:þju:'ziən] s o. a
kartusian[sk]. cartilag e [kcr/tilidg] sbrosk. -inousf-ae'dginos]

a brosk-, broskartad. cart-1'ladder [ka:'t|lædə] s kärristege, -häck. -load [-loud] s kärr-, vagns|lass; biidi. helt

laSS stor mängd.

Cartmel[e] [ka/tmel] npr. cartollgrapher [ka:to'grəfjə] s kartograf, kartritare. -graphy [-i] s kartografi, -mancy [-
[kcr/-tomænsi]-] {+[kcr/- tomænsi]+} s spående i kort. cartoon [kcutu/n] I. s 1. måi. kartong utkast på styvt
papper till målning &c. 2. helsidesbild isht ss. + politisk karikatyr i skämttidning. II. itr rita + kartong[er] &c,
teckna. III. tr karikera i helsidesbilder. <%,ist [-ist] s [politisk] karikatyrtecknare.

cartouche [ka:tu/J] s 1. kartusch: a) volut-

ornament ss. å jonisk kapital; b) voiutformig tavla med upprullade kanter för inskription el. px-ydnad SS.
infattning. 2. åid. X patron; fyrv. hylsa. + cartridge [ka/tridg] s patron, "w-box [-boks] s patronkök, ^-paper [-
peipə] s slags starkt, grovt rit- och kuvert|papper; karduspapper. cart||-road [ka:'t|roud] s kärrväg: dålig körväg på
lantgård, -'s-tail [-s|teil] s bakdel av kärra, cartulary [kcr/tjuləri], s kloster-, kyrkojarkiv; register över
klosterdokument.

cartll-way [ka:'t|wei] s se - -road. - -wheel [-(h)wi:l] s 1. kärrhjul. 2. skämts, stort mynt. 3. hjulning; tum ~s hjula.
--whip [-(h)wip] s lång kraftig piska, -wright [-rait] s vagnmakare för arbetsåkdon, caruncle [kæ'rəgkl, äv.
kərA'gkl] s liten mjuk köttig

Utväxt, t. ex. kalkons slÖr. carvlle [ka:v] PP. ~d, ibi. poet. I. tr 1. uthugga; utskära, skära [ut ei.in]; snida; sticka,
gravera; a chest ~d with figures en kista med in-, ut|skurna figurer. 2. skära fö'r kött. 3. ~ o.'s way bryta sig en
bana. 4. [upp]dela [vani. ~ up5. ~ out utjhugga, -skära; jur. avsöndra mindre egendom från större; tillkämpa sig
med svärd i hand. II. itr 1. skära i trä, snida;

skulptera. 2. skära fö'r [steken], -ed [-d] a utskuren, snidad, uthuggen, skulpterad, graverad.

carvel-built [ka/vlbilt] a -i* kravellbyggd.

carv||er [ka:'v|ə] s 1. skulptör, gravör &e, isht träanidare. 2. förskärare vid bordet. 3. för-skärarkniv; pi.
förskärarkniv och gaffel, -ing [-ig] s 1. utskärande, snidande. 2. förskärande. 3. utskuret (uthugget) arbete, snideri
isht i trä, träskulptur, -ing-knife [-ignaif] so -er 3.

Cary [ks'ari] npr.

caryatid [kæriæ'tid] (Pi. <oes [-i:z] ei. ~s) s ka-ryatid.

cascade [kseskei'd] I. s kaskad äv. biidi.; litet vattenfall. II. itr falla som en kaskad.

1. case [keis] s 1. fall, förhållande; händelse: tillstånd, ställning, läge; as the ~ may be allt efter omständigheterna,
vilketdera det nu är; it was a ~ of det var fråga om; put the ~ antag (ponera) [att det förhåller sig så]! there is a
lady in the ~ det är en dam med i spelet; in ro konj. ifall; in ~ of prep. i händelse av; in the ~ of i fråga om, för; in
any ro i varje fall (vilket fall som helst), under alla förhållanden; in that ~ i så fall; be in good ~ vara i goda
omständigheter. 2. jur. a) [rätts]fall, mål, sak; b) fakta i mål att an-draga inför högre rätt; state a ~ an draga
(redogöra för) fakta i ett mål; c) summan av ena partens påståenden och skäl [that is our rättsgrund; kon. skäl [the
~ against {for) tariff reform]; he has no han har inga [-[giltiga]-] {+[gil- tiga]+} skäl (bevis) att stödja
rättsanspråk på; have a good (strong) ~ ha starka skäl (en stark ställning); make out o.'s ~ bevisa sina påståenden
(sin rätt); d) prejudikat; leading ~ ofta anfört o. tillämpat viktigt prejudikat; e) bildl. ro of conscience samvets|sak,



-fråga. 3. läk. [sjukdoms]fall av. = patient. 4. gram. kasus.

2. case [keis] I. s 1. låda, skrin, ask, etui; ~ boards lådbräder; botanical ^ portör. 2. fodral, hölje, hylsa, slida; huv,
mantel, foder; boett; lös pärm. 3. [glas]monter. 4. bestick|. etui med dess innehåll; dressing-ro toalett-, res-etui,
necessär. 5. fack; boktr. [stil]kast. II. tr 1. lägga (packa) in i en låda (ask, fodral &c); lägga (packa) in [äv. ~ up,
over]. 2. [-[be]-kläda,-] {+[be]- kläda,+} omkläda, infatta [men <od in iron]. "w-bottle [-botl] S isht fyrkantig
resflaska; omflätad korgbutelj, ^-harden [-ha:dn] tr 1. ythärda, ståla. 2. biidi. göra tjockhudad, [för]härda.

casein[e] [kei'sii(:)n, äv. -z-] s kasein.

case-knife [kei'snaif] s slidkniv.

case-law [kei'slo:] s prejudikatlag.

casemate [kei'smeit] s kasematt, bombfritt valv.

casement [kei'zmont, -s-] s fönster med gångjärn

på sidorna lika svenska; poet. fönster i allm.

caseous [kei'siəs] a ost-; ostaktig.

casern[e] [kəzə:'n] s isht pi. ~s provisoriska baracker mellan fäatningsvallarna och befäst stad.
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case-ilshot [kei'sljot] s & kartesch[er], -worm [-wə:m] se caddis.

1. cash [kæj] (pl. u) S cash litet kinesiskt mynt med hål i mitten.

2. cash [kæj] I. s kontanter, reda pengar [äv. hard ready ~ in hand], kassa: in ~ F [stadd] vid kassa; out ofu utan
kontanter, pank; pay [m] ~ betala kontant; ~ down [extra] kontant; for u, per u mot kontant

+ betalning, per kontant (kassa). II. tr förvandla (omsätta) i kontanter, få pengar på, + diskontera [~ a cheque].
account [-əkau'nt] + s kassakonto, ^-book [-buk] s kassabok. h -box [-boks] s kassajskrin, -låda. cashew [kæ'Ju:,
kəju-/] s acajou västind. träd.

1. cashier [kæji'ə] s kassör.

2. cashier [kəJYə] tr avskeda; kassera, cashmere [kse'Jmi'o] s kaschmirschal [av.

+ -shawl]; kaschmir.

cash-price [kæ'Jprais] s pris vid kontant be-+ talning, lägsta pris.

casing [kei'sig] 5 1. inläggande i låda (fodral &c); omklädande. 2. omhölje, inpackning, omslag, fodral,
beklädnad; hylsa, huv, låda, mantel. 3. fönster-, dörr|ram, -infattning &e. 4. korvskinn, casino [kəsi/no^u), äv. -z-
] s konsert-, dansjsal, kasino.

cask [ka:sk] s 1. fat, tunna. 2. smördrittel. ~et [-it] s skrin, schatull, ^-sugar [-J~ugə] s råsocker.

Caspian [kæ'spiən] a kaspisk [the <\> 'Sea], casque [kæsk] s mest poet, hjälm, stormhatt. Cassandra [kəsæ'ndrə]
npr o. s olycksprofet. cassation [kaesei'Jn] s upphävande; Court of Cu kassationsdomstol i Frankrike o.
aunorstädes. cassava [kæsa:'və] s maniok-, kassava|buske;

cassava stärkelserikt födoämne av maniokroten. Cassel[l] [kæsl] npr.

casserole [kæ'səroul] s eldfast form vari kött &c

kokas och serveras; en ~ i gryta, cassia [kæ'siə, äv. kæ'Jə] s bot. kassia. Cassillo [kæ/si|o(u)], -opeia [-opi(:)'ə], -
us [-əs],



-velaunus [-vilo/nəs] nprr. cassock [kæ'sək] s lång prästrock, kaftan, cassowary [kæ^səwəri, av. -wsəri] s zooi.
ka-suar.

cast [ka:st] I. cast cast tr 1. åid. ei. valt kasta i eg. bet.; ~ lots kasta (dra) lott; ~ a net kasta (lägga) ut ett nät; ~ a
vote avge röst[sedel]; ~ loose kasta loss, lösgöra [sig] äv. itr.; ~ in a p.'s teeth slunga ngn i ansiktet, förejvita, -brå
ngn; ~ into prison kasta i fängelse. 2. biidi. låta falla, kasta

blick, ljus, skugga, beskyllning, förtrollning &c; ~ into

the shade isht budi. ställa i skuggan. 3. kasta omkull (ner, djur på rygg). 4. jur. vinna mot ngn i rättegång; be ~
förlora. Ö. kasta av; mest dial, lägga av kläder; krypa u'r skinn; äv. ngt åid. el. dial, fälla horn, tänder &c; a shoe
om häst tappa en sko. 6. kasta kalv &c, föda för tidigt;

fälla frukt i förtid. 7. förkasta; kassera hast &c, avskeda soldat. 8. räkna [ner, ut], addera [ihop]; ~ accounts
räkna. 9. astroi. beräkna, 'ställa' [a p.'s horoscope]. 10. [in]ordna. 11. teat, tilldela ngn en roll [to a />.]; utse ngn
[for till roll], utse till; the piece was well ~ teat, rollbesättningen (-fördelningen) var god. 12. forma, gjuta, stöpa
av. Midi. 13. med adv. ~ aside kasta (lägga) bort; sätta åsido: ~ away kasta bort häftigt ei. lättsinnigt; förspilla;
förkasta; be ~ away »3/ lida (ha lidit) skeppsbrott av. wiai.; ~ down slå ned ögon; be u down vara nedjslagen, -
stämd; ~ in o.'s lot with göra gemensam sak (förena sitt öde) med; ~ off kasta av; lägga av [soml kläder; förkasta,
övergiva; jakt. släppa lös; 4> kasta loss äv. itr., låta gå; stickning + maska av äv. itr.; ~ on kasta på sig; lägga upp
stickning; ~ out fördriva; ~ up kasta upp; lyfta [på] ögon &c; räkna [ner, ihop]; ~ up an old grievance dra fram
gamla klagomål. II. cast cast itr 1. räkna; addera. 2. om trä slå sig. 3. med adv. ~ about [gå och] leta åt olika håll,
se sig om [for efter]; försöka hitta på, fundera [for]; ~ back återvända, gå tillbaka samma väg; ~ off se 1.13. III. S
1. kast[ande]; give a p. a ~ to låta ngn få åka med till. 2. [tärnings]kast. 3. a) utläggning av nät, utkastande av
metrev; 6) metning agn med krok och tafs; c) metställe. 4. have a ~ in the eye skela ngt, ha ett kast på ögonen. 5.
räkning, addering. 6. rollfördelning, -besättning. 7. mål. drapering. 8. anläggning av verk, form. 9. gjutform;
av]gjutning, -tryck. 10. anstrykning, skiftning. 11. utseende; läggning, prägel; typ, slag; ~ of features
ansiktsbildning, -uttryck; ~ of mind sinnesart, läggning, fcastalian [kæstei'liən] a kastalisk; poetisk, castanet
[kse'stonet, - - -] s kastanjett. castaway [ka/stəwei] s o. a 1. [enl bort-, utkastad; utstött (förtappad) [människa]. 2.
[enl skeppsbruten äv. biidi. caste [ka:st] s 1. kast. 2. kastväsende. 3. biidi. sluten samhällsklass; lose (renounce) ~
sjunka (stiga ner) på samhällsskalan; äv. förlora i prestige, casteilllan [kæ'stəljən] s kastellan, slottsfogde, -ated
[-eitid] a 1. försedd med tinnar och torn,krenelerad; slottslik. 2. fylld med slott. Castelnau [kæ'stəlnou', kæ'slnau]
npr. caster [ka/sto] s 1. en som kastar; räknare [äv. u-up]; gjutare &o, se Cast i olika bet. 2. se 1. castor. 3. X
kasserad häst. castigatüe [kæ'stigeit] tr 1. tukta grundligt, it. rätta, emendera. -ion [kaestigei'Jn] s 1. tuktan,
upptuktelse, näpst. 2. kritisk granskning, emendering. Castillie [kæsti/1] npr Kastilien. -ian [kæst-

i'liən] a kastiliansk. casting [ka/stig] s 1. kastning &0, se cast i olika bet. 2. isht gjutning; gjutgods, gjutet metall-
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catch

arbete. ~-net [-net] $ fisknot. ~-vote [-vou't] s utslagsröst. cast-iron [kai'stai'an, attr. äv. ---] s 1. gjutjärn. 2. attr.
gjutjärns-; biidi. järn-, järnhård, stel, oböjlig, icke smidig; outtröttlig, castle [ka:sl] I. s 1. slott, borg, kastell; the C
ro Irl. == Dublin C re vfcekonungeng o. regeringens säte; ros in the air (in Spain) luftslott. 2. schack torn. II. tr o.
itr rockera. Castlebar [ka/slba/] npr. castle-builder [ka/slbildə] s en som bygger luftslott, fantast; projektmakare.
Castlellford [ka/sljfəd], -rea[gh] [-rei/], -ton [-tən] nprr.

cast-off [ka:/sto(:)/f, attr. äv. - -] a av-, bortkastad, avlagd.

1. castor [ka:'stə] s 1. hjul, trissa på bords- ei. stolsfot. 2. strödosa, sockerdosa [sugar-ro pepparflaska &c; [o set
of] ros bordställ.



2. castor [ka/stə] s 1. bävergäll. 2. S hatt; förr bäverhatt. ~-oil [-roi'l] s ricinolja.

castor-sugar [ka:'stəjugə] s strösocker, castrate [kæstrei't, -] tr kastrera. cast-steel [ka/ststii'l, attr. av. --] s gjutstål,
casual [kæ'3(j)uəl, av. kæ'z-] I. a, 1. tillfällig; ~ labourer tillfällighetsarbetare; person utan stadigvarande
sysselsättning; ^ poor tidvis (tillfälligt) [fattighjälps]behövande; a re remark en anmärkning i förbigående; ~
ward avdelning i fattighus för ~ poor, hem för husvilla, härbärge. 2. F som handlar på måfå (såsom det faller
sig); som sker på en höft, oberäknelig, oregelbunden, oviss; lättsinnig, lättvindig. II. s se ovan ~ labourer, ~ poor,
rv ward; pi. i polisrapport förolyckade. ~ly [-i] adv tillfälligtvis], av en slump, händelsevis, i förbigående, ^ness [-
nis] s 1. tillfällighet &c. 2. obesvärad (lik-+ giltig) min (ton). ~t|y [-'ti] s 1. åid. slump.

2. olycksfall; ~ ward olycksfallsavdelning + på sjukhus. 3. pi. -ies X förluster i döda och

sårade; ^ list, return of -ies förlustlista, casuist [kæ'zju|ist, kæ'3(j)u|ist] s kasuist; so-fist. ~ic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a
kasuistisk; so-fistisk. ~ry [-istri] s kasuistik; sofisteri, casus belli [kei'səs be'lai] s iat. casus belli,

krigsanledning, cat [kæt] I. s 1. katt, katta; bildl. om elak el. falsk kvinna; Tom-ro [han]katt; rsj-and-dog [som]
hund och katt, grälsjuk [ro-and-dog life]; it's raining res and dogs det står som spön i backen; see which way the
~ jumps poiit. avlyssna folkmeningen innan man tar ställning; Care killed the ro ordspr. det är farligt att gå och
sörja; let the re out of the bag skvallra ur skolan; turn re in pan svänga om, bli överlöpare. 2. djur av kattsläktet.
3. & [-katt[-gina].-] {+katt[- gina].+} 4. & se re-o'-nine-tails. 5. dübbel trefot. II. tr 4a katta ankare. III. tr o. itr F
kräkas, spy.

cat. förkortn. för catalogue[d Ac].

catachresis [kætəkri/sis] s katakres oegentligt

bruk av bild cl. uttryck.

cataclysm [kæ'təklizm] s 1. väldig översvämning; syndaflod. 2. polit. o. soc. omstörtning, jordskred, ~al [---əl],
^ic [---ik] a syndaflodsart ad &c. catacomb [kæ'təkoum] s katakomb, catafalque [kæ'təfælk] s katafalk. Catalan
[kæ/tələn] s o. a katalanþk]. catalectic [kætəle'ktik] a katalektisk vers. cataleplisy [kæ'təlep|si] s katalepsi. -tic [-
- -tik]

1. a kataleptisk. II. s kataleptiker. +catalogue [kæ'təlog] I. s katalog, förteckning.

II. tr katalogisera. Catalonia [kætəlou'njə] npr. catamaran [kætəməræ'n] sl.katamaran slags båtflotte i Ost- o.
Västindien. 2. F ragata, [led] käring, catamount [kae'tamaunt] s zooi. Am. puma. ~ain

[- - -in] s leopard, panter, cataplasm [kæ'təplæzm] s [gröt]omslag. catapult [kærtəpAlt] I. s 1. katapult. 2. slangs-
båge. II. tr o. itr skjuta med catapult. cataract [kæ'tərækt] s 1. katarakt. 2. iäk. grå starr.

catarrh [kətcr/] s katarr; snuva, fluss. ~al

[-rəl] a flussartad, fluss-. catastrophlle [kətæ'strəfi] s 1. upplösning av drama. 2. våldsamt (olyckligt) slut. 3.
katastrof. -ic[al<4] [kætəstro^k, -(ə)l] a kata-+ strof[al, -artad.

catcall [kse'tkorl] I. s teat. &c slags visselpipa;

protestvissling. II. itr 0. tr vissla [åt], catch [kætj] I. caught [ko:t] caught tr 1. fånga, taga; uppfånga; re [out]
kricket göra slagman 'ute' genom att ta bollen. 2. hinna fatt [nu vani. «w up]; hinna [ned] till, komma me'd tåg
&c. 3. fatta [tag i], ta, gripa; om eld fatta i. 4. överraska; ertappa, beslå, komma på' ngn med ngt [at, in; doing a
th.; äv. ~ a p. out]; re me [at «*]! nej tack du! inte jag (mig) inte! be caught in a storm råka ut för étt oväder. 5.
träffa, slå; I caught him on the nose jag träffade honom på näsan; caught him one klatschade till honom. 6. lägga
sig till med; ådraga sig, smittas av, få; ^ [«] cold förkyla sig; ~ o.'s death ta döden på

sig; ~ it F få sig stryk, uppsträokning, få på pälsen. 7. uppjfånga, -fatta; fatta, begripa; träffa uttryck &c; ~ sight of
få syn på. 8. fängsla; hejda; ~ the Speakei 's eye lyckas bli observerad av talmannen och få ordet; it caught my
eye det fängslade min blick, jag blev varse det; ~ o.'s breath plötsligt dra in andan. 9. locka till sig; snärja; lura.



10. ~ up lyfta upp; hinna fatt; lägga sig till med, antaga, lära sig; avbryta. II. caught caught itr 1. fatta tag, haka
upp sig, fastna; om lås gå igen; the lock has caught dörren har gått i baklås.

2. fatta (ta) eld [eiiipt. för ro fre]; börja frysa.

+ 3. ro at gripa [efter]. 4. ~ off somna. ð. ~ on gripa tag; isht Am. F fatta, begripa; F slå
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cause

an, bli omtyckt, göra lycka [the play never caught o»]. III. s 1. fångande, gripande, er-tappande; Uppfångande äv.
attr. 2. kricket a) lyra; b) a good u en bra lyrtagare. 3. fångst; notvarp. 4. kap, byte; vinst, ackvisition [F no ~];
gott parti; fördel. 5. knep, fälla. 6. effekt[medel] av. attr. 7. stockning i rösten. 8. rörelsehindrande el. fasthållande
mekanism: [spärr-, grip]hake, klinka &c. 9. mus. komisk rundsång, kanon, ^ing [-ig] a 1. smittiande, -sam. 2. +
anslående, ~ment [-mənt] s; u area (basin) + flods vattenområde. ^penny [-pe'ni] a gott-köps-. ^pole, ~poll [-
poul] s sheriffs exekutionsbetjänt, 'gripbuminer'. ~up [-Ap] se ketchup, ^weed [-wi:d] S bot. Galium aparine
snärj-+ måra. <^word [-wə:d] s 1. uppslags-, stick|-ord. 2. teat, lystringsord, repliks slutord. 3. polit. slagord, uy
[-i] a F 1. anlagd på effekt; anslående. 2. lättlärd, som fastnar [« tune]. 3. ryckig, cate [keit] se us.

catechlletic[al°] [kætikje'tik, -(ə)l] a kateketisk. •ism [koe'tikizm] s 1. katekes. 2. förhör, -ize [kæ'tikaiz] tr 1. lära
ngn katekes, kateketisera. 2. förhöra, -limen [-ju/men] s katekumen. categor ical [kætigo^iktə)!] a° kategorisk;
bestämd, ovillkorlig, oemotsäglig, -y [-[kæ'ti-gəri]-] {+[kæ'ti- gəri]+} .5 kategori; klass; förhållande, cater
[kei'to] itr 1. [an]skaffa (hålla) mat [for åt]. 2. ~ for (* to) leverera till, förpläga, sörja för, skaffa nöje &c åt,
[söka] tillfredsställa, tillgodose, ^-cousin [-kAzn] s intim (såt) vän. ~er [-rə] s 1. mathållare, leverantör av mat
(middag &c). 2. leverantör i aiim., furnissör, anskaffare. Caterham [ke^tərəm] npr. ^caterpillar [kæ'təpilə] s 1.
kål-, löv|mask. 2.

tank stridsbil på kedjehjul.

caterwaul [kæ'təwo:l] I. itr om katt jama; väsnas. II. s kattskrik; oljud, cates [keits] s pl åid. läckerheter. Catesby
[kei'tsbi] npr.

catgut [kae'tgAt] s 1. kattgut tråd av tarmar använd i kirurgi o. ss. strängar, tarmsträng. 2. koll.

stränginstrument[er]. cath. förkortn. för catholic/ cathedral. Catharine [kæ/þ(ə)rin] npr Katarina, catharsis
[kæþa:'sis] s iäk. laxering. Cathay [kæþei'] npr Kinas medeltida namn. Cathcart [kæ'þkət, äv. -ka:t] npr. cathead
[kæ'thed] s & kran|bjälke, -balk. cathedra [kəþi:'drjə, äv. kæþe'drə] s biskopstron i domkyrka-, lärostol; ex u
[e'ks kəþr/drei] myndigt: officiellt. [kəþr/drəl] I. a 1. domkyrko-, katedralisk. 2. [gjord] ex cathedra, officiell [~
utterance]. II. s katedral, domkyrka.

Catherine [kæ'þ(ə)rm] se Catharine, c~-wheel [-(h)wi:l] s 1. byggn. hjul-, rosfönster. 2. fyrv. sol, hjul. 3.
hjulande; turn us hjula. cathode [kæ'þoud] 5 ciektr. katod negativ pol.

catholic [kæ'þəlik, äv. ka/þ-] I. a ('vally [-[kə-þo^ikəli]-] {+[kə- þo^ikəli]+} adv) 1. allmän, universell. 2.
alltomfattande; fördomsfri; frisinnad. 3. kyrki. a) allmännelig [the Cu Church]; b) oitodox, rättrogen, högkyrklig;
c) [romersk] katolsk [ofta Boman (Wj. II. s 1. medlem av den all-männeliga kyrkan. 2. [romersk] katolik [ofta
Roman C~]. ~ism [kəþo/lisizm]s katolicism, ~ity [kæþoli'siti] s 1. allmänn^ighet; uni-versalitet, universell
utbredning. 2. fördomsfrihet. 3. katolsk karaktär ei. övertygelse; katolicism, ~ize [kəþo'lisaiz] tr katolisera.
Catiline [kæ'tilain] npr Catilina. cat kin [kæ't|kin] s bot. hänge. - -lap [-læp] 5 blask, slank, teslask. -ling [-lig] s 1.
liten katt. 2. fin kattguc Se catgut. --nap [-næp]s tupplur. Cato [kei:'to(u)] npr Cato. ^nian [kətou'niən]

a katonisk: biidi. sträng, cat-o'-nine-tails [kse'tanai'nteilz] s i» dagg «r

prygel.



cat'sll-cradle [kæ'ts[kreidl] 5 lek med segelgarn vagga, skel. - -paw [-po:] s 1. blint redskap* 2. lätt vindkåre.
Cattegat [kae'tigse't, äv. ---] npr Kattegat. Cattermole [kæ^əmoul] npr. cattish [kæ'tij] a kattlik, katt-, cattle [kætl]
s pl 1. nötkreatur, boskap äv. biidi. + 2. S hästar, ~-leader [~li:də] s nosring. -lifter [-liftə] s boskapsjrövare, -tjuv.
^-piece [-pi:s] 8 tavla med boskapþmotiv]. <-w-plague + [-pleig] s boskapspest, n^-show [-Jou] s
kreatursutställning. Catullus [kətArləs] npr.

Caucasian [ko:kei'ziən] I. a kaukasisk. II. s

kaukasier. -us [ko/kəsəs] npr Kaukasus, caucus [ko:'kəs] I. s 1. Am. förberedande valmöte isht mellan
valledarna (bossarna). 2. Engl, politisk valorganisation, valkommitté. 3. the ~ den politiska organisationen ss.
makt, partimaskinen. II. itr hålla val-, bossjmöte. III. tr behärska medelst organisationen, caudüal [ko:djl] a°
svans-, stjärt-, -ate [-eit] a

försedd med svans, caudle [ko:dl] s slags vinglögg el. ülsupa för sjuka, isht barnsängskvinnor.

caught [ko:t] imp. o. pp. av catch. caul [ko:l] s fosterhinna: segerhuva. ca[u]ldron [ko:'ldrən, äv. ko/l-] s kittel.
cauliflower [ko'liflaua] s blomkål, caul k [ko: k] tr dikta, driva och becka fartyg, causalll [ko:z!(ə)l] a° verkande
såsom (uttryckande, beroende på) orsak[er], orsaks-; innebärande orsakssammanhang; kausal. -lity [-se'liti] s
kausalsammanhang. -tion [-ei'Jn] s 1. förorsakande. 2. orsakssammanhang, -tive [-ətiv] a° kausativ äv. gram.,
verkande såsom ei. uttryckande orsak; ~ of förorsakande, 'cause [koz] P se because. cause [ko:z] I. s 1. orsak,
grund [of till], anledning [of for till]; efficient u verkande orsak, grund; final ~ ändamål. 2. jur. ngns
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Celestine

sak; plead a (a p.'s) ~ föra ngns talan, sköta en rättegång; show ro ange sina [rättsgrunder. 3. jur. rättegångssak,
mål, process; ro-list föredragningslista över måi son» skola före. 4. angelägenhet, sak [make common ~ with a
p.]; parti, Sida; rörelse, Sak för vilken propageras. II. tr [för]orsaka, åstadkomma, föranleda; förmå, göra så att,
låta; ~ a th. to be done låta göra ngt. /xless [-lis] a° isht utan orsak, grundlös, ~-list [-list] se cause /, 3. causerie
[kourzəri(:), ---] s isht litterärt kåseri, causeway [ko:'zwei] I. s 1. broväg över sankmark. 2. hist, chaussé,
landsväg. 3. höjd gångbana bredvid väg. II. tr förse med ~; stenlägga med

fältsten.

causey [ko:'zei, -zi] nu ^ se causeway. caustic [ko:'stik äv. ko's-] I. a (^ally adv) 1. brännande, frätande; kaustik.
2. skarp; bitande, sarkastisk. II. s frätmedel; common (lunar) ~ lapis, ~ity [ko:sti'siti, av. kos-] s

I. frätande verkan. 2. skärpa, sarkasm, cauterllizatlon [ko:tər|aizei'Jn] s .kir. bränning.

-ize [-aiz] tr kir. bränna med brännjärn el. frätmedel. -y [-i] s 1. brännjärn. 2. bränning med brännjärn [actual ~]
el. frätmedel [potential /v], caution [ko:Jn] I. s 1. skotti. Am. borgen, säkerhet. 2. försiktighet, varsamhet. 3. &
lystringsord. 4. varning; av. tillrättavisning [dismissed with a /v], 5. S ngt märkvärdigt ei. underligt; otäck|ing, -a;
konstig kropp.

II. tr varna [against för; not to för att + inf.]; råda, förmana [to att], o-ary [ko:/J(ə)nəri] a

1. mest hist. ei. skotti. given som borgen; borgens-. 2. varnande.

som deponeras som borgen för gott uppförande.

cautious [ko/Jəs] a° försiktig, varsam, cavalücade [kævl|kei'd] s kavalkad högtidligt ryttar-tåg. -ier [kævəli'ə] I. s
1. ryttare. 2. riddare; kavaljer i olika bet. II. a° 1. kavaljers-; fri, ledig, nonchalant; flott. 2. stolt, över|modig, -
lägsen. III. tr eskortera dam. -ry [-ri] s kavalleri, rytteri. Cavan [kæ'vən], ~agh [-ə] nprr.

1. cave [keiv] I. s 1. håla, grotta, källare. 2. poiit. S utbrytning ur parti; separerande partigrupp. II. tr 1.



urholka,'göra till en håla &c.

2. ~ in S krossa, stuka. III. itr 1. [oftast ~ in] isht F falla ihop, störta in, rasa; ge efter, ge vika, ge sig. 2. poiit. S
lämna parti och bilda särgrupp.

2. cave [kei'vi] interj lat. S lärarn kommer! tyst! ~ canem lat. varning för hunden.

caveat [kei'viæt] s 1. jur. protest; enter (put in) a ~ inlägga protest. 2. varning. 3. Am. inte-rimspatent.

Cavell [kævl] npr. Cavendish [kae'vndij] s c>o

slags tobak pressad i avlånga kakor.

cavern [kæ'vən] s håla, jordkula, ~ous [-əs] a° full av hålor, hålig; lik (djup ei. mörk som) en håla. Caversham
[kæ^əjəm] npr.

oaviar[e] [kæ'via:] « kaviar; ~ to the vulgar + (general) kaviar för bönder.

cavil [kæ'vil] I. itr kitsligt (småaktigt ei. spetsfundigt) anmärka, hacka, klanka [at, about på]. II. s småaktig
(kitslig) kritik, småanmärkning[ar]; häcklande, klandrande, ~ler [-ə] s klandersjuk person, häcklare, kritikaster.
cavity [kæ'viti] s hålighet. caw [ko:] itr o. s kraxa[nde]; interj. krak! krak! Cawlldor [ko:'|də], -ley [-li] nprr.
Cawnllpore [ko:n|po-/], -pur [-pu'ə] nprr.

CaXtOn [kæ/kstən] I. npr Englands förste boktryckare

(t 1491). II. s Caxtonbok tryckt av Caxton. cayenne [keie'n, attr. - -] s kajennpeppar [av. C*o pepper].

Cayley [kei'li] npr.

cayman [kei'mən] s kajman, alligator. C~

[kai'mən, kei'-] npr [the >o Islands]. C. B. [sr/bi:'] förkoitn.för Companion of the Bath; + X confned to barracks
m. m. C. C. [si/si/] = City Councillor]; County Councillor] (Commissioner); Cricket Club m. m. Cd — command
paper (utläses äv. catalogued) nr; ~ 352 nr 352

av till parlamentet inlämnade kungl. skrivelser. C. E.

+ [si/i/] = Civil Engineer. cease [si:s] I. itr upphöra, sluta upp [from med; to -f inf. ei. ~ + -ing att 4- inf.]. II. tr
sluta, upphöra med; ~ fire! & eld upphör! III. s blott i uttr. without ~ oupphörligt, oavbrutet. ~less [-lis] a°
oupphörlig, ändlös. Cecilll[e] [sesl, äv. se'sil] npr. -la [sisi'ljə], -y + [si'sili, se'sili] npr Cecilia, cecity [si:'siti] s
åid. mest biidi. blindhet, cedar [si:'də] s ceder; cederträ. cede [si:d] tr av|träda, -stå, överlåta[£oåt, till], cedilla
[sidi'lə] s gram. cedilj. Cedriiic [se'drik, si/d-], -on [si/drən] nprr. cell [si:l] tr förse med innantak; bekläda +
(stryka) taket i rum. ~ing [-ig] s innantak, tak i rum.

celadon [se'lədon] a o. s blekgrön [färg], celandine [se'ləndain] s bot. 1. common (greater)

ro Chelidonium majus skelört. 2. small (lesser) + Ranunculus flcaria Svalört.

Celebes [se'libi:z] npr Celebes, celebrllant [se'libr|ənt] s officiant isht vid nattvard. + -ate [-eit] tr 1. [högtidligen]
fira, begå. 2. prisa, lovsjunga, -ated [-eitid] a berömd, frejdad, ryktbar, -ation [-ei'Jn] s 1. firande, begående; isht
nattvardsfirande. 2. förhärligande; pris, beröm. -Ity [sile'briti] s berömdhet, ryktbarhet; celebritet äv. konkr.
celerity [sile'riti] s snabbhet, hastighet, celery [se'ləri] s bot. Apium graveoiens selleri, celestial [sile'stjal] I.
himmelsk, himla-, himmels-; överjordisk; gudomlig; the C*o Empire det Himmelska Riket Kina. II. s 1.
himlainvånare. 2. skämts. Cro kines. Celestine [se'listain, av. [-sile'stain]seelestin[er]-munk.-]
{+sile'stain]seelestin[er]- munk.+}
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Celia [si/ljə] npr.

celibüacy [se'libəsi, av. sili'bəsi] s celibat, ogift stånd, -atarian [se^libots'orion], -ate [se'libit] a o. s ogift,
celibatär. t- cell [sel] s cell i olika bet., litet rum. cellar [se'lə] I. s källare. II. tr förvara (gömma, lagra) i källare,
^age [-ridj] s 1. källarutrymme, källare koii. 2. källarhyra. ~er[-rə] s köksmästare i kloster; av. ung.
domkyrkosyssloman. ~et [-re't] s 1. vinskåp i matsal. 2. ti askfoder. ~-flap [-flæp] s källarlucka. ^man [-mən] s
källarmästare, "»-plate [-pleit] s

kol[källar]lucka i husvägg vid trottoar, cello [tje'lo(u)] se violoncello. cellulüar [se'ljul|ə] a cellulär, bestående av
celler, cell- E~ tissue]; cellformig. -e [se'lju:l] s liten cell, ihålighet, -oid [-oid] I. a cellformig, cellik. II. s
celluloid, -ose [-ous] I. a bestående av celler, cell-. II. s cellulosa. Celsius [se'lsjəs] npr. celt [selt] S arkeol. Celt
slags yxa. Celt [kelt, av. selt] s kelt. Celt, förkortn. för Celtic.

Celtic [ke'ltik, av. se'ltik] (^ally adv) a o. s keltisk[a].

cement [sime'nt] I. s 1. cement; kitt, bindemedel. 2. biidi. föreningsband. II. tr 1. cementera; kitta, sammanfoga.
2. biidi. fast förena, befästa. III. itr hänga samman. <%.ation [si:mentei'Jn] s 1. kittning, sammanfogning. 2.
cementering av järn. cemetery [se'mitri] s kyrkogård ej vid kyrka, begravningsplats, cenotaph [se'nota:f, -tæf] s
l.tom grav. 2. minnesgravvård å annan plats än graven, Cenotafium; the Cu cenotafiet på Whitehall i London
över de i världskriget stupade.

cense [sens] tr parfymera med rökelse; upptända rökelse för. ~r [*ə] s rökelsekar. censor [se'ns|ə] I. s 1. offentlig
censor; granskare: + sededomare. 2. kritiker; häcklare. 3. universitetstjänsteman med olika funktion. II. tr
censurera, ~ial [-o-Zriəl] a censors-. oJous [-o/riəs] a° [hyper]kritisk, klandrande, tadelsjuk. ^ship [-əjip] s
censorskap; censur, censurllable [se'njə|rəbl] a° tadel-, straff|värd. -e [-] I. * 1. klander, tadel, omild kritik,
ogillande, skrapa. 2. censur. II. tr klandra, kritisera Eäv. pass ~ on]. census [se'nsos] s 1. förmögenhetsberäkning i
gamla Rom. 2. folkräkning vart 10:e år; ung. mantalsskrivning. "w-paper [-peipə] s censusupp-

gift, 'mantalsuppgift' som lämnas vid folkräkning, cent. förkortn. för centigrade; central; century. cent [sent] s 1.
eg. räkn. hundra; nu blott i per ~ procent. 2. Am. cent o.oi dollar, /»age [-idj] se perou. ~al [-1] S 'centner'
spannmälsvikt lOO ib. centaur [se'nto:] s centaur, kentaur. centen arian [sent|ins'əriən] a o. s [-hundra-åri[n]g.-]
{+hundra- åri[n]g.+} -ary [-i/nəri, -inəri] I. a hundralårs-, -årig. II. s 1. hundraårsperiod.2.hundra-

års|dag, -fest. -nial [-e'njol] a o. s se -ary /, II, 2.

center [se'ntə] se centre.

centesimal [sente'sim(ə)l] a° hundrade-, hundradels.

centlllgrade [se'nti|greid] I. a hundragradig.

II. s Celsiu8[termometer]. -gramme [-græm] s centigram, -litre [-li:tə] s centiliter, -metre [-mi:tə] s centimeter, -
pede [-pi:d] s mång-foting insekt.

central [se'ntrəl] a° central i olika bet.; center-, + mitt-; mellerst. ~ism [-izm] s [tro på fördelen av] centralisation,
~ity [sentræ'liti] s [-centralt]-] {+cen- tralt]+} läge (karaktär), fixation [-aizei'Jn] s centralisation. <x,ize [-aiz] tr
centralisera, centre [se'ntə] I. s centrum, center äv. & aport. o. poiit., mitt, medelpunkt; central ror verksamhet;
äv. om pers. organisatör, ledare; ~ of gravity tyngdpunkt; ~ table divansbord. II. tr 1. ställa (samla) i mittpunkten
(centrum). 2. ta rätt på mittpunkten av (till). 3. koncentrera.

III. itr 1. ha sin medelpunkt (tyngdpunkt, styrka); samla si g, koncentreras. 2. fotb. centra, ~-bit [-bit] s
centrumborr. o^-board [-bo:d] s

+ »t centerbord. /^-piece [-pi:s] s bordsuppsats; bordlöpare. centric[al°] [se'ntrik, -(ə)l] a central; centrisk.
centriüfugal [sentri'|fjug(ə)l, äv. - -fju:g-] a° cen-+ trifugal; ~ machine centrifug. -petal [- -pit(ə)l, äv. - -pi:t-] a°
centripetal, centlluple [se'nt|jupl] a o. tr hundrafaldig[a]. -ury [-Juri, äv. -jur-, -J~ər-, se'njori] s 1. århundrade,
sekel. 2. hundra poäng (runs) i



kricket.

cephalüic [sefæ'lik] a huvud-, -opoda [sefəlo'-

pədə] s pl cefalopoder, huvudfotingar. ceramic [sirse'mik] a keramisk. + keramik; lergods.

Cerberus [sə:'b(ə)rəs] npr Cerberus; sop to ~

mutor till tjänsteman, vakt &c. Cðre [siə] S zooi. vaxhud vid roten av rovfågels näbb. cereal [si'əriəl, äv. sjə:'r-]
I. a hörande till sä-desslagen, säd[es]-. II. s isht pi. sädesslag; spannmål, isht brödsäd. cereb!!ell|um [serible'lom]
(pi. -«) s lilla hjärnan Ethe ~], -ral [se'ribrəl] a hjärn-, hjärnans, -ration [-rei'Jn] s hjärnverksamhet, -rum
[se'ribrom] s stora hjärnan [the ~]. cerellcloth [si'ə|klo(:)þ] (pi. us [-klo:ðz]) s vaxat tyg använt ss. Svepning kring
balsamerat lik. -RientS [-mənts] s pl [lik]svepning. ceremoni ial [serimou7n|jəl] I. a° ceremoniell, högtidlig. II. s
ceremoniel[l]. -ious [-jəs] a° 1. se -ial I. 2. ceremoniös; kruperlig, avmätt; omständlig, -y [se'riməni] * 1.
ceremoni; högtidlighet ; Master of C-ies ceremoni-, klubbj-mästare. 2. utan pi. ceremoni|er, -väsen; [-
formaliteter]:-] {+for- maliteter]:+} krus[ande]; stand upon ~ hålla på etiketten; don't stand upon u! gör inga
omständigheter! krusa inte! Ceres [si'əri:z] npr.
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+ cerise [səri/z] a o. s körsbärs-, ljusjröd [färg], certain [sə:tn, äv. sə/tin] a 1. om saker säker, viss; for ~ säkert,
bestämt. 2. om pers. säker, viss [of på; that att], kännande sig övertygad; morally ~ moraliskt VISS så att man är
berättigad handla; make ~ of förvissa sig Om. 3. he is ~ to meet her han kommer säkert att möta henne. 4. en
VISS ej närmare bestämd; U-lady of a ~ age en ej alldeles ung dam. ~ly [-li] adv 1. säkert, med visshet
(säkerhet), bestämt; tvärsäkert. 2. säkerligen, förvisso, otvivelaktigt; sannerligen, minsann; nog. 3. visserligen,
nog [för att]. 4. i svar ja visst, ja då, ja givet, jo gärna [det] &c; ~ not! nej visst inte! nej naturligtvis! nej för all
del! ~ty [-ti] s säkerhet, visshet; a ~ ngt som man har, vet, tror säkert, det säkra; het (put) on a ~ slå vad utan risk
vani. då man själv vet att man skall vinna, hålla på en säker häst &c; it is a moral ~ det är en till visshet
gränsande sannolikhet; for (of to) a ~ med säkerhet, säkert; there's the ~ så är man säker, certes [sə:'tiz] adv åid.
poet. säkert, förvisso, certificate I. [sə(:)ti/fik|it] s skriftligt intyg, bevis, attest; tillståndsbevis; betyg; bankrupt's
~ bevis om avslutad konkurs; builder's [-[tonnage]-] {+[ton- nage]+} ~ st biljattest, -brev; share ~ aktie-+ brev;
tonnage ~ mätbrev. II. [-eit] tr förse med (tilldela) intyg (attest, tillståndsbevis &c). -ion [-ei'Jn] s 1. intygande,
vitsordande, + intyg. 2. utfärdande av intyg (tillståndsbevis) [of åt], certillfy [sə:'ti|fai] I. tr 1. attestera, utfärda
intyg om, intyga, betyga; konstatera dödsfall; this is to ~ that härmed intygas att. 2. [göra säkert] underrätta[d]. II.
itr, ~ to intyga, -orari [-oirs'orai] s jur. överdomstols infordran från underdomstol av protokoll i ett mål. -tilde
[~tjuid] s [känsla av] visshet, övertygelse, subjektiv säkerhet, ceruiean [siru/liən] a djupblå, cerumen [siru/men] s
örvax. ceruse [siru:'s, si'əru:s] s blyvitt. Cervantes [sə:væ'nti:z] npr. cervical [sə/vikl] a hals-, cervine [sə/vain] a
hjort-. Cesar[si:/zə]«;>r.-ewitch[siza:/riwitJ]stsarevitj. cessation [sesei'Jn] s upphörande, avbrott; vila. cession
[sejn] s 1. överlåtande, avjträdande, -stående. 2. cession, ~ary [se'Jonari] s jur.

övertagare av laga överlåten egendom.

cess pit [se's|pit] s gödselstack, -pool [-pu:l]

s 1. latringrop, kloakbrunn. 2. biidi. dypöl. Cestrian [se'strian] a Chester-, Cheshire-, cetacean [sitei'Jiən] I. a
val-. II. s val[djur]. Cetewayo [setiwei'olu), nv. ketjwai'o(u)] npr. Ceylon [silo'n] npr Ceylon.

cf. [kamps'o, äv. si/e'f] förkortn. för COtlfer lat. = + compare jämför, jfr. C. G. [si/dji/] — Captain of the Guard;
Coast Guard; Consul--General &c. C. G. M. [si/dgk'e'm] = conspi-

cuous-gallantry medal tapperhetsmedalj. C. H. + = Court House; Custom House. Ch. —chapter; church.



chace [tjeis] Se 4. chase II. 2. Chadderton [tjæ'djətn], Chadwick [-wik] nprr. chafe [tjeif] I. tr 1. gnida [varm]. 2.
gnida sönder (öm); skrapa, skava,skrubba; skamfila. 3. biidi. reta, upphetsa, göra upprörd. II. itr 1. gnida sig,
skrapa [on, against mot].

2. skrubba sig: bli sönderskavd (skamfilad).

3. biidi. bli irriterad (het, otålig, arg), förarga sig, reta upp sig, rasa. III. s 1. skavsår. 2. uppretat tillstånd, vrede.

chafer [tjei'fə] s skalbagge; isht ollonborre. chaff [tja:f] I. s 1. agnar. 2. hackelse. 3. skräp, bosch; not to be
caught with ~ inte så lätt att lura. 4. F drift; skoj, gyckel. II. tr skära hackelse av. III. tr o. itr F skoj a (retas)
[med], ~-cutter [-kAtə] s liackelse|maskin, -kniv.

1. chaffer [tja/fə] s skojare, skämtare.

2. chaffer [tfæ'fə] I. itr köpslå, schackra. II. tr; ro away schackra bort. III. s schackrande.

chaffinch [tjæ'fin(t)j] * bofink.

chaffSling [tja/fjig] s nojs, gyckel, -y [-i] a 1.

full av agnar, agnrik. 2. värdelös, strunt-, chafing-dish [tjei'figdij] s glödpanna att håna

mat varm på.

chagrin [Jæ'grin, tr- av- Jəgri:'n] I. s förtret, harm. II. tr förtreta, förarga, göra harmsen, chain [tjein] I. s 1. kedja;
kätting. 2. pi. ~s bojor. 3. biidi. kedja; följd, rad. 4. väv. varp. 5. <1* röstjärn [vani. opiate]', pi. ~s röst hela +
anordningen. II. tr fastkedja [to vid], fängsla, fjättra, lägga kedjja (-or) på; lägga i bojor; ~ up fastkedja, binda, ~-
armour [-a:'mə] s ringbrynja. ~-bridge [-bri'dg] s hängbro. + ^u-cahle [-keibl] s & ankarkätting. ~less [-lis] a
poet. utan kedja, otyglad, ~let [-lit] + s liten kedja, ~-mail [-meil] s ringbrynja. ^-plate [-pleit] s i röstjärn. ~-rule
[-ru:l] s kedjeräkning, ~-shot [-Jot] s länkkulor. + -stitch [-stitj] s kedje|stygn, -maska, chair [tjaə] I. s 1. stol; take
a ~/ var så god och sitt ner! 2. ämbetsstol, t. ex. borg-mästar|stol, -skap. 3. lärostol, kateder; professur. 4.
ordförande-, talmansstol; [-ordförandeskap],-] {+ordfö- randeskap],+} presidium vid festmiddag <fcc; till
ordningen! protest mot oordning under debatt

be in (hold) the ~ sitta som (vara) ordförande; take the ~ intaga ordförandeplatsen, börja + förhandlingarna. II. tr
1. förse med stol[ar]. 2. sätta i stol, isht installera. 3. bära i stol (triumf), ~man [-mən] s ordförande; C~ of
Committees parlaments Ordförande då huset är in committee se d. o. ~woman [-wumən] s kvinnlig ordförande,
chaise [Jeiz] * schäs: lätt vagn. Chalcedon [kælsidon] npr Chalkedon. chalcedony [kælseMəni] s kalsedon slags
ädelsten, chalcography [kælko'grəfi] s kopparstickar-konst.
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Chaldea [kældi(:)'ə] npr Kaldéen. ^n [-n] I.

a kaldeisk. II. s 1. kaldé. 2. stjärntydare. chaldron [tjo/ldrən] s koimått = 36 bushels = 13,1 hl.

chalet [fæ'lei] s chalet, schweizerhydda äv.

om chaletliknande villa.

chalice [tjæ'lis] s 1. bägare. 2. [-[nattvards]-kalk.-] {+[nattvards]- kalk.+} ~d [-t] a bägarlik, chalk [tfo:k] I. s 1.
krita; a piece of u en kritbit (bit krita). 2. kritstreck; spel. äv. poäng; not by a long u (long us) F inte på långa håll.
II. tr 1. [bestryka med] krita, krita ner.

2. skriva [up upp] med krita isht fordringar. 3. 'u out utstaka, göra upp. />^-pit [-pit] s krit-brott. ~y [-i] a° krit|ig,
-vit, -haltig, krit-.

challenge [tJærJin(d)3] I. s 1. skiltvakts anrop, verda-rop. 2. uppfordran. 3. vani. utmaning. 4. jur. jäv. ð.



bestridande [bring into II. tr 1. om vaktpost &c ropa an; dial, ställa (låta stå) till svars. 2. uppfordra isht tni strid
ei. försök.

3. vani. utmana; trotsa. 4. jur. jäva. 5. bestrida. 6. göra anspråk på, kräva uppmärksamhet &c, tilldraga sig
beundran &c. ^able [-əbl] a 1. som kan utmanas, ansvarig. 2. som man kan göra invändningar mot, klandervärd;
jävig, ^r [-ə] s isht utmanare.

Chalmers [tja/məz] npr. chalybeate [kəli'biit, -bjit] a järnhaltig. Cham [kæm] s åid. khan, tartarhövding; the great
Cu of literature Dr Johnson.

chamade [Jəma/d] s X förr parlame nterings-

ei. kapitulations|signal med trumpet el. trumma, chamber [tjei'mba] s 1. åid. poet. ei. Am. kam-+ mare äv. widi.;
rum, nu isht sovrum. 2. pi. us lägenhet (dubblett, triplett &c) för ungkarlar i större byggnad; isht juristfkontor, -
byrå i ett Inn of Court; kontor; domares ämbetsrum för handläggande av mål som ej behöva föras inför domstol.

3. riksdags kammare; Cu of Commerce handelskammare. 4. tekn. zooi. &c kammare. 5. F se u-pot. <v-counsel [-
kaunsl] s privatadvo-

+ kat som ej praktiserar inför domstol. ^ISitl [-lin] S

1. kammarherre; Lord Cu of the Household Engi. hovmarskalk är äv. teaterceusor; Lord Great Cu of England
ärftlig överste kammarherre.

2. stadskamrer. ^maid [-meid] s hotelljungfru, städerska, ~-pot [-pot] s nattkärl. C~S [-z] npr.

chameleon [kəmi/ljən] s zooi. kameleont, chamfer [tjæ'mfə] I. tr 1. avfasa. 2. räffla, fåra. II. s 1. avfasning, sned
avskärning av kant. 2. räffla, fåra. chamois [Jse'mwcr.] s 1. stenget. 2. se följ. -leather [ofta J^mileðə] s
sämskskinn. chamomile [kae'momail] se camomile. Chamonix [Jae'mani ei. rr. utt.] npr. Champ [tjæmp] tr o. itr
tugga [på] foder, betsel. + bita [i], champagne [Jaempei'n] 5 champagne, champaign [tjae'mpein] s öppen
slätt[bygd]. champion [tjae'mpjan] I. s 1. kämpe, strids-

man. 2. förkämpe. 3. champion, mästare, mästerskapsinnehavare störst (starkast &c) i sitt slag (fack). II. a
rekord-, förnämst; skämts, jubel- Eidiot]. III. tr kämpa för; omfatta ngns sak, förfäkta. ~ship[-'Jip] s 1. ställning
(strid) såsom förkämpe för [of]-, försvar. 2. mästerskap i idrott &c.

Champlain [Jsemplei'n]. npr. chance [tjärns] I. s 1. tillfällighet, händelse; slump, lyckträff [lucky »v]; by u
händelsevis; game of u hasardspel; ill u olycka. 2. gynnsamt tillfälle, chans; möjlighet, utsikt[er] [of, for till];
risk; the main u det egna intresset, isht penningförvärv; have an eye to (mind) the main u se på förtjänsten, vara
om sig, 'veta vad man gör'; give a p. a u låta ngn få [tillfälle att] försöka sig på; on the u that (of) i syfte (hopp) att
möjligen; stand a [good, fair] ~ ha [goda] utsikter; + löpa risk; take o.'s ~ stå sitt kast; våga försöket; hålla till
godo med vad man får; is there a u oj a wash heref kan man få tvätta sig här? 3. isht pi. us sannolikhet; the us are
against it det är inte mycket troligt; theory (doctrine) of us sannolikhetskalkyl. II. a tillfällig, oförutsedd,
opåräknad; förlupen; händelsevis påträffad &c. III. itr nu * hända sig, råka; ~ upon råka (träffa) på. IV. tr F +
riskera; ~ it våga försöket, chancel [tjamsl] s [hög]kor. chancell ery [tja-/nsəl|əri] s kanslers ämbete (bostad),
kansli; ambassad- ei. konsulat|-kansli. -or [-ə] s kansler äv. vid universitet; Lord [High~] Cu (Cu of England)
lordkansler eng. justitieminister, i rang högste domare (jfr chancery) samt talman i Överhuset; Cu of the
Exchequer skattkammarkansler eng. finansminister; Bishop's Cu ung. konsistorienotarie, -orship [-əjip] s
kanslers|ämbete, -post. chance-medley [tja/nsme'dli] s 1. jw. vådadråp. 2. vårdslöshet; ren slump, chancery
[tja/ns(ə)ri] s 1. lordkanslerns domstol, före 1873 högsta domstol [Court of C~] nu avd. av High Court of Justice
bl. a. förmyndarkammar: härav in u omyndig person under denna domstols skydd; bill (suit) in u pro-

cess inför chancery. 2. statsarkiv. 3. in (into) u brottn. med huvudet under motståndarens arm; i klämma, chancre
[fae'gko] s 1. veneriskt sår. 2. schanker. chancy [tja/nsi] a F ei. diat. osäker, riskabel, chandelier [Jaendili'o] s
ljuskrona, chandler [tja/ndlə] s mest i sms. [ship-u] handlande, hökare; isht viktualiehandlande. uy [-ri] s
viktualier, specerier. Chandos [tjse'ndos] npr.



change [tjein(d)3] I. tr l.[för]ändra; ~ colours* colour; u o.'s condition gifta sig; u front göra frontförändring; ~
o.'s mind ändra tankar, ändra (åtra) sig; ~ o.'s note stämma ner tonen; se äv. II, 2. 2. byta om E~ o.'s clothes]; byta
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ut [for mot; nu vani. exchange]; byta; ^ + "carriages byta vagn (jämv. tåg); ~ hands byta ägare; ~ houses flytta; ^
sides byta parti. 3. växla pengar; ge tillbaka på; inlösa check. II. itr 1. byta om kläder (tåg, båt), byta; ~ here for
Hull passagerare till H. byta om tåg; ombyte till H.! 2. [för]ändras for the better], ändra sig, skifta, kasta om; på
över tiii; ~ for the worse försämra sig; the milk has [been] F dial, mjölken har surnat, m. s 1. [för]ändring for the
better]; omkast-+ ning; skifte [~ of the moon]. 2. om-, ut|-byte; byte; omväxling; for a F för omväxlings
(ombytes) skull. 3. omgång kläder till byte. 4. pl. ~S de olika sätten att ringa klockor växelringning, klockspel;
ring the »js biidi. försöka på alla möjliga sätt [upon med], vrida och vända på; S växla falskt. 6. C~, 'C~ börsen
[on ~]. 6. växel; småpengar [small /v] : mellan[av]gift, det som ges tillbaka (blir över) vid betalning; can you give
me ~ for a sovereign? a) kan ni växla 1 pund [åt mig]? 6) kan ni ge mig tillbaka på 1 pund? I have no ~ jag kan
inte ge tillbaka; you won't get much /v/ ont of him S biidi. honom spricker •f du på, där blir du bet; take o.'s (the)
~ out of F biidi. ge ngn tillbaka, hämnas på; take your out of that! där skall du få! där fick du [fördet]! siag ei.
svar på tai. ^ability[-əbi'Jiti] s föränderlighet, ombytlighet. ^able [-əbl] a° 1. föränderlig, variabel, ombytlig,
ostadig. 2. som kan bytas, ^less [-lis] a° oföränder-+ lig. oJinfl [-lig] s bortbyting.

1. channel [tjænl] I. s 1. flodbädd. 2. strömfåra; segelränna [navigable ~]. 3. naturlig kanal, brett sund, gatt; the
C<o Engelska Kanalen. 4. ränna, kanal rör vätekor, gaser &c; rännsten. 5. fåra, räffla på kolonn. 6. biidi. fåra,
linje, riktning; medium, kanal; väg biidi. II. tr 1. göra kanaler i, rännformigt urholka, gräva ut. 2. räffla,
kannelersf kolonn.

2. channel [tjænl] s & röst. Channing [tjæ'nig] npr.

chant [tja:nt] I. tr 1. poet. sjunga. 2. poet. besjunga; the praises of alltid sjunga ngns pris. 3. sjunga liturgiskt
(recitativartat), mässa. 4. ~ horses S skoja bort hästar.

II. itr 1. poet. sjunga. 2. sjunga liturgiskt.

III. s 1. poet. sång. 2. [liturgiskt] recita-tiv; Davids psalm sjungen. 3. entonig sång; sjungande [tal], ^age [-idj] s
penningutpressning. ~er [-ə] s 1. sångare; isht korsångare; kantor. 2. säckpipas melodistämma. 3. S hästskojare.

chanterelle [tjæntəre'l] s bot. kantarell. chanticleer [tjæntikli'ə, ---] s namn På tuppen.

chantlling [tja:'nt|ig] s sång, mässande, -ress

[-ris] s poet. sångerska. Chantrey [tjcr/ntri] npr.

chantllry [tja:'nt|ri] s 1. stiftelse för själamäs-

sors sjungande. 2. sjäiamässkapell; äv. mässpräster. -y [-i] s sjömäns arbetssång.

chaojjs [kei'os] s kaos. -tic [ke(i)o'tik] a (-tic-ally adv) kaotisk, förvirrad.

1. chap [tjæp] I. tr spräcka, komma att spricka. II. itr få sprickor, spricka [-[sönder];-] {+[sön- der];+} rämna. III.
s spricka isht i huden; rämna i jorden.

2. Chap [tjæp] s F karl, gosse, pojke, yngling, grabb; god vän; kurre, prisse; old ~/ gamla gosse (vän)!

3. Chap [tjæp] (äv. chop [tjop]) s 1. underkäk, kindhalva; Bath ~ halvt grishuvud. 2. pi. ~s käft, kiik[e].

chap, förkortn. för chapter.

chap-book [tjæ'pbuk] s kolportagebok, 'skil-lingstryck', häftad folkbok med visor och historier, förr såld av



kolportörer.

chape [tjeip] s doppsko på värjslida; [spänn-] bygel, hake; glidring På bälte ei. rem.

Chapel [tjæpl] s 1. kapell; ~ royal slotts|-kyrka, -kapell; ~ of ease annexkyrka i stor församling. 2. bön|hus, -sal,
gudstjänstlokal. 3. gudstjänst i kapell &c; univ. keep o.'s ros bevista gudstjänsten föreskrivet antal gånger. 4.
boktr.

tryckeri; tryckeripersonals möte ei. förening. 5. C~ cart se Whitechapel. ~ry [-ri] s kapellförsamling.

chaperon [Jæ'pəroun] I. s biidi. förkläde, skyddande ledsagarinna. II. tr vara förkläde åt. <vage [Jæ^pərounidj] s
ngn»». förkläde; skydd.

chap-fallen [tJæ'pfo:ln] a0 1. med hängande käk. 2. biidi. lång i synen, slokörad, nedslagen.

Chaplain [tjæ'plin] s [hus]kaplan; legations-, regements-, sjömans- &c]präst; Cro to the King hovpredikant;
Domestic ~ slottspredikant; the British Cro engelska pastorn, ^cy [-si] s kaplans- &cbefattning.

chaplet [tjæ'plit] s 1. krans för huvudet. 2. radband. 3. halsband. 4. byggn. pärllist.

Chaplin [tjæ'plin] npr.

chapman [tjæ'pmən] s gårdfarihandlare.

chapp|ed [tjæpt] a se 2. -y.

Chappell [tjæpl] npr.

chappie [tjæ'pi] s F 1. gammal vän, gosse. 2. snobb, vräkig herre.

Chappie [tjæpl] npr.

1. chappy [tjæ'pi] se chappie.

2. chappy [tjae'pi] a sprickig, söndersprucken.

chapter [tjæ'ptə] s 1. kapitel; the ~ o/ accidents händelsernas gång (oförutsedda förlopp), jfr accident; ~ and verse
kapitel och vers; biidi. exakt källa oi. stöd [./or]; to the end of

+ the fe för alltid. 2. dom-, ordenskapitel, ^-house [-haus] s kapiteljhus, -sal.

+1. char [tja;] se chare.

2. char [tja:] I. tr bränna till kol, kola. II. itr förkolna.

3. char [tja:] s röding; bäckröding.

char-à-banc [fae'rabaeg, äv. fr. utt.] s charabang.
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charity-school

character [kæ'riktə, äv. -rək-] s 1. märke, tecken. 2. [skriftjtecken, bokstav, siffra; koii. bokstäver, skrift, tryck;
handstil; in the Boman u med romerska bokstäver. 3. åid. karaktärsdrag; naturv. kännetecken [generic (specific)
us]. 4. karaktär; skaplynne, egenart; beskaffenhet, egenskap. 5. [god (fast)] karaktär, sedlig (moralisk) kraft [he
has a u; + a man of 6. anseende, rykte [for]. 7. beskrivning. 8. vitsord, betyg, orlovssedel.

9. ställning;in his uas(of)i sin egenskap av.

10. person[lighet] [public ~]; F original, underlig kurre [quite a <%/]. 11. [diktad] person; roll; in u rollenligt, i
stil; i kostym; out of u i strid mot rollen, ej på sin plats; olämpligt. *vistic [-ri'stik] I. a karakteristisk, egendomlig,
kännetecknande [of för]. II. s känne|-märke, -tecken, utmärkande drag [of för, på, hos], mistical [iri/stik(ə)l] a° =



-istic I. 'N/ization [-raizei'Jn] s karakterisering, -tik. ~ize [-raiz] tr karakterisera, beteckna [«5 [-såsom];-] {+så-
som];+} känneteckna, utmärka, ^less [-lis] a 1. utan [särskild] karaktär. 2. utan betyg (vitsord).

charade [Jəra:rd] s charad.

charcoal [tjcu'koul] s trä-, ben|kol &c. 'v-bur-

ner [-bə:nə] s kolare. Chard [tja:d] npr.

chare [tj~sə] I. itr göra tillfälligt arbete; isht gå som hjälpgumma, gå och städa; äv. tr städa [i], II. « pi. us
tillfälligt arbete, hjälp i husen; jungfrus innesysslor, charge [tja:dj] I. tr 1. åid. [men ingående i övriga bet.; därav
konstr. ~ loith] [be]lasta. 2. fylla [i7 ei. på7]; ladda; mätta, genomdränka; ud with äv. innehållande, med. 3. ge i
uppdrag, uppdraga åt, ålägga, anförtro [~ ap. with a th.]; he was ud with the supervision of han hade [fått] i
uppdrag att utöva överinseende över; ~ o.s. with åtaga sig. 4. ålägga, anbefalla, förmana, instruera [to, that att]
isht om domare, biskop. 5. anklaga; framlägga anklagelse; ~ a p. with a th. beskylla ngn för (påbörda ngn) ngt; ~
a th. on a p. påbörda (tilljskriva, -vita) ngn ngt, lägga (skjuta) [skuldenför] ngt på ngn; so it tvås ud så lydde
anklagelsen. 6. hand. belasta konto, debitera [with för], notera; ~ a th. to a p.'s account (against a p.) påföra ngn
ngt, skriva upp ngt på ngn[s räkning]; ~ a tax on an income [på]lägga skatt på en inkomst. 7- ta betalt, ta i
betalning [how much do you u for it? I ud him a shilling]; notera [he us coal at a s. a cwt.]. 8. ^ &c anfalla,
storma fram (göra chock) mot, rusa (gå) på. 9. <n/ bayonets fälla bajonett. II. itr 1. storma fram [at mot, på; äv. ~
up], göra chock, vilt rusa [in]. 2. F ta [bra] betalt. III. s 1. last, börda. 2. tekn. laddhing av vapen &c; uppsättning i
masugn &c, sats, fyllning, charge, kok. 3. uppdrag: befattning, ämbete. 4. vård, uppsikt, tillsyn, skötsel, befäl [of
om, över, av;

nurse in u of a child, child in u of a nurse]; [man] in u attr. tjänstgörande, jourhavande, vakthavande; t.f. [chef];
give in utoap. ge åt + ngn i förvar, anförtro åt ngn; take u of ta hand om, ta i sin vård, ta sig an. 5. [-[fängs-ligt]-]
{+[fängs- ligt]+} förvar; give a p. in u låta arrestera ngn; take in u arrestera. 6. anförtrodd sak, vårdagods;
skyddsling; prästs hjord, församling. 7. åläggande, befallning, maning; isht domares instruktion tiii jury; biskops
herdetal. 8. anklagelse, beskyllning; bring a u against tillvita ngn ngt: lay to a p.'s u lägga ngn till + last. 9.
[begärt] pris vad man debiterar el. vill ha; what is your u for? vad tar ni för? make a u begära [pris], säga vad det
kostar:/ree of u gratis; to your u hand. att debiteras eder. 10. utgift, kostnad [at his own /v]; pi. us ofta om-+
kostnader [the General Cus Account]. 11. pålaga on the estate]. 12. her. sköldemärke. 13. X anfall, chock of the
Light [-Brigade]-] {+Bri- gade]+} ; äv. anfallssignal [a trumpet ; return to the u förnya anfallet; biidi. börja igen.
^able [-əbl] a 1. ansvarig, som kan anklagas, åtalbar [with för]; som kan tillvitas (på-bördas) [upon a p. ngn]. 2.
som kan beläggas [med avgift] [with med avgift (skatt)]; underkastad avgift [to till]; om avgift &c som kan
påläggas [on]. 3. som kan läggas till last [be u on a p.]; he became u to the parish han föll kommunen till last
('kom på socknen'). 4. som bör påföras konto [to an account]. 5. åid. dyr[bar]. chargé d'affaires [Jcr/geidaefs'a,
äv. fr. utt.] s

chargé d'affaires, sändebud, chargellr [tja/d^a] s 1. stridshäst, isht officershäst. 2. stekfat [silver - -sheet [-Ji:t] s
lista över dagens polismål (arresteringar), charillly [tJYərijli] adv, -ness [-nis] s se chary. Charing Cross
[tJæ/rigkro(:)/s, tJVər-] npr piats

o. station nära Trafalgar Square i London.

chariot [tjæ7riət] s 1. poet. hist, strids-, triumf-, gala|vagn [the Sun's C~]. 2. förr slags lätt 4-hjulig vagn. ~eer [-
i'ə] s körsven, charitable [tj"æ'ritəbl] a° 1. kärleksfull, barmhärtig; välgörjande, -enhets- [institution]. 2. mild i
omdöme om andra, vänlig, överseende, charitjy [tjæ7riti] s 1. människokärlek, [-[kristlig]-] {+[krist- lig]+}
kärlek, kärlek till nästan; tillgivenhet, godhet, vänlighet; pi. -ies ömhetsbetygelser; ~ begins at home man bör
först tänka på de sina (sin närmaste omgivning). 2. mildhet i omdömet, överseende. 3. barmhärtighet [live on
rv,]; välgörenhet; konkr. allmosa; pi. -ies kärleks-, barmhärtigbetsjverk; sister of u barmhärtighetssyster; ^ fair
välgören-+ hetsbasar; out of u av barmhärtighet. 4. välgörenhetsinrättning, from stiftelse; Cu Commissioners
kontrollinstitution över välgörenhets inrättningar(-fonder). ~-boy[-boi], ~-girl [-gə:l] s barnhusbarn, elev i



chàrity--school. ^-school [-sku:l] s fattig-, frijskola.

0/ hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X va ill t är term -i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangcharivari

— 104 —

Chauncey

charivari [Ja/riva/ri] s larm, oljud, charlatan [Ja/lətən] s charlatan, kvacksalvare. ~ish [-ij] a humbugsartad.
*vism [-izm], ~ry [-ri] s charlataneri. Charlemagne [Ja/lamei'n] npr Karl den store. Charles [tja:lz] npr Karl, ^'s
Wain [-izwei'n] + npr Karlavagnen, ^ton [tjcu'lstən], <%4own [-taun], <^worfh [-wə:þ] nprr. + Charliiey, -ie
[tjcr/li, fem. Ja/li] npr 1. Kalle. 2. Lotta.

charlock [tjai'lok] s bot. åkersenap, charlotte [Jcr/lət] s äpplecharlotte äppiekompott

omgiven av brödskivor [apple ~] ; rv RuSSe [rU'.s] chärlotte-russe vaniljkräm i sockerkaka. Charlotte [Jcr/lət]
npr Charlotta. ^sjville [-svil] npr.

Charlllton [tja:'l|tən], -wood [-wud] nprr. charm [tja:m] I. s 1. trollþång, -formel; trollmedel; trolldom,
förtrollning. 2. amulett. 3. berlock. 4. biidi. förtrollning; tjusning; tjuskraft, behag, charm; pi. res behag, skönhet.
II. tr 1. [för]trolla [~ away]) feed circle trollkrets; bear a ~ed life gnm trolldom vara osårbar. 2. biidi. förtrolla,
[för]tjusa; fängsla, hänföra, -rycka; I shall be <oed to det skall bli mig ett synnerligt nöje att. ^er [-ə] s tju-s|are, -
erska. Charmian [tja/miən, ka/m-] npr. charming [tja/mig] a° förtjusande, charmant,

bedårande, gudomlig, charnel-house [tja/nlhaus] s ben-, lik|hus. Charon [ks'ərən, av. -ron] npr Karon, charpoy
[tja/poi] s mtt indisk säng. charred [tja:d] a kolad, förkolnad. Charrington [tjæ'rigtən] npr. chart [tjcr.t] I. s 1.
sjökort. 2. tabell, grafisk + framställning; vägg-, undervisnings|plansch.

II. tr kartlägga, charter [tja/tə] I. s 1. kungabrev; frihetsbrev, karta, oktrojerad författning; the Great Cro hist.
Magna Charta; the People's C~ hist, 'folkkartan' reformprogrammet 1838 . 2. stiftelseur-

kund, oktroj, koncession. 3. urkund,kontrakt; isht à) fastebrev; 6) hand. certeparti, fraktavtal, befraktning. 4.
privilegium, tillerkänd [-rättighet].-] {+rät- tighet].+} II. tr 1, bevilja charter till, fastslå genom urkund, oktrojera;
privilegiera. 2. «i* befrakta; F hyra vagn &c. ~ed [-d] a upprättad ei. skyddad genom charter, oktrojerad,
auktoriserad [accountant]; [liksom] privilegierad. ~er [-rə] s befraktare. Charterhouse [tja/təhaus] npr stiftelse
och läroverk

i London; ~ School nu fljttad till Godalming.

Charteris [tja/təz] npr.

charter-party [tja/təpa:%ti] s hand. certeparti. chartiiism [tjcr/t|izm] s hist, chartism valreformrörelsen 1837-48. -
ist [-ist] s chartist, chartography [ka:to'grəfi] se cartography. chartreuse [Ja/trə:z ei. tr. utt.] s chartrös nkör.
charwoman [tja/wumən] s hjälpgumma, chary [tje'əri] a° 1. varsam, försiktig, skygg;

rädd, obenägen [of in för, i [fråga om]]; rädd [of om]. 2. sparsam, måttlig, njugg [in, of med, på]. Charybdis
[kari'bdis] npr Karybdis. Chas. [tja:lz] förkortn. för Charles.

1. chase [tjeis] tr ciselera, driva.

2. Chase [tjeis] s bred (djup) ränna för mottagande

av ngt.

3. chase [tjeis] s boktr. förmbräde.

4. chase [tjeis] I. tr 1. jaga [from, out of; to, into]; förfölja. 2. åid. förjaga. II. s 1. jakt; förföljande; the ~ jakt[en]
ss. sport ei. yrke; give <x/ to sätta efter, göra jakt på, förfölja; in ~ of på jakt efter, förföljande. 2. [av. åid. chace]
oinhägnad jaktpark. 3. jagat djur (sL skepp), 'xz-gun [-gAn] s & förr bog- ei. akter]kanon.



1. chaser [tjei'so] s cisel|erare, -ör.

2. chaser [tjei'sa] s 1. jägare: förföljare. 2. se chase~gun. 3. F vatten ei. öi ss. 'eftersläckning'

+ efter oblandad sprit.

1. chasing [tjei'sig] s ciselering, drivet arbete.

2. chasing [tjei'sig]s jakt, jagande,förföljande, chasm [kæzm] s 1. gapande rämna, svalg,

klyfta. 2. biidi. klyfta; avbrott; lucka, tomrum. ~y [-i] a full av rämnor. chassé [Jæ'sei ei. fr. utt.] I. s glidande
danssteg. II. itr ta danssteg, chassis [Jæ's|i, äv. -is, -i:] (Pi. lika [-i(:)z], äv. ~es [-isiz]) s 1. X lavett[vagga]. 2. bils
underrede, chassi. 3. bilpark alla ett bolags åkdon, chaste [tjeist] a° 1. kysk, ren. 2. biidi. sträng; tuktad; enkel,
osmyckad, ~n [tjeisn] tr 1. tukta, straffa. 2. biidi. rena, förfina; dämpa, chastise [tjæstai'z] tr utt. straffa, tukta,
aga. ~ment [tjse'stizmont] s straff, tuktan, aga. ~r [-ə] s tuktare, tuktomästare, chastity [tjæ'stiti] s kyskhet, renhet
äv. biidi. chasuble [tjæ'zjubl] s mässhake. Chat [tjæt] I. itr språka, prata. II. s [-pratande],-] {+pratan- de],+} små-
, kall|prat, samspråk; pratstund, chateau [Ja/to(u), Jært-, av. fr. utt.] (Pi. ~£c [-z])

s slott; utländsk herrgård. chatelain[e] [Jæ'təlein] s chatelaine, gördeln-kedja för nycklar, klocka &c.

Chatham [tjæ'tjəm], Chatsworth [-swə:þ], [-Chat-tahooche[e]-] {+Chat- tahooche[e]+} [-əhu/tji:], Chattanoaga
[-ənu/gə] nprr.

chattel [tjætl] s sak, ägodel; vani. Pi. lös]ören,

-egendom, tillhörigheter [goods and ~s], chatter [tjæ'tə] I. itr 1. snattra; förr äv. kvittra. 2. sladdra, þladdra, prata.
3. skallra,skramla. II. s snatter, pladder, prat &c. ~box [-boks] s sladdertaska, pratmakare, snatterlisa. Chatteris
[tjæ'təris], Chatterton [tjæ'tətn] nprr. chatty [tjæ/ti] a språksam, pratjsam, -ig, som + tycker om småprat.

Chaucer [tjo/sə] npr; Geoffrey ~ eng. skald + i i4oo. ~ian [tjD:si'əriən] a chaucersk. chauffer [tjo/fə] s-
glödgryta, men flyttugn* chauffeur [Joufə/, Jou'fo] s chaufför. Chauncey [tjo/nsi] npr.
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chela

Chautauqua [foto/kwə] npr medelpunkt för amer.

allmänbildningsrörelse.

chauvinis m [Jou'vinjizm]* chauvinism överdriven (ensidig) nationalism. -t [-ist] ä chauvinist.

chaw [tjo:] I. tr 1. P tugga. 2. Am. S ^ up klå. + II. s P tobaksbuss. Chawüner [tjo/jnə], -orth [-wəþ], Chaytor

[tjei'to] nprr. cheap [tji:p] I. a0 1. billig; gottköps- [shop]; u and nasty billig och dålig; 'Cu Jack kring-A-andrande
'jude', knalle; ^ trip billighets-resa. 2. lättåtkomlig; värdelös; futtig; feel r> S känna sig olustig (ruggig), vara ur
humör; hold u ringakta. II. adv billigt [get (sell) ~]; dirt u F för rakt ingenting. III. s; on the u F [för] billigt [pris]
( — uly). ^en [-n] I. tr

I. åid. pruta på. 2. göra billig[are], förbilliga, sänka priset på. 3. biidi. nedsätta. II. itr 1. aid. pruta, schackra. 2. bli
billig.

Cheapside [tji/psai'd] npr berömd gata i City. cheat [tji: t] I. tr bedraga [of på]; narra, lura [a, p. out of his money
&c]; fördriva tid &c.

II. itr öva bedrägeri, göra knep; spela falskt [at cards]; fuska [in an examination]. III. s 1. åid. bedrägeri, knep;
fusk. 2. bedragare, skälm, skojare; fuskare.

check [tjek] I. interj 0. s schack. II. s 1. hejdande, bakslag; stopp, avbrott; hämsko, hinder äv. om person;
dämpare; X motgåag mindre bakslag; give a u to hejda, hämma. 2. tygel, band, styr, tvång, välde; keep in u hålla



i schack (styr på), tygla. 3. [-kon-troll[ering];-] {+kon- troll[ering];+} kontrolltecken, förprickning, 'kråka' i
räkenskaper &c; äv. kontrollör. 4. kontramärke, bricka &c; Am. polletteringsmärke. 5. se cheque. 6. Am.
spelmark; hand in o.'s us S dö. 7. rutigt mönster ei. tyg; attr. rutig.

III. tr 1. schacka. 2. hejda, hämma, stoppa. 3. tygla, hålla i styr, lägga band på, hålla tillbaka, hejda [he ued
himself ]. 4. åid. isht tillrättavisa, barma. 5. kontrollera; kollationera, märka, stämpla, pricka fö'r, sätta kråka för
[äv. ~ off']. 6. Am. ~ baggage pollet-

+ tera resgods. IV. itr 1. schacka. 2. om hund hejda sig, stanna och leta efter spåret, ~ed [-t] a rutig, ~er [-ə] s 1.
kontrollör. 2. isht Am. = chequer se d. o.; isht a) pjäs i damspel; b) + Pi. us damspel. ^mate [-mei't, --] I. interj o.
s schack och matt. II. s avgörande nederlag. III. tr 1. göra [schack och] matt. 2. biidi. schacka, omintetgöra,
gäcka, besegra, o^-nut [-nAt] s tekn. ställniutter. ^-rein [-rein] s ridk. + stup tygel. ~-String [-strirj] s dragsnöre,
sträng inifrån vagn till kusken. ~-taker [-teikə] s biljettemottagare, [loge]vaktmästare. ~rtill [-til] s +
kontrollkassa i butik.

Cheddar [tje'də] s cheddarost nå n C. i västra Eugl. Cheek [tji;k] I. s 1. kind; ^ by joivl tätt ihop, i förtrolig
närhet: to o.'s own u S ej delad ined andra, för sig själv. 2. biidi. F 'panna', 'mage', oförskämdhet, fräckhet,
nusighet; I like

your u iron, det (du) var mig en fräck en! 3. dörrpost: pl. 'yü tekn. sidostycken av parvis ordnade verktyg el.
maskiner, skänklar av sax &c. II.

tr F tilltala nosigt, vara fräck mot. <v-hone [-boun] s kind|ben, -k[n]ota. ~ed [-t] a i sms. -kindad. uy [-i] a° F
oförskämd, fräck, nosig.

cheep [tji:p] I. itr o. tr om små rågiar pipa. II. s

pip[ande]. ~er [-ə] s rapphöns-, rip|unge. cheer [tjiə, av. tjjə:] I. s 1. sinnesstämning; what u? F hur mås det? be
of good u vara vid gott mod (hoppfull). 2. glädje, munterhet, jubel. 3. undfägnad, förplägnad; mat; make good u
äta och må gott, festa, kalasa; the fewer the better u ju färre, dess mer mat på var och en. 4. uppmuntran, tröst. 5.
bifalls-, bravojrop, hurra[rop]; give a p. a u utbringa ett leve för ngn; three us for ett trefaldigt leve för. II. tr 1.
uppmuntra, trösta, glädja: u up pigga (liva) upp. 2. [äv. ~ on] med tillrop egga, uppmuntra, driva på. 3. tilljubla
bifall, ropa bravo åt, hurra för. III. itr 1. ~ up liva (gaska) upp sig; imper. friskt mod! 2. jubla [bifall], ropa bravo,
hurra. <vful [-f(u)l] a° 1. till väsen glad [av sig], gladlynt, glättig, munter: a u giver en glad givare. 2. glädjande,
[upp]iivande; trevlig, skön [light], ^fulness [-f(u)lnis] s glatt lynne, glättighet, finess [-rinis] s munterhet,
glättighet &c se -y. ~io [-riou'] interj F skål! hej! /%/less [-lis] a° glädjelös, dyster, bedrövlig, ~-oh [-rour] se -io.
uy [-ri] a° mera F än -ful 1. munter, glättig, livlig, gemytlig. 2. upplivande. Cheeryble [tji'əribl] npr.

1. cheese [tji:z] s ost: ostlik massa; green u färsk ost; as like as chalk and u så olika som natt och dag; make us
flickskoi. stöpa klockor snurra runt o. hastigt sätta sig med klänningen uppblåst; S knixa (niga) djupt.

2. cheese [tji:z] s F; it isn't the u det är inte korrekt (inte fint, passar inte); that's the u så ska det vara.

3. cheese [tji:z] tr S; ~ it! låt bli! stopp! spring!

cheesell-cake [tji:'z|keik] s siaga tårta, --hopper [-hopə] s ostmask. --mite [-mait] s ostor. -monger [-mAqgə] s
osthandlare, --paring [-pe^ərig] I. s 1. eg. liis av ostjskalk, -kant; Pi. us biidi. småsmulor, struntsaker. 2.
småsnålhet. II. a småsnål, gnidig. - -plate [-pleit] + s liten dcssèrtosttallrik. - -scoop [-sku:p],

--taster [-teistə] s ost|provare, -borr. cheesy [tji/zi] a 1. ostlik, -aktig. 2. S fin, gen til.

cheetah [tji:'tə] s ind. jaktleopard, gepard. Cheetham [tji:rtəm] npr. chef [Jef] s kock i fint hus, köksmästare. -
d'oeuvre [rr. Utt.] (pi. -s-d'ceuvre) s huvudarbete, + mästerverk, chela [tjei'lo] s buddist. novis, lärjunge.

0/ hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X va ill t är term -i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangChelmsford

— 106 —



chief

Chelmsford [tje'(l)msfəd], Chelsea [tje'lsi] stads-+ del i London, Cheltenham [tje'ltnəm] nprr. chemical
[ke/mik(ə)l] a° kemisk. ~s [-z] s pi. kemikalier.

chemise [Jimi:'z, äv. Jə-] s damlinne, ~tte [-[Je-mi(:)ze't]-] {+[Je- mi(:)ze't]+} s 1. chemisette, slags underliv. 2.

isattning i klänningsliv.

chemist [ke'mist] s 1. kemist. 2. apotekare;

^s shop apotek, ~ry [-ri] s kemi. Chemnitz [ke'mnits], Chenies [tjii'niz] nprr. chenille [Jəni/l] s chenille, snilj[er].
Cheops [ki(:)/əps], Chopping Wycombe [tjc'pig wi'kam], Chepstow [tje'psto(u)] nprr. cheque [tjek] s check,
bankanvisning a bank, for a sum]', crossed ~ korsad check se cross IT, 3.

chequer [tje'kə] I. s 1. pi. <os schackbräde som

värdsbusskylt. 2. orta pl. reS rutigt scbackbräde-mönster. 3. Am. pi.

cheroot [Jəru:'t] S jämntjock, i båda ändarna öppen cigarr.

+ cherry [tje'ri] I. s körsbär[sträd]; ~ ripe! mogna körsbär! màngiarcs rop; make two bites of (at) a ^ 'ta i två
vännor', söla, krusa, fumla. II. a [körsbärs]röd. ~-bob [-bob] s tvillingkörsbär två med förenade stjälkar, ^-brandy
[-bræ'ndi] s körsbärslikör, ~-pie [-pai] s bot. heliotrop. ~-Stick [-stik] s weichselrör väiiuk-

tande trä till pipskaft. ~-StOne [-StOUn] S körs-

bärskärna. Chersonese [kə:'səni:s] s poet. halvö. Chertsey [tJV/tsi, äv. tje'si] npr. cherub [tje'rəb] s 1. kerub. 2.
vackert barn, 'ängel'. 3. konst, änglahuvud med vingar, ~ic [tjeru/bik] a kerubisk; änglalik, ängla-. ~im [-im] pi.
av cherub 1. Cherubini [kerubi:'ni(:)] npr. chervil [tjə/vil] s bot. körvel. Cherwell [tja:'wəl], Chesapeake
[tJVsəpi:k],

Chesham [tje'jəm, % tje'səm] nprr. Cheshire [tje'jə] npr eng. grevskap; ~ cheese chesterost; grin like a ~ cat
grina som en solvarg.

Cheshunt [tjesnt], Chesney [tje'sni, -z-] nprr. chess [tjes] s schack[spel]. ~-board [-bə:d] s schackbräde. ~-man [-
mæn] s schackpjäs.

chest [tjest] s 1. kista, låda [~ of tea]; ~ of drawers dragkista, byrå. 2. institutions kassa,

+ fond. 3. bröst[korg]. Chester [tje'stə] npr.

chesterfield [tje'stəfi:ld] s 1. slags överrock. 2.

slags schäslong. Chesterton [tje'stətn] npr. chest-note [tje'stnout] s bröstton, chestnut [tJe'snAt] I. s
l.kastanje[träd]. 2. fux.

3. F gammal anekdot. II. a kastanjebrun. Chetllwode [tje't|wud], -wynd [-wind] nprr. cheval-glass [Jəvæ'lgla:s] s
stor svängbar toalettspegel.

chevalier [Jevəli'ə] s riddare; of industry

industririddare, äventyrare. Chevalier [Jəvæ'ljei] npr. Cheviot [tje'viət, tji:7,v-] npr; the ~ Hills Che-viotbergen.
c~ [tje'viət] s cheviot, medel-grovt kamgarnstyg. Chevron [Je'vrən] s 1. her. sparre. 2. X chevron, chevy [tje'vi]
I. s 1. jakt; rusning. 2. sistan, ta fatt slags springlek med bon. II. tr jaga. III. itr sätta i väg med buller o. fart.

chew [tju:] I. tr 1. tugga; ^ the cud idissla; + biidi. grubbla [of på] 2. Midi. grubbla (fundera) på. II. itr 1. tugga. 2.
tugga tobak (gummi). 3. biidi. grubbla [[«/>]«», over, äv. at på, över]. III. 8 1. tuggning. 2. buss. ~er [-ə] s + isht
tobakstuggare. Cheyne [tjei'n(i)] npr.

chiaroscuro [kia:%rəskju'əro(u)] s konst, klärob-

skyr, ljusdunkel, chic [Ji:k, äv. Jik] I. s schvung, stil. II. a stil-,



smak|full, elegant, fin; korrekt. Chicago [Jika/go^), äv. tjik-; Am. ofta [-Jiko/-go(u)]-] {+Jiko/- go(u)]+} npr.

chicane [Jikei'n, äv. tji-] I. s 1. se -ry. 2. kortsp. chikan. II. itr vränga lagen, utbreda sig i spetsfundigheter,
begagna knep, krångla. III. tr med sina konster lura [into till, out of av, på], ~ry [-əri] s lagvrängning, [-[ad-
vokat]knep,-] {+[ad- vokat]knep,+} spetsfundigheter, konster. Chichele [tji'tjili], Chichester [tji'tjistə] nprr. chick
[tjik] s 1. kyckling. 2. fågelunge. 3. F the res ungarna, barnen, ^abiddy [-əbidi] s F liten pulla, lilla pullan.
Chickailhominy [tJikə|ho'mini],-mauga [-mo:'gə] nprr.

chicken [tji'kin] s 1.kyckling. 2. ungdom; no >e ingen duvunge längre, /^-hearted [-ha:Ntid] a harhjärtad. ~-pox [-
poks] s vattenkoppor, chicküling [tji'k|lig] S bot. Latbyrus sativus vial [äv.

~ vetch], - -pea [-pi:] * kikärt. - -weed [-wi:d] s

+ bot. Stellaria media nata, våtarv, chicory [tji'kəri] s cikoria. chid[den] [tjid, -n] imp. o. pp. av chide. chide
[tjaid] chid chid[den~], % regeib., litt. I. tr banna, tillrättavisa; klandra. II. itr 1. [-ban-na[s].-] {+ban- na[s].+} 2.
om vind, hund &c tjuta, chief [tji:f] I. s 1. her. ginstam, chef översta tredjedelen av sköld. 2. huvudman, hövding,
+ styresman; chef, ledare. 3. -in-^e attr. först, över[ste], fr. en chef [C omm änder-in-Q re]. II. a 1. i titlar förste,
över-, huvud- [C~ [-Secretary].-] {+Secret- ary].+} 2. huvud-, förnäm st, viktigast, störst,

*v whole title-word 0 adverb regular % rare X military »it» marine F colloquial P vulgar S slangchief-justice

— 107 -

chip

huvudsakligþst]; [mest] framstående, ledande: ~ friends närmaste vänner. III. adv åid. se -ly [u of all], ^-justice [-
d3Arstis] s överdomare, president i ratt; Lord u lordöverdomare president i King's Bench Division av högsta
domstolen, ~ly [-li] I. a hövdinga-. II. adv framför allt, först och främst: huvudsakligen, förnämligast,
företrädesvis, chieftain [tji:'ftən, av. -tin] s hövding; huvudman. ~cy [-si] s hövdinga-, anförar|skap;
hövdingavälde, 'vry [-ri] s 1. se -cy. 2. koii. hövdingar, chiff-chaff [tji'f-tjæf] s zooi. gransångare, chiffon [Ji'fo:
(g), av. Ji(:)'fon] s 1. chiffon. 2. pi. us garnering[ar]. ~ier [[ifəhi'ə] s skänk, byffé.

chignon [Ji:'njo:(i])] s chinjong, hårpung. chigoe [tji'go(u)] s zooi. sandloppa, chilblain [tji'lblein] s kylskada,
frostknöl. child [tjaild] (Pi. uren [tji'ldrən, tju'ldron]) s 1. barn av. biidi.; from a u från barndomen; when a u
såsom barn, i barndomen; this u Am. S jag, mig. 2. (isht pi.) avkomling, ättling. 3. efterföljare, lärjunge. ~ b ed [-
bed] s barnsäng. ~birth [-bə:þ] s barn|sbörd, -säng. C~e [-] s aid. junker. C^ermas [tji'ldomaes] s [äv. ~ day]
menlösa barns dag 28dec. C~erspJYldəz] npr. ^hood [-hud] s barndom; he in o.'s second u vara barn på nytt. ^ish
[-ij] a° barnslig, enfaldig, ~like [-laik] a barnslig, lik ett barn, barna|sinnad, -from. ~ren pi. av child. /v,'s-play [-
zplei] s barnlek, F smal sak. Chilüe, -i [tji'li, Ji:'lei] npr. chiliad [ki'liæd] s 1. tusental. 2. årtusen[de]. Chilian
[tji'lion] s o. a chilen[sk]. chiliasm [ki'liæzm] s läran om (tron på) det

tusenåriga riket. Chili [tjil] I. s köld, kyla äv. biidi.; fryning, rysning; cast (throw) a u over nedstämma, avkyla;
catch a u förkyla sig; take the u off F ljumma upp. II. a kall, kylig, isig äv. biidi. + III. tr 1. [av]kyla, kylslå, isa
äv. biidi. 2. tekn. härda isht genom plötslig beröring med kallt järn. 3. F

ljumma upp. IV. itr 1. kallna, bli kall. 2. få en frossbrytning, chilli [tji'li] s spansk peppar. Chillicothe [tJiliko'þi,
tJYlikəþ], Chillingworth

[tji/ligwə(:)þ], Chillon [Ji'lon] nprr.

1. chilly [tji'li] a0 0. * adv 1. kylig, kulen, kall äv. biidi. 2. frusen [av sig], ömtålig för kyla.

2. chilly [tji'li] se chilli.

Chiltern Hundreds [tJi'ltə(:)nhA'ndrədz] npr

pl åtta kronan tillhöriga härad i Oxford- o. Buckinghamshire; accept [the stewardship of~\ the u avgå från sin
plats i underhuset (eng. statstjänsteman är nämligen ej valbar till parlamentet).



Chilton [tJYltən] npr. chimbe [tjaim] se 1 chime. Chimborazo [tJimbəra:'zo(u)] npr.

1. chime [tjaim] s:krös, kant av laggkäri.

2. chime [tjaim] I. s 1. klockspel. 2. [klock-

spels]|ringning, -låt; harmonisk klockringning; låt, melodi. 3. rytm, klang av vers. 4. biidi. harmoni; samklang,
överensstämmelse. II. itr

1. om klockspel ringa: klinga harmoniskt; om pers. ringa [klockspel]. 2. harmoniera, stå i samklang
(överensstämmelse) med [wi'h, in with]. 3. ~ in stämma in; instämma. III. tr I. ringa klockspel ei. klockor; kalla
med ringning.

2. fram sjunga entonigt framsäga el. upprepa, chimerlla [kaimi'ərə, kim-] s hjärnspöke, inbillningsfoster. -ical
[kaime/rik(ə)l, kim-] a° chimärisk, inbillad, ogrundad.

chimney [tji'mni] s 1. rök|fång, -ledning; skorsten. 2. lampglas. 3. vulkanöppning. -corner [-ko:nə] s spiselvrå. ~-
cowl [-kaul] s, ~-jack [-dgæk] s roterande rökhuv. ^-piece [-pi:s] S prydlig spiseljkrans, -ram omkring och över
eldstad. "w-pot [-'p3t] s 1. skorsten[spipa] ovanpå taket. 2. F [äv. ~ hat] cylinder[hatt].

Stack [-stæk] S skorstensgrupp av sammanbyggda pipor, skorsten. ^-Stalk [-stə:k] S mycket hög skorsten;
fabriksskorsten, ^-swallow [-sworlo(u)] s ladusvala. <^-sweep[er] [-swi:p, -ə] s sötare, ~-top [-top] se chimney-
pot; av. översta skorstenskant. chimpanzee [tJiNmpænzi:'] s schimpans. chin [tjin] s haka; double u isterhaka.
China [tjai'no] npr Kina.

china [tjai'nə] s porslin, ~-cIay [-'klei'] s porslinslera, kaolin. ^-closet [-klo^zit] s porslinsskåp. C^man [-mən]
(pi. -men o. Chinese) s kines, ^maniac [-mei'niæk] s ivrig + porslinssamlare, ~-ware [-wsə] s porslin, chinchilla
[tjintji'lo] s zooi. chinchilla, ullråtta, chin-chin [tji'ntjin] interj S tjänare! egenti..

kinesisk hälsning.

chine [tjain] s 1. ryggrad. 2. ryggstycke av

slaktat djur. 3. ås. Chin ee [tjain|i:'] s P F kines; the heathen u

skämts, den typiske kinesen. -686 [-i/z, - attr. - -] (pi. u) I. s 1. kines. 2. kinesiska språket. II. a kinesisk; ~ lantern
kulört lykta. Chingford [tji'gfəd] npr.

1. chink [tjigk]l. s 1. spricka,remna. 2. springa. II. tr isht Am. fylla [springor i golv o. d.].

2. chink [tjigk] I. s 1. klang,klingande,skram-mel av mynt &c. 2. S kontanter. II. itr om mynt &c skramla, klinga.
III. tr skramla med.

Chink [tjiqk] s S kines. +Chino- [tjai'no(u)] i sms. kinesisk-, chintz [tjints] s sits, brokig möbelkattun. +chip [tjip]
I. s 1. flisa, spån; äv. stenskärva; tunn skiva frukt, potatis &c; pi. us avfall, spånor; stekt (skivad) potatis i långa
skivor; he is a u of the old block han är sin far upp i dagen, han brås [minsann] på släkten isht i lynne; chop and
us kotlett och stekt skivad potatis; dry as a u flis-, snnsjtorr; not care a u + inte bry sig ett dugg om. 2. F hack i
porsiins-4-yta. 3. S pund (20/-); av. spelmark. 4. Cus S klampnisse skeppstimmerman. II. tr 1.
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spänta, tälja, hugga [sönder]. 2. slå sönder sten, lerkärl &c i kanten el. på ytan; slå (hugga, bryta) av ei. ur bit
(flisa) [from, off]; av|snibba, -tälja, -skrota, -skava. 3. inhugga iuskription + &c. 4. om kyckling &c knäcka skal.
III. itr 1. gå [sönder] i flisor (små stycken); om porslin &c lätt bli kantstött. 2. ~ in S sticka in med anmärkning
&c, göra ett inkast (inlägg); satsa i spel. ~-axe [-æks] s späntyxa, bila. ^-bonnet



[-bo^nit] S spånhatt tillverkad av palmbladsremsor, chipllmuck [tJi'p|mAk] -munk [-mAnk] S zool.
nordamerikansk jordekorre. Chippenüdale [tfi'pəndeil] I. npr. II. a om möbei stil från 1700-taiet chippendale-,
lätt och sirlig, -ham [tJVpnəm], Chippewa [tji'piwa:, Am. -wo:], Chipping [tji'pig] nprr. chippy [tJYpi] a S 1.
torr, tråkig. 2. ruggig, härsken, 'dagen efter', 'bakom' [feel [a bit] + 3. retlig. chiro- [kaiəro] i sms. hand-,
chiroügraphy [kaiər|o'grəfi] s hand|stil, -skrift.

-mancy [-omæ'nsi] skonsten att spå i handen. Chiron [kai'ərən] npr.

chiropodllist [kiro'pədjist, aid. kaiər-] s maniku-+ rist. -y [-i] s manikur[ering]. chirp [tjə:p] I. itr äv. tr. kvittra,
pipa; knarra.

II. s kvitter, kvittrande, pip; syrsas knarr. + ~y [-i] a° gla<i, munter; livlig, chirrup [tfi'rəp] I. itr 1. kvittra. 2.
smackat, [små]vissla åt barn, hund, häst. 3. teat. S äv. tr. vara klackör [åt]. II. s kvitter äv. biidi. r^er [-ə] s S
klackör. Chisel [tjizl] I. s mejsel; stäm-, hugg|järn; the ~ biidi. bildhuggarkonsten. II. tr 1. mejsla, uthugga. 2. S
bedraga, lura. Chiselhurst [tJYzlhəist] npr. Chisllholm [tJYz|əm], -wick [-:ik] nprr.

1. chit [tjit] s 1. barnunge. 2. jäntunge [~ of a girl].

2. Chit [tjit] s iud. kort skriftligt meddelande

+ ofta medföljaudc större skrivelser, biljett, 'brev'.

chit-chat [tji't-tjæt] s [små]prat; snack, småskvaller. Chittenden [tJYtndən] npr. chitterlings [tji'təligz] s pl
innanmäte, krås av

slaktdjur [isht ~ of pig]. chitty [tji'ti] s ind., se 2. chit. chivalrllic [Jirvlr|ik, äv. tjiv-] a utt., -ous [-əs] a ridderlig,
tapper, ädel; äv. nedsättande överspänd. -y [-i] s 1. åid. ridderskap. 2. [-riddar-väsen[de]-] {+riddar- väsen[de]+}
[age of ~]. 3. ridderlighet. chive [tjaiv] s gräslök, chivy [tji'vi] se chevy. Chloe [klo(u)'i] npr.

chlorllal [klo:'rjəl] s kloral. -ate [-it] s klorat; ~ of potash klorsyrat kali. -ic [-ik] a innehållande klor, klor-, -ide [-
aid] s klorid: ~ + of lime klorkalk. -ine [-i(:)n] s klor[gas]. Chloris [klo/ris] npr.

chlorollform [klə(:yr|əfo:m] s 0. tr [-kloroform[c-ra].-] {+kloroform[c- ra].+} -phyll [-əfil] s klorofyll, -sis
[klorou'sis]

s kloros; bleksot, -tic [kloro'tik] a bleksik-tig. -us [klo/rəs] a klorhaltig, klor-, chock [tjok] I. S kil, kloss att stötta
med; [-[båt]-klamp.-] {+[båt]- klamp.+} II. tr stötta [med klossar]; ställa båt på klamparna på däck; roup kila
fast; belamra rum &c med möbler &c. III. adv tätt [ihop]; + ~ a block -X* dikt an. *v-full[-ful] a fullpac-

kad, proppfull. chocolate [tJo/k(ə)lit] s 1. choklad; a ~ en chok-ladpralin. 2. chokladbrun färg. r^-cream [-kri:m] s
chokladpralin. choice [tjois] I. s 1. val; äv. konkr. det som väl-jes; make ~ o/[ut] väl ja; take o.'s ~ göra sitt val,
välja fritt; for ~ helst. 2. ngns fria skön (val); alternativ; have o.'s ~ ha fritt val, kunna välja efter behag; I have no
~ F det gör mig detsamma [vilket]; have no ~ but icke ha ngt annat att göra än; Hobson's ~

F intet val ta det som finns el. vara utan; at

efter behag. 3. urval, sortiment. 4. elit, blomma, kärna; men of ro utvalt folk. II. a° 1. utsökt, utvald; prima; väl
(omsorgsfullt) vald. 2. dial.granntyckt; rädd [of om]; stursk [of over över], ^ness [-nis] s utsökthet, förträfflighet.

choir [kwai'ə] I. s 1. [sång-, kyrko]|kör. 2. kor i kyrka. 3. poet. chor, kör av dansande o. sjungande. II. itr o. tr
sjunga i kör. <v-organ [-ro:gən] s mus. svaga stämmor i en orgel, ^-screen [-skri:n] s korskrank. chokje [tjouk] I.
tr I. strypa; vani. kväva; hålla på att kväva. 2. biidi. kväva, undertrycka, hämma [äv. ~ down]; ~ down äv. svälja.
3. + till|täppa, -stoppa; [av]spärra [äv. up]. 4. full|stoppa, -proppa [äv. ~ up]. 5. ~ off F få ngn att avstå,
avskräcka; täppa till munnen på, få att tiga. II. itr 1. kvävas; storkna; -ing voice kvävd röst. 2. spärras. III. s kväv-
+ ning[sanfall]. ~-damp [-dæmp] s brunngas; gruvgas. 'v/~pear [-psə] s biidi. kalldusch, [-[dräpande]-] {+[drä-
pande]+} Salva, ngt Så man tiger bannor, sarkasm &e. ~r [-ə] s 1. kvävare; S se choke-pear. 2. S white vit
halsduk isht kypares el. prästs; äv. + hög krage.



choler [ko'lə] s åid. galla, vrede, ilska; argsinthet. ~a [-rə] s kolera; English (bilious, summer) ~ sommarkolera,
^aic [-rei'ik] a kolera-, ~ic [-rik] a kolerisk, hetlevrad, häftig, ~ine [-'rain, -ri:n] s sommarkolera, kolerin.

Cholmely, Cholmondeley, Chomley [tJVmli] nprr. choose [tju:z] chose chosen I. tr 1. välja, utvälja, -kora [med
pred. fyiin.; for för, åt; till; from [among] bland]. 2. föredraga [äv. ~ rather]. 3. behaga, vilja [I don't ~ to]. II. itr
1. välja; cannot ~ but åid. icke kunna göra annat än; pick and ~ välja noga, vara kinkig; there is nothing to ^
betioeen them det är inte stor skillnad på dem. 2. ha lust, vilja, behaga, ~r [-ə] s väljare; beggars can't be ros den
fattige får inte vara nogräknad.
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chubb

1. chop [tjop] I. tr 1. hugga av, bort &c med yxa, slå [u off.\ away, down]; hugga ei. hacka [sönder] Eav. ~
small]; u up hugga i småbitar, hacka sönder. 2. biidi. klippa av ord. 3. åid. byta bort [av. ~ away]. 4. ~ and change
ideligen byta; itr. ideligen ändra sig, kasta om; logic disputera med bruk av logiktermer. II. itr 1. hugga, snappa
[at efter, i]. 2. hugga sig väg Ethrough]; u in åid. hugga sig in; falla i talet; ~ out (up) träda i dagen. 3. S äta en
kotlett. 4. kasta; ~ about (round) »I* om vind kasta (slå) om, ändra sig äv. biidi.; f>u bäck hastigt ändra kosa
(vända om). 5. se I, 4. III. s 1. hugg. 2. tjock skiva kött, isht kotlett med ben. 3. & krabbsjö. 4. US and changes
ständiga ändringar ei. ombyten.

2. chop [tjop] se 3 chap; isht pi. us käft, käk[e]; fat us F isteransikte; lick o.'s us slicka sig om mun; the Cus of
the Channel västra ändan av Eng. Kanalen.

3. Chop [tjop] s ind. Kina 1. sigill, stämpel. 2. pass[ersedel], licens. 3. varumärke; F sort, kvalitet; first u S av.
attr. högst[a], bäst[a].

chop-house [tjo'phaus] s mat-, näringsställe. Chopin [jVpE^g), av. Jou'pæi) ei. fr. utt.] npr. choppüer [tjvpjə] s
l.en som hugger&c. 2.köttyxa, hackkniv. -ing [-ig] s o. a se 1 chop; ss. a isht 1. kraftig, bastant. 2. -i* krabb E~
sea] med korta toppiga vågor, -ing-block [-igblok] s huggkubbe, -ing-board [-igbo:d] s skärbräde. -ing-knife [-
iqnaif] s hackkniv. -y [-i] a 1. sprickig. 2. <£» krabb. 3. ostadig, om-bytlig.

chopstick [tjo'pstik] s kines, matpinne. chorag|us [korei'|gəs] (pi. -i [-dgai]) s korag kor-

anförare.

choral [ko/rəl] a° sjungen i kör, kör-; med körsång; kor-, ~e [kora/1] s koral, psalm, ~ist [-ist] s körsångare.
Chorazin [korei'zin] npr.

1. chord [ko:d] s 1. sträng; vocal u stämband; b spinal u ryggmärg. 2. mat. körda.

2. chord [ko:d] s 1. mus. ackord; break (spread) a u upplösa ett ackord; common u treklang. 2. färgharmoni.

chorea [kDri(:)'ə] s nik. danssjuka.

ChoriC [ko/rik] a kor-, kör- i grek. skådespel.

chorister [ko'rista] s korgosse, [kor]sångare

äv. bildl. om änglar o. fåglar.

Chorley [tjo/li] npr.

chorography[koro'grəfi].9korografi bygdbeskrivning, chorus [ko:'rəs] I. s korus, kor, kör; in u i kör. II. tr o. itr
sjunga (tala, säga &c) i kör (korus), ~-girl [-gə:l] s kvinnlig korist; flicka i balettkör. chose [tjouz], ~n [-n] imp.,
pp. av choose. chough [tjAf] s zooi. alpkråka, chöw-chow [tjau'tjau'] I. s blandning, isht slags

kines, blandad pickles. II. a blandad. Chr. förkortn. för Christ.

chrestomathy [kresto'məþi] s krestomati, läsebok med valda stycken.



chrism [krizm] s invigd olja.

chrisom-child [kri'zəmtjaild] s barn som dött

under första månaden. Christ [kraist] npr Kristus, ^abel [kri'stəbel], ^church [krai/s(t)tjə:tj], ~-cross [kri/skro(:)s]
nprr. c~en [krisn] I. tr 1. döpa, kristna; uing robe dopklänning. 2. F kalla. II. itr döpa. ^endom [kri'sndom] s
kristenhet[en]. Christian [kri'st|jən, äv. -Jn] I. a° kristen, krist-+ lig; ~ name dop-, förjnamn; ~ Science [läran om]
andlig läkekonst genom tro, Christian science. II. s kristen. III. npr Kristian, ~a [-ia/nə] npr. ~ia [-icr/niə, äv. -
iæ'niə] npr + Kristiania, Oslo. ~ity [-iæ'niti] s [-kristendomen],-] {+kristen- domen],+} kristna läran, c^ize [-
jənaiz, äv. -Jən-] tr omvända till kristna läran, kristna, c^like [-'jənlaik, äv. -Jn-] a lik en kristen, kristlig. Cu\y [-
jənli, äv. -Jn-] a o. adv [-krist-lirft],-] {+krist- lirft],+}

Christie [kri'sti] npr; u's auktionskammare i London. Christinj'a [kristi/nə] npr Kristina, -e [kri's-

ti:n] npr Kristin, Kerstin. Christmas [kri'smos] [ofta fork. Xmas] I. s [-jul[-en];-] {+jul[- en];+} juldagen; ~ Day
juldag[en]; 'v Eve julafton. II. tr F pryda med julgrönt järnek, mistel. III. itr F fira jul. ~-box [-boks] s jul|pengar, -
klapp tin brevbärare &c. ~-tide [-taid] s jul[en], jultid[en]. ~-tree [-tri:] 5 jul|träd, -gran. ~y [-i] a F jullik, som
påminner om jul, jul-. Christopher [kri'stəfə], ~son [kristo'fosn] nprr. Christy [kri'sti] npr; u minstrels
negersångare

sångare el. musikanter med svärtade ansikten.

chromatic [kromæ'tik] a (~ally adv) färg-; fys.

o. mus. kromatisk. ~s [-s] s pl färglära. chromlje [kroum] s kem. krom; kem. tekn. bikro-mat; kromgult. -ic [-ik] a
krom-, innehål-+ lande krom. -ium [-jəm] s krom metall: u--plated förkromad. -o- [-o] i sms. färg-. Chron.
förkortn. för chronicle, chronologically], chronic [kro'nik] a (~ally adv) 1. kronisk;

inrotad; ständig. 2. P förskräcklig, svår. chronicle [kro'nikl] I. s krönika; bibi. the Cus krönikeböckerna. II. tr
anteckna I liksom 1 i krönika; uppteckna, skildra, ~r [-ə] s krönikjeskrivare, -ör. chrono gram [kro'nə|græm] s
kronogram. -loger [krəno^ədgə] se -logist.. -logical [-lo'd3ik(ə)l] a° kronologisk, -logist [krono'lodjist] s
kronolog. -logy [krəno'lədgi] s tidräkning, -meter [krəno'mitə] s kronometer, -metric [-[kronə-me'trik]-] {+
[kronə- me'trik]+} a (-metrically adv) kronometrisk, chrysalllid [kri'səl|id], -is [-is] (Pi. regeib. el. -ides

[krisDe'lidr.z]) s puppa, chrysanthemum [krisæ/nþ(ə)məm] s krysan-temum.

chrysolite [kri'solait] s krysolit, olivin ädelsten. Chrysostom [kri'səstəm] npr Krysostomus.

Chub [tjAb] if zooi. bredpannig id.

chubb [tjAb] s patentlås Eav. ~ lock].
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cinereous

chubby [tJVbi] a knubbig, trind i ansiktet.

1. chuck [tjAk] I. s 1. hönas skrockande. 2. åid. smeks, lilla pulla[n]. II. interj a) pull! lockrop till höns: 6)
Smack! rop till häst. Ill- itr o. tr skrocka; locka [på] höns, mana på häst.

2. chuck [tjAk] I. tr 1. klappa under hakan [^ under the chin]. 2. F slänga, hyva, kasta;

away kasta bort, förspilla; ~ it! S låt bli! sluta med det där! ~ out utkasta [från lokal]; ~ up ge på båten, 'slunga';
<v up the sponge biidi. ge tappt, ge sig. II. s 1. klapp under hakan. 2. F kast; knyck; give the ~ ge på båten, ge
korgen, ^er-out [-ərau't] s S ut-+ kastare.

chuckle [tJ~Akl] I. itr 1. skrocka. 2. skratta



[för sig själv] dampat el. med sluten mun, Små-skratta, sitta och ha roligt [over åt ngt]. II. S 1. skrockande. 2.
dämpat skratt, belåtet el. skadeglatt flin[ande] för sig själv, ^-headed [-he^did] a fårskallig, enfaldig, chucky
[tJVki] se 1. chuck /, 2. + Chudleigh [tjA/dli] npr, chum [tjAm] F I. itr dela rum, bo tillsammans; vara ständigt
tillsammans; hålla ihop; ~ up bli intima. II. tr, ~ a p. upon another låta ngn dela rum med en annan. III. s 1.
rumskamrat; god vän [they are great ~s]. 2. Austr. neio ~ nykomling i landet, gröngöling, ^my [-i] a F 'god vän',
intim; sällskaplig, chump [tjAmp] s 1. träklots, klabb. 2. själva steken av får, fårnjurstek [^ chop]. 3. F
[huvudknopp; off o.'s roj alldeles tokig (ifrån sig). 4. F träskalle, chunk [tjAqk] s F tjockt stycke bröd, ost, trä
&c. church [tjə:tj] I. s 1. kyrka i alla bet.; Established Cro statskyrka; the C»» of England, the English (Anglican)
C~ engelska statskyrkan; + high (low, broad,) ~ se dessa ord. 2. prästeståndet; go into (enter) the C~ bli präst. 3.
gudstjänst; go ~ gå i kyrkan. II. tr kyrk-taga. ~-goer [-go(u)ə] s kyrkogångare, Pi. ros kyrkfolk; isht kyrksam
person, ^-going [-go(u)Mg] I. s kyrkogång. II. a kyrksam.

C~ill [-il] npr. ^man [-mən] s 1. statskyrkopräst. 2. vani. statskyrkomedlem; kyrksam man. ~-rate [-reit] s
kommunal nu frivillig kyrkoskatt. ^-service [-sə:xvis] s 1. gudstjänst. 2. bönbok. C^town [tJə:'tJtaun, lokalt
tjouzn] npr. ^warden [-wo:'dn] s 1. kyrk|värd, -fullmäktig. 2. F lång kritpipa. ~woman [-wumən] s kyrkligt
sinnad kvinna, ~y [-i] a° strängt ei. utmanande [hÖg]kyrklig. ~yard [-ja:'d, attr. - -] kyrkogård plats kring kyrka,
ofta äv. begravningsplats;

~ cough gravhosta.

churl [tjə:l] s 1. åid. menig man; bonde. 2. nu vani. ouppfostrad (ohyfsad) person; tölp, drummel. 3. gnidare. ^ish
[-ij] a° 1. ohyfsad, drumlig, rå. 2. snål; led, ogin; om jord karg av. biidi. churn [tjə:n] I. s 1. smörkärna. 2. stor
mjölkflaska. II. tr 1. kärna. 2. röra ei. skvalpa upp

vatten &c tin skum. III. itr 1. kärna [smör]. 2. kärna sig. 3. skumma, fräsa, chut [J:t, tJ~At] interj uttr. otålighet
asch! Chute [tfu:t] npr.

Chute [Ju:t] S 1. jämn, ieko forsande fallström. 2. timmerränna, störtningsjränna, -bana för malm, kol &c [äv.
shoot]. 3.kälkbacke. 4.[water-~] ~ vattenrutschbana. chutney [tJVtni] s slags indisk varm pickles el. krydda av
frukt, peppar m. ni.

Chuzzlewit [tJYzlwit] npr.

chyle [kail] s chylus, mjölksaft.

chyme [kaim] s chymus, maggröt.

C. I. förkortn. för [Imperial Order of the] Crown

of India. Cibber [si'bə] npr.

ciborium [sibo/riəm] s 1. altarbaldakin. 2. stor

kalk för hostian, ciborium. cicailda [sikei'də], -la [sika/lə] s zooi. gångstrit. cicatrüice [si'kətr|is] s ärr. -ix [-iks]
(Pi. -ices [-ai'si:z]) s ärr. -ize [-aiz] I. tr 1. läka sår. 2. göra ärr i. II. itr om sår läkas, ärra sig. Cicely [si's(i)li] npr
Cecilia, cicely [si's(i)li] s bot. körvel; fooVs ~ vildpersilja.

Cicero [si/səro(u)] npr.

ciceronlie [tjitjərou^i, äv. sisər-] I. (pi. -i [-i:]) s ciceron, vägvisare. II. tr tjänstgöra som ciceron åt, föra omkring.
C-ian [sisərou'njən] a ciceroniansk. cider [sai'də] s cider, äpplevin. ^-cup [-kAp] + s äpplevinsbål. C. i. f., cif
[sif] hand. förkortn. för cost, insurance,

[and] freight cif. cigar [siga:'] s cigarr, ^ette [sigəre't] s cigar-+ rett. ~-holder [-houldə] s cigarrmunstycke, cilia
[si'lija] s pl 1. ögonhår. 2. zooi. flimmerhår. ~ry [-əri] a ögonjhårs-, -locks-, ~ted [-eitid] a anat. zooi. försedd
med cilier. Cilicia [saili'Jia] npr Cilicien. Cimmerian [sim^əriən] a nattsvart mörker &c. C.-in-C. förkortn. för
Commander-in-Chief +cinch [sinj] s Am. S ngt säkert, cinchona [siqkou'nə] s [träd varav] kinabark [fås].
Cincinnat i [sinsin|a/ti], -us [-ei'təs] nprr. cincture [si'gktjə] litt. I. s bälte, gördel, band.



11. tr om gjord a.

cinder [si'ndə] s 1. slagg; sinder. 2. askmörja; pi. ros aska. C^ella [-re'lo] npr Askungen; biidi. styvbarn: ~
[dance] bal som slutar kl.

12. "w-path [-pa:þ], ~-track [-træk] s sport. + kolstybbsbana. ~y [-'ri] a slaggaktig, cinema [s^nimə, äv. ki'n-] s
biograf[-], kine-

matograf |[lokal], bio [go to the ~]; ~ censorship filmcensur; ~ play film[drama]: ~ show biografföreställning; ~
theatre biograf[lokal]. ^tograph [sinimae'tagrtKf] s kinematograf[-+ apparat], ~tography^to^rəfi]^ kinematografi.
+ciner!!ary [si'nər!əri] a ask-; ~ urn askurna, -ation [-ei'Jn] s förbränaing [till aska], -eous [sini'arias] a askgrå.
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Cingalese [siggəli:'z, - - -'] s 0. a singales[isk]. cinnabar [si'noba:] s o. a cinnober[-]. Cinnamon [si'nəmən] s
kanel. +cinq[ue] [sigk] s å kort femma, taming sinka. Cinque Ports [si'gkpo'/ts] npr de Fem Hamnarna på Engl.
s.ö. kust: Sandwich, Dover, Hythe, Romney, Hastings, nu äv. Winchelsea o. Rye. cipher [sai'fə] I. s 1. nolla äv.
bildl. om pers. 2. siffra. 3. chifferskrift] [in ~]; chiffer-nyckel. 4. monogram, firmatecken. II. itr räkna. III. tr 1.
räkna nt out]. 2. nedskriva med chiffer, chiffrera. circa [sə:'kə] prep cirka, omkring år. Circassian [sə:kæ'siən] s
o. a tscherkess[isk]. Circe [sə:'si] I. npr Circe. II. s förjtröllerska, -förerska.

circle [sətkl] I. s 1. cirkel i oiika bet.; ring: [-[om]-krets;-] {+[om]- krets;+} square the u finna cirkelns kvadratur:
försöka det omöjliga. 2. kretsgång. 3. full serie, omgång; period; come full u gå varvet runt, sluta där man börjat;
vicious u log. cirkelslut. 4. sällskapskrets [family ~]. 5. teat, rad; dress u första raden; upper u andra raden. 6.
arkeol. rund stensättning. 7. område [within the u of probability]. II. tr 1. omgiva about, around]; u in innesluta.
2. gå (fara) omkring. III. itr kretsa; om bägare &c gå runt. ut [-it] s 1. liten cirkel ei. ring. 2. diadem.

circuit [sə/kit] s 1. kretsgång, omlopp. 2. omkrets. 3. område. 4. eng. domsaga ei. tingsområde; domares rund- el.
tingsresa i domsaga; assisrätts medlemmar isht advokaterna. 5. elektr. [ström]ledning, strömbana, -krets; short u
+ kortslutning, ~ous [sə(:)kju'itəs] a° kringgående, indirekt, på omvägar; ^ road omväg.

circulllar [sə:'kjul'ə] I. a° cirkelrund; cirkel-, rund-; kretsforniig, rörande sig i cirkel: »v letter cirkulär; note
resekreditiv; ~ staircase spiraltrappa: ~ ticket rundresebiljett; <%/ tour rundresa. II. s cirkulär, rundskrivelse. -ate
[-eit] I. tr låta cirkulera, sätta i + omlopp, [kring]sprida; skicka omkring. II. itr cirkulera, gå runt, vara i omlopp
(gångbar, gängse), -ating [-eitig] a cirkulerande; ~ decimal ei. fraction mat. periodiskt decimalbråk: ~ library
lånbibliotek; ^ medium betalningsmedel guid. sedlar &c. -ation [-ei'Jn] s + 1. cirkulation; omlopp [u of the
blood]. 2. omsättning, spridning [of books &c], 3. betalningsmedel pengar, -ator [-eitə] s en som sätter i omlopp,
spridare. -atory [-ətəri] a cirkulations-; cirkulerande, circum- [sə:kəm] pref omkring, om-, kring:. circum
bendibus [sə:kəm be'ndibos] s skämts, omväg; omsvep, -cise [-saiz] tr omskära; biidi. rena. -cision [-si^n] s
omskärelse. -ference [səkA/mf(ə)rəns] s omkrets, periferi, -flex [-fleks] s cirkumflex. -fluent [səkA'mfluənt] a
kringflytande, -fluous [səkA'mfluəs] a 1.

kringflytande. 2. omfluten, -fuse [-fju:'z] tr

I. gjuta [about, round omkring]. 2. krjlng-, omjgjuta [with med], omgiva, bada, skölja [in], -gyration [-djaiorei'Jn]
s nu mest skämts, rotation, snurrning; 'omväg'; kullerbytta, volt. -jacent [-djei'snt] a kringliggande, omgivande. -
locution [-ləkju/Jn] s omskriv-

+ ning, omsvep, -locutory [-lo'kjutori] a omskrivande, omständlig, -navigate [-næVigeit] Zrkringsegla. -
navigator[-næ'vigeitə] s världs-omseglare. -polar [-pou'lə] a [belägen] omkring ei. nära polen, -scribe [-skraib] tr
1. begränsa; inskränka inom vissa gränser, kring-skära. 2. geom. omskriva, -scription [-skri'pjn] s 1. begränsning;
inskränkning. 2. omkrets, konturer. 3. begränsat område. 4. log. definition. 5. geom. omskrivning, -spect [-spekt]



a° försiktig; varsam, -spection [-spe'kjn] s omsikt; försiktighet: varsamhet, -spective[-spe'ktiv]a° se-spect. -
stance[-stəns] s 1. omständighet i olika bet. [under these ~.*]; förhållande; pi. us ofta levnads omständig-+ heter,
-villkor; in easy, reduced, straitened us i goda, knappa, betryckta omständigheter. 2. sg. koii. aid. omständlighet,
detaljer. 3. aid. krus, ståt, omständigheter [without ~]. -Stanced [-stənst] a i .. omständigheter; ~ as they were i
det läge vari de befunno sig. -stantial [-stæ'nj(ə)l] a° 1. beroende på ei. liggande i omständigheterna; ~ evidence
jur. indicier. 2. omständlig. 3. tillfällig; oväsentlig. -stantiality [-stænjiæ'liti] 1. omständlighet, noggrannhet [i
detaljer]. 2. omständighet, detalj, -stantiate [-stæ'njieit] tr framställa (belysa, stödja) med detaljer, -vallation [-
valei'Jn] s X kringskansning. -vent [-ve'nt] tr snärja; överlista, narra, -vention [-ve'njn] s bedrägeri, svek,
överlistande, -vo-lution [-volju/Jn] s 1. rullande, kringvälv-ning, rotation. 2. växling, period. 3. vindling,
slingring; varv; biidi. krumbukter, circus [sə:'kəs] s 1. cirkus. 2. runt torg [Picca-+ dilly C~].

Cirencesterþa^ərənsestə, si'sistojav. si/zitə]w/?r. cirque [sə:k] * 1. poet. [cirkus]arena, rännar-

bana. 2. poet. krets, ring. 3. geoi. kitteldal. cirrus [si'rəs] (pi. -i [-ai]) s 1. bot. klänge. 2.

meteor. fjädermoln, cis- [sis] i sms. på denna sidan, hitom, cis-, »v-alpine [sisælpain] a cisalpinsk söder om
Aipema. + Cissy [si'si] kortnamn av CicellJ Sissi, cist [sist] s arkeoi. 1. grek. liten kista, skrin. 2. keltisk stengrav,
slags hällkista.

Cistercian [sistə:'J(iə)n] I. a cisterciensisk.

II. s cisterciens[er]munk.

cistern [si'stən] s cistern, reservoar, kar. citadel [si'todl] s citadell.

cit ation [sitei'Jn, av. sai-] s 1. jur. stämning, + kallelse. 2. åberopande, citat, -e [sait] tr 1. jur. [in]stämma; kalla.
2. åberopa; anföra, citera.
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cithern [si'þə(:)n] s aid. cittra. Citizen [si'tizn] s 1. medborgare. 2. borgare i stad; stadsbo. 3. civil person, ^ship [-
J~ip] s [med]borgar;rätt, -skap. citrllic [si'tr|ik] a kem. citron- [acid]. -ine [-in] I. fi o, i citrongul [färg]. II. s
miner, gul berg-+ kristall, -on [-ən] s citron[träd]. cittern [si'tə(:)n] s åid. cittra.

City [si'ti] S 1. eg. Stad med vissa privilegier, isht stiftsstad; stor stad; ~ of refuge fristad. 2. tlie C re City i
London; äv. City's affärsvärld; härav sms. C~ Company gille, skrå i London; ~ freedom (freedom of the r>S)
borgarrätt; C re + man affärs- ei. finans]man. ^-article [-cu'tikl] s tidnings börs-ei. finansjartikel,börsberättelse.
C'lV. förkortn. för civil[ian\.

civet [si'vit] s 1. [äv. zooi. civett, sibet-

katt. 2. sibet parfym, civic [si'vik] a 1. medborgerlig, medborgar-; + 'v» crown medborgarkrans. 2. stads-, civies
[si'viz] s pl S civildräkt [mots, khaki]. civil [si'vil, av. sivl] a° 1. [med]borgerlig, medborgar- [re institutions, ~
society, ~ spirit]; ~ war inbördeskrig. 2. civiliserad. 3. hövlig, artig, ej ohövlig, hygglig (svagare

än courteous o polite o. isht om tjänare, biträden &c);

do the re visa [en smula] artighet: ~ things artigheter. 4. civil a) ej militär; b) ej kyrklig + värdslig, lekmanna- [~
magistrate]; engineer 'civilingenjör' ej ingenjörofficer; re 71iar-riage borgerlig vigsel; 'x/ servant civilämbetsman
icke militär el. kyrklig statstjänare; ~ Service civilförvaltning statsförvaltningen utom den militära o.kyrkl.; State
civilt stånd ej militärt el. kyrkligt. 5. jur. a). civil[rättslig]; ~ action civilmål; ~ laiv civilrätt; romersk rätt; ~ suit
civilprocess; 6) juridisk [mots, natural]; ~ death borgerlig död bannlysning &c; ~ year borgerligt år; c) re list
civillista till regentens underhåll o. vissa pensioner, ~ian [sivi'ljən] I. S 1. åid. rättslärd i romersk rätt ei. civilrätt.



2. [-civilist]-] {+ci- vilist]+} ej militär; Indian re engelsk civilämbets-man i Indien. II. a civil, ~ity [sivi'liti] s
hövlighet, artighet, sizable [-aizəbl] a ei-viliserbar. ^ization [sivvilaizei'J Il, äv. -vili-] s 1. civiliserande- -ing. 2.
civilisation, kultur, odling, ~ize [-aiz] tr civilisera, odla; bilda, hyfsa, förfina. ~-spoken [-spoukn] a hövlig, artig,
vänlig. C. J. förkortn. för Chief Justice. cl. förkortn. för Centilitre, class m. m. clack [klæk] I. itr 1. prata och
slamra. 2. skramla mot stenläggning; smälla. -II. tr smälla (skramla) med. III. s 1. slammer, skräm mel, smäll. 2.
F prat. 3. se r^-mlve; äv. ventil. -box [-boks] s tekn. ventillåda. Clackmannan [klaekmae'nan] npr. ciack-valve
[klæ'kvælv] s tekn. klaffventil. Clacton [klæ'ktən] npr. Clad [klæd] a (eg. pp. av clothe) klädd, claim [kleim] I. tr
1. fordra, kräva ss. rättighet;

om sak påkalla uppmärksamhet &c. 2. göra anspråk på; kräva erkännande av; påstå sig [to be]. 3. Am. påstå,
försäkra. II. s 1. fordran, krav; [rätts]anspråk [to, on, for på]; substantial ~ grundat anspråk; lay ~ to göra anspråk
på; make good a ~ bevisa ett anspråk; can make a legal ~ for har laga rätt till [att få]. 2. rätt [to a th. till ngt, on a
p.]. 3. isht Am. o. Austr. jordlott, inmutning, ~ant [-ənt] s en som gör anspråk [to, for på], pretendent; +
fordringsägare; [rätt,s]sökande [for till], clairvoyanüce [kl səvo^ənls, äv. fr. utt ] s 1. klär-voajans, klarskådning.
2. intuition,skarp klar-synthet. -t, fem. -te [-t] s o. a klärvoajant. Clam [klæm] S 1. se 1. Clamp. 2. olika slags
ätlig mussla.

clamant [kle^mənt] a° utt. larmande; skriande, clamber [klæ'mbə] I. itr 1. klättra [-[mödosamt].-] {+[mödo-
samt].+} 2. klänga. II. s klättring; klängning. clammy [klæ'mi] a (-ily adv) fuktig och klibbig oftast med bibet. av
kall; om bröd degig.

clamilorous [klæ'mj(ə)rəs] a° skrikande, larmande, högljudd, bullersam, -our [-ə] I. s rop,

skrik, anskri ofta om våldsamt utbrott av allmän stämning; larm, buller. II. itr skrika, larma, ropa [for på]: höja
anskri [against mot]; högljutt klaga [against över] ei. fordra [for; to do]. III. tr 1. med rop (larm) driva (tvinga); re
down med rop nedtysta. 2. skrika [ut].

1. clamp [klæmp] I. s 1. krampa; kloss tm förstärkning. 2. skruvtving; spännbleck i skruvstäd.

+ 11. tr med krämpor &c förstärka el. hopfoga.

2. clamp [klæmp] I. s upplagd hög av ngt. II. tr lägga upp i hög [~ up].

3. clamp [klæmp] s o. itr dial. klamp[a], tramp[a]. elan [klæn] s 1. klan; stam; biidi. enig släkt ei.

familj. 2. parti, kotteri, klick; gäng; lag. clandestine [klænde'stin] a° hemlig[hållen],

lönnlig, smyg-. Clandonach [klændA^nək] npr. clang [klæg] I. s skarp klang [of arms, of an alarm-bell],
skrammel. II. itr, äv. tr klinga, skalla, ringa; skramla [med], ^orous [-gərəs] a° klingande, skallande, skramlande,
skarpt ljudande, ~our [-gə] se clang I. clank [klægk] I. s rassel, skrammel med kedjor, pytsar &c. II. itr o. tr
rassla (skramla) [med]. Clanümaurice, -morris [klsenjmo'ris] nprr. - -na--Gael [-nəgei'1] npr på 1880-talet
hemligt sällskap av fenier.

clannish [klse'nij] a° klanartad, klan-, ^ness [-nis] s klananda; biidi. sammanhållning; partisinne, lokalpatriotism
&c. Clanricarde [klænr^kəd] npr. clanüship [klse'njjip] s 1. klanskap; [-klanvä-sen[de].-] {+klanvä- sen[de].+} 2.
klananda; biidi. a) partisplittring; b) partisinne, -trohet. -sjman [-zmən] .s klanmedlem. 1. clap [klæp] I. tr 1. slå
ihop, klappa [i] händerna [~ o.'s hands applådera]; slå med vingarna, smälla [med]. 2. applådera ngn, ngt. 3.
klappa
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på axel &c. 4. F hastigt el. kraftigt Sätta, lägga, slå, sticka, stoppa &c [in, on, up]; ~ in\to] prison sätta i kurran,
inbura; ~ eyes on F få syn på, se; ~ on a dress kasta på sig en klänning; u on all sail sätta till alla segel; why did
you u it on me? varför prackade (kastade) du det på mig? ~ a duty on lägga tull på; ~ spurs to sätta sporrarna i. 5.



~ up åid. hastigt ei. vårdslöst få till stånd, göra [upp]; äv. inbura. II. itr 1. klappa i händerna, applådera. 2. ~ on F
hugga i'. III. s 1. skräll, knall \of thunder], smäll. 2. handklappning.

2. clap [klæp] s S dröppel, gonorré.

Clapham [klæ'pəm] npr stadsdel i London.

Clap l-net [klæ'p|net] * lärknät att fånga fåglar, in-sekter &c. -per [-ə] s 1. [klock]kläpp. 2. fågelskrämma som
skramlar, -perclaw [-əklo:]trklå. 1. klösa och slå. 2. skymfa, okväda; kritisera elakt, -trap [-træp] s medel att
fånga applåder (vinna bifall), applådjknipare, -ställe, teatereffekt, tom fras; attr. anlagd på effekt, applådfiskande,
som friar till bifall (folkgunst), 'avsedd för galleriet'.

claque [klæk] s teat, klack lejda handkiappare.

Clarlla [Wəirə] npr Klara, -abella [klærəbe1.ə] npr. -e [-] npr Klara, -emont [-mont] npr. -ence [klæ'rəns] s c~
slags 4-hjuiig täckvagn, kupé. -endon [klæ'rəndən] npr; u Press universitetstryckeriet i Oxford.

Claret [klæ'rət] s rödvin Bordeaux; tap a p.'s ~ S slå ngns näsa i blod. /x,-cup [-kAp] s rödvinsbål.

Clarillbel [klæ'rijbl] npr. -ce [-s] npr Klarissa. -dge [-dj] npr.

clarifilier [klae'rifaijo] s klarningsmedel. -y [-]

I. tr 1. göra klär, klara; rena, skira. 2. klargöra. II. itr klarna, bli klar (genomskinlig).

Clarinet [klaerine't, klae'ronit] s klarinett.

clarion [klæ'riən] I. s klarin, gäii trumpet.

II. a klar och högljudd, skallande; ~ call stridssignal, ~et [-e't] se clarinet.

Clarissa [kləri'sə] npr.

clarity [klæ'riti] s klarhet. + Clark [e] [kla:k], -son [-sn] nprr. + clary [kls'ori] s bot. salvia.

Clash [klæj] I. itr 1. slå ihop med en skräll; skrälla, skramla. 2. braka samman, drabba ihop [äv. ~ together]. 3. nu
rani. stå i strid mot, komma i kollision med, strida mot, icke stämma med, vara oförenlig med [with]. 4.
anfallande rusa, störta [against, at, into, upon]. II. tr 1. skramla med, låta ljuda. 2. ringa med alla klockor på en
gång. 3. stöta emot. III. s 1. skräll, smäll, brak; skräm mel, rassel. 2. sammanstötning; strid, konflikt; disharmoni,
~ing [-ig] a° stridig, oförenlig; se f. 0. clash.

Clasp [kla:sp] I. s 1. knäppe, spänne äv. biidi.; haspe; lås. 2. smal tvärslå av silver över band på tapperhetsmedalj
med namn på bärare och drabbning.

3. omfamning; hand|slag, -tryckning. 4. biidi. föreningslänk, förbindelseled. II. tr 1. knäp-

pa, spänna, häkta till ei. ihop, låsa. 2. omsluta, isht omfamna; trycka, sluta, krama; ~ hands skaka hand, trycka
varandras händer med känsla, rörelse &c; göra gemensam sak; ^ o.'s hands knäppa ihop händerna, *w-knife [-
nai(0f] s fällkniv. class [kla:s] I. s 1. samhällsklass; kiassväsende; + the ues de rika och bildade Emots. the
masses]. 2. klass, grupp, kategori; ~ name gram. appel-lativ. 3. [skol]klass; lektion, [läs]timme [in ~]; [läro]kurs;
we are in the same ~ vi äro klasskamrater; for u purposes för skolbruk. 4. univ. honnörsgrupp i examen; honnörs-
, överlbetyg [take a 5. viss rang ei. kvalitet; up in u hand. av fullgod kvalitet; no u S usel, underhaltig. II. tr
placera i viss klass, inordna; klassificera, ^able [-əbl] a° klassifi-cerbar. ^-book [-buk] s läro-, skol|bok. 'x,--
conscious [-ko'njas] a° klassmedveten. Classen [klæsn] npr.

class-fellow [kla:/sfelo(u)] s klasskamrat, classic [klæ'sik] I. a klassisk. II. s klassiker i olika bet.; pi. us klassiska
språk (studier ei. författare). <val [-(ə)l] a° klassisk; ^ educa-+ tion klassisk bildning, lärd uppfostran. oJsm
[klæ'sisizm] s klassisk(t) stil (språk, uttryckssätt); klassicitet. classi fication [klæNsifikei'Jn] s klassifijkation, -
cering. -fy [klæ'sifai] tr 1. klassificera, indela i klasser. 2. sätta i vis» klass, classll-list [kla/sjlist] s
klassförteckning; univ. examenslista av -men. -man [-mən] s univ. en som tar honnörsbetyg, --mate [-meit] s



klasskamrat. - -room [-rum] s klassrum, -y [-i] S överlägsen, fin, gentil. clatter [klæ'tə] I. itr 1. slamra, klappra,
rassla.

2. prata. II. tr slamra med &e. III. s 1. slammer, klapprande, smattrande &c. 2. högljutt prat, oväsen, sladder.

Claud [e] [klo:d], -la [-iə], -lus [-iəs] nprr. Claus [klo:s] npr kortn. för Nicholas se Santa clause [klo:z] s 1. [kort]
sats; bisats. 2. klausul, särskild bestämmelse; moment i paragraf; artikel.

claustral [klo:'strəl] a kloster-, klosterlik.

clave [kleiv] imp. av /. cleave.

Claverühouse [klæ'vəz, äv. klae'vohaus]. -ing

[klei'vorig], -ton [klei'vətən] nprr. clavichord [klæ'viko:d] s mus. klaver, clavicle [klæ'vikl] s nyckelben, -ular
[klə-

vi'kjulə] a nyckelbens-, claviers 1.[klæ'viə]klaviatur. 2.[kləvi/ə]piano. claw [klo:] I. s klo; tass, ram. II. tr 1.
klösa, riva. 2. riva (rycka) till sig, gripa [tag i].

3. skotti. klia; me and I'll u thte om ömsesidigt smicker. 4. & ~ off äv. itr. pressa sig klar från [lägervall], ^-
hammer [-hæmə] s klohammare; ~ coat S frack.

Claxton [klæ'kstən] npr.

clay [klei] s 1. lerja, -jord. 2. åid. jord, mull. I 3. om människan stoft [och aska]; moisten (wet)
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o.'s ~ fukta sin aska, dricka. 4. F krit-, ler|pipa; yard of ~ lång kritpipa. <v-cold [-kould] a iskall, död. ~ey [-i] a
ler-, lerig, claymore [klei'mo:] s Mst. skotskt slagsvärd; oeg.

skotsk huggvärja med korgfäste.

clay-pipe [klei'paip] s krit-, ler|pipa. Clayton [kleitn] npr. eld. förkortn. för st* cleared; coloured. clean [kli:n] I.
a° 1. ren ej smutsig; av. renlig [animals]; fsh matdnglig (utlekt) fisk. 2. sedligt ren, fläckfri; kysk. 3. ren, tom; fri
från ngt hinderligt el. besvärande, obelamrad, klar; oskriven; renskriven [copy]; ~ bill of lading rent
konossement; se av. 3. bill o. breast; show a ro pair of Aee/shastigt ta till flykten; ~ profit ren förtjänst; ~ proof
tryck[färdigt [-]kor-rektur;-] {+]kor- rektur;+} ~ timber kvistfritt trä; ~ water »t» rent [far]vatten fritt från grund
&c. 4. slät, glatt; jämn [edge]. 5. välbildad, nätt, fin; skarp [bow]. 6. skicklig, händig, påpasslig [fielding]; ren
som går k'ar för hinder [leap], väl utförd, flott. 7. fullständig som ej lämnar ngt kvar; make a ~ sweep göra rent
hus (tabel-ras). II. adv helt och hållet, totalt, rent, + rakt, tvärt; ~ gone totalt borta. III. tr 1. rengöra, göra ren
(snygg); snygga [upp]; putsa; borsta [6oo£s]; rensa; upprensa, muddra hamn. 2. tömma, länsa [o.'s plate]. 3. med
adv.: /x/ away (off) rensa (putsa) bort; todown borsta (torka) av ngn från topp till tå; ~ out rensa, tömma; S
pungslå, länsa, renraka; ~ up städa [undan], snygga till; äv. itr. göra + rent. IV. itr rengöras; bli ren. V. s F
rengöring, städning &c [oftast &c]. ~-bred [-bred] a fullblods-, ~-cut [-kA't] a skarpt skuren (tecknad), ^-fingered
[-fi'ggad] a 1. med rena fingrar. 2. hederlig, obesticklig, omutad, ^-handed [-hae'ndid] a med rena + händer,
oförvitlig, ^ing-rod [-iqro'd] s skjutn. läskstång, /^-limbed [-li'mdja välväxt, smärt. oJiness [kle'nlinis] s renlighet,
snygghet [~ is next to godliness]. roly I. [-Ii] adv tm clean rent, snyggt; klart; fint. II. [kle'nli] a (-Illy adv) ren [av
sig], renlig, snygg, ^ness [-nis] s 1. renhet; renlighet. 2. sederenhet, oskuld, ~se [klenz] tr 1. rengöra; befria; rensa
isht kroppen. 2. mest biidi. rena, rentvå [of sin från synd], ^-shaped [-Jeipt]a välväxt, ^-shaven [-Jeivn] a
slätrakad, clear [kliə] I. a° klar i olika bet. 1. ljus, glänsande; genomskinlig; molnfri; ren, frisk hy &c; ~ gauze
skirt flor. 2. tydlig, uppenbar, otvetydig: as ~ as daylight solklar, klar som dagen. 3. redig [a head]; ~ judgment



klart (säkert, sansat) omdöme. 4. [som är] på det klara [about, as to, on med; that med att], säker på. 5. nu
Amoraliskt ren, fläckfri, oförvitlig; oskyldig: ~ conscience rent samvete.

6. hand. ren [/ess], oavkortad, behållen, netto.

7. hel, full [six ~ days; 4 feet ~]. 8. fri [från hinder el. ngt besvärande]; Öppen Väg &c;

tom; utan att ta (stöta) emot [~ of from]; frigjord, lös; kvitt [clearly
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ningsanstalt för banker. ~ly [-li] adv 1. klart, tydligt. 2. tydligen, påtagligen; säkert. ness [-nis] s 1. klarhet,
genomskinlighet. 2. klarhet, tydlighet, skärpa. 3. frihet från hinder, öppen beskaffenhet [the u of the road]. ~-
Sighted [-samtid] a klar-, skarp|synt. ~-starch [-sta:tj] tr stärka och glansstryka. Cleasby [kli/zbi] npr.

Cleat [kli:t]s 1. kil; klamp.-2. krysshult,knap. Cleator Moor [kli/tomu'a] npr. + cleavage [kli/vid^] s klyvning.

1. cleave [kli:v] ud ei. ibi. clave ud itr, ~ to

1. klibba fast (låda) vid. 2. hålla (hänga) fast vid. vara trogen.

2. Cleave [kli:v] cleft el. Clove Cleft el. ss. adj. äv. cloven I. tr 1. klyva [sönder] [ofta ~ asunder, in two]; biidi.
[söndersplittra; in a cleft stick biidi. i klämma. 2. bilda en klyfta emellan (i), åtskilja. 3. tränga sig igenom [äv. ~
o.'s way through]. II. itr 1. klyva sig, rämna, spricka.

2. ~ through se /, 3. ~r [-ə] s köttyxa. Cleavers [kli:'vəz] s bot. Galium aparine snärjmåra. Cleckheaten
[klek(h)i/tn] npr.

Cleek [kli:k] s slags golfklubba. Cleethorpes [kli/þo-.ps] npr. clef [klef] s mus. klav.

cleft [kleft] I. imp. o. pp. av 2 cleave. II. 5 klyfta, spricka.

Clegg [kleg], Cleishbotham [kli/Jboðəm], Cle-

land [kli/lənd] Clelia [kli:1jə] nprr. Clematis [kle'motis] s bot. klematis, skogsreva. clemenücy [kle'monlsi] s
mildhet; förbarmande, nåd. C-S [-z] npr Klemens, -t [-t] a° % mild; barmhärtig, nådig. C-tina [-ti:'nə], C-tine [-
tin, -tain] npr Klementin|a, -e. clench [klen(t)J] I. tr 1. klinka, nita spik [äv. clinch]. 2. bita ihop (om); gripa hårt
om, hårt fasthålla; spänna nerver; ~ o.'s fist knyta näven. 3. vt inbända med ankarstek [av. clinch]. 4. bekräfta,
styrka; göra upp, slutgiltigt avgöra, göra definitiv [oftare clinch]. II. s 1. nitning. klinkning; krampa. 2. tag, hårt
grepp. 3. <£> ankarstek. Cleollmenes [klio'moniiz] npr. -pas [kli'əpəs] npr Kleofas. -patra [kliopa/trə, -pæ'trə, -
pei'tro] npr Kleopatra; u's Needle egyptisk obelisk i London, -phas [kli'əfəs] se -pas. clepsydra [kle'psidro] s
forntida vattenur. clerestory [kli'əstəri] s byggn. kleristorium över-

del av kyrkas huvudskepp ovanför sidoskepps tak; u

windows överfönster, clergy [klə/d^i] s prästerskap; koii. präster.

~man [-mən] S isht eng. statskyrkopräst, cleric [kle'rik] I. a åid. prästerlig. II. s [-prästman].-] {+präst- man].+}
~al [-(ə)l] I. a° 1. klerikal; prästerlig; ^ collar engelsk prästs prästkrage. 2. [-skriv[-ar]-;-] {+skriv[- ar]-;+}
bokhållar-; u error [av]skriv[nings]fel, förbiseende; ~ staff kontors-, byräjpersonal. II. s klerikal[t sinnad]; äv.
prästman, clerk [kla:k] s 1. åid. präst [äv. ~ in holy [-orders].-] {+or- ders].+} 2. klockare [äv. parish u]. 3. åid.
lärd

[man] [no great ~]. 4. sekreterare, kanslist, notarie; articled u juris studerande som arbetar under advokat;
lawyer's u biträde på advokatkontor; ~ of the Justices fredsdomares notarie; u of Parliaments sekreterare i
överhuset; ~ of the Peace grevskapssekreterare; the u of the Weather F meteorologiska institutet; ~ of the works
byggnads[kontrollör, -chef. 5. hand. bokhållare, kontorist [äv. commercial ~]; confidential (managing) u pro-+
kurist; head (chief) u förste bokhållare. Clerk [kla:k], Clerkenwell [-nwəl] nprr. clerkllly [kla:'k|li] a 1. åid. lärd.



2. skrivar-, skrivarmässig; u error skrivfel. 3. [-bokhållare]--] {+bokhål- lare]-+} &c. -ship [-Jip] 8 1. åid. lärdom.
2. bokhållare-, notarie|plats; sekreterarebefattning. Clermont [klə/mont], Clevedon [klr/vdən],

Cleveland [kli;'vlənd] nprr. elever [kle'və] a° 1. skicklig, duktig, styv, 'slängd' [at, in i]. 2. begåvad, intelligent,
kvick, med gott huvud, talangfull; förslagen, fyndig, slipad; a u horse en häst som går fram bra; irou. too u by
half lite för slipad. 3. om saker behändig, sinnrik, skicklig, välgjord, bra funnen ei. påhittad. 4. Am. F a) snäll, +
hygglig, präktig; 6) trevlig, bra. ~ish [-rij] a ganska skicklig &c. ~ness [-nis] s skicklighet; fyndighet, fiffighet,
slughet. Cleves [kli:vz] npr geogr. Kleve. clew [klu:] I. s 1. tråd- ei. garnjnystan; se äv.

clue. 2. i skothorn. II. tr, u up -i* giga. cliché [kli:'Jei, äv. fr. utt.] s kliché, click [klik] I. itr knäppa [till], klicka
(ljudet) om gevärshaue &c; ticka, picka; slå i med hovarna. II. tr knäppa med; ticka; ~ glasses klinga; ~ o.'s
tongue smacka med tungan. III. s 1. [-knäpp[-ning]-] {+knäpp[- ning]+} &c jfr /. 2. smackande; smackljud i syd-
afr. språk. 3. spärrhake på kugghjul; dörrklinka. ~er [-ə] s 1. boktr. ombrytare. 2. skom. till-skärare.

client [klai'ənt] s 1. skyddsling; anhängare. 2. vani. klient; kund. ^age [-id^] s 1. klientel; kundkrets. 2.
klientskap; klientförhållande, ~ele [-i:l, nu ofta fr. utt. ei. kli:a:(n)tei'l] se -age

I. ~ship [-Jip] se -age 2.

cliff [klif] s brant klippa;' stup, siat bergvägg

isht höjande sig över havet.

Clifford [kli'fəd] npr.

cliffilsjman [kli't|smən] s skicklig bergklättra-

re. -y [-i] a klippig; brant [stupande]. Clifton [kli'ftən] npr.

climacteric [klaimsekte'rik, - -ərik] I. a klimak-terisk, kritisk. II. s klimakteriskt år; the grand u 63:dje året.
climatüe [klai'mit] s klimat, luftstreck, -ic [klaimæ'tik] a (ically adv) klimatisk, kli mat-, climax [klai'mæks] I. s
klimax, höjdpunkt.

II. tr o. itr 1. stegra[s]. 2. bringa till (nå) höjdpunkt.

climb [klaim] I. itr 1. klättra; klänga; kliva; u down biidi. stiga ner, stämma ner tonen,
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slå till reträtt. 2. långsamt el. med möda Stiga el. -fhöja sig äv. biidi. 3. slutta uppåt. II. tr [av. ~ up] klättra
(klänga, kliva, komma, gå) uppför ei. upp i ngt [a ladder, hill, tree]. III. s klättring; uppåtstigning; ~ down biidi.
reträtt. ~er [-ə] s 1. klättrare. 2. pi. res + klätterfåglar. 3. klängväxt. clime [klaim] s poet. luftstreck, trakt, nejd.
clinch [klin(t)J] se clench. ~er [-ə] s F dräpande (avgörande) svar, ovedersägligt argument; ngt som gör slag i
saken, 'knuten', cling [klig] clung clung itr klänga sig [fast], klamra (hålla, hänga, haka, sätta) sig fast [tO vid,
intill] ; om kläder &c sluta [sig] tätt kriug ei. till [round, to]; hålla sig tätt tm [to]; fastna, sitta [fast], klibba [to i,
vid]; ~ to a doctrine hålla fast vid (vidhålla) en lära; ~ together hålla ihop, ej gå i sär. *ving [-ig] a°, se föreg.; om
kläder tätt åtsittande; a ~ woman av mannen beroende (osj älvständig) kvinna, clinillc [kli'n|ik] s 1. en
sängliggande sjuk (patient). 2. klinisk undervisning, klinik, -cal [-ik(ə)l] a° klinisk; ~ thermometer
febertermometer. -que [-i'/k, äv. -ik] s klinik.

1. clink [kligk] I. itr o. tr klirra (klinga, skramla, pingla) [med]; /x; glasses skåla. II. s klirr, klingande, klang,
skrammel.

2. clink [kligk] s S fängelse; in ~ i kurran.



1. clinker [kli'gko] s_1. klinker[tegel]. 2. tegel-, slagg-, lava|klump; Pi. slagg.

2. clinklier [kli'gk|ə] s S huggare, ngt bra (fint, styvt, skickligt), -er-built [-əbilt] a om båt klinkbyggd, byggd på
klink, -ing [-ig] à 0. ado S förträfflig; adv. väldigt.

Clinton [kli'nton] npr.

Clio [klai/o(u)] npr Klio historiens musa.

1. clip [klip] I. tr åid. tätt omsluta, hålla hårt om. II. s hållare, klämma[re] av trä ei. metan.

2. clip [klip] I. tr 1. klippa; ~ the wings of vingklippa. 2. kantklippa mynt. 3. stympa, avklippa, utelämna,
rådbråka ord, ljud, språk; stympa i aiim. II. itr F kila fort. III. s 1. klipp-

+ ning: klipp un. 2. ullskörd. ~per[-ə]sl. får-, mynt- Äcklippare. 2. isht pi. res sax. 3. >& klippare, snällseglare;
äv. om häst snabb-gångare. 4. S huggare, baddare, en styv en, ngt styvt, ^ping [-ig] I. s 1. klippning. 2. av-,
urjklipp. II. a S styv, utmärkt, charmant, clique [kli:k] s klick, kotteri. Clitheroe [kliðəro(u)], Clive [klaiv] nprr.
cloacja [klo(ü)ei'|kə] (Pi. -æ [-ki:, -ci:] ei. >es) s

kloak äv. bildl. cloak [klouk] I. s 1. kappa, mantel. 2. biidi. täckmantel, förevändning; täcke, hölje. II. tr 1. ta på
sig (ngn) kappan, insvepa i kappa. 2. biidi. bemantla, dölja, ^-room [-rum] s kapprum, garderob, förvaringsrum
för kläder, paket &e; ladies' ~ dam|rum, -toalett, clobber [klo'bə] s S 1. underkläder. 2. kläder

i allm.

1. clock [klok] s silkesbroderi På strumpa, svickla.

2. clock [klok] s [vägg-, torn]ur, klocka; at ten o m klockan tio; what o'^ is it? hur myc-+ ket är klockan? ^-case
[-keis] s klockfodral.

~-face [-feis] s urtavla, clocking [klo'kig] s o. a isht skotti. kluckande;

ruvande; ~ hen höna som ligger på ägg. clockll-maker [klo'kjmeiko] s urmakare, -wise [-waiz] adv från vänster
till höger, medsols [mots, counter-^]. - -work [-wə:k] I. s urverk äv. biidi.; like re som ett urverk. II. a som ett
urverk, mekanisk, regelbunden, clod [klod] I. s 1. klump av jord, lera &c; jordkoka. 2. jord, mull, materia. 3.
förakti. stoft, människa. 4. biidi. bondbasse, tölp; äv. tjockskalle. II. tr kasta jord[klumpar] på. III. itr klimpa sig.
"wdish [-ij] a bondsk, tölpig, klumpig, lantlig, dum. ~dy [-i] a full med klumpar (jordkokor), ^-hopper [-hopə] s
bonddräng; bondjbasse, -lurk, tölp. <%*-pole [-poul] s tjockskalle, clog [kləg] I. s 1. klamp, black på djur &c. Z.
biidi. black om foten, hämsko, hinder, besvär; börda. 3. träjsko, -toffel träbottnad med ovanläder. II. tr 1. sätta
(vara som en) black om foten på; fjättra; genom belastning &c [ned]tynga; hindra, hämma, besvära. 2. täppa
(stoppa) till, spärra. III. itr klibba fast, stocka sig, stanna, gå trögt, ^-dance [-dcr.ns] s träskodans. ~gy [-i] a (~gily
adv) 1. klimpig. 2. klibbig; hinderlig, besvärlig, cloister [kloi'sto] I. s 1. kloster; the ~ av. klosterlivet. 2. öppen
pelargång kring (vid) kloster-, borg|gård, korsgång. II. tr sätta (instänga) i kloster; biidi. inspärra, instänga;
avstänga från världen, ^ed [-d] a 1. kloster-; klosterlik; instängd. 2. omgiven av (försedd med) pelargångar,
cloistral [kloi'strol] a klosterlik, kloster-. Cloke [klouk] åid. f. cloak. Clonllmel [klon|me'1], -tarf [-ta:'f] nprr.
cloop [klu:p] I. S smäll, klunk av kork som dras

upp. II. itr om kork smälla, klunka, klucka. 1. close [klouz] I. tr 1. stänga [the door]; sluta [till, ihop]; ~ [the]
ranks (files) X sluta le-+ den; ~ up tillsluta, fylla. 2. % inne-, om[-sluta. 3. [av]sluta yttrande, affär, konto &c; ~
off + avsluta konto. II. itr 1. [till]slutas, stängas [on om, efter]. 2. sluta [he red with the [-remark];-] {+re-
mark];+} avslutas, ta slut. 3. sluta sig [-[tillsammans];-] {+[till- sammans];+} mötas i centrum, förenas; komma
nära intm o. omsluta [about, round, up[onj]; ~ to the right X rättning höger! 4. komma i handgemäng, råka ihop,
ta [liv]tag, brottas + [with]. 5. komma överens, enas [upon om; with med]. 6. med adv. o. prep.-. ~ in komma
närmare, inbryta, falla [på]; om dagarna bli kortare; ~ in upon sluta sig omkring, om|-sluta, -hölja; kasta sig över;
in with komma i handgemäng med, gå ngn in på livet; re on se re upon; ^ up sluta sig närmare tillsammans; X
sluta leden; dra ihop sig, gå
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ihop; ~ \up~\on gripa om, sluta sig om, omsluta; om ögonen [till]slutas för, ej längre se; se äv. 11, 1, 5; ~ with
gärna gå in på, antaga anbud; se äv. II, 2, 4, 5; u with the land st närma sig (hålla intill) land. III. s (jfr 2 close III)

I. slut, avslutning. 2. nappatag.

2. close [klous] I. a° 1. [tilljstängd, sluten äv. gram. [voivel]; ~ carriage täckvagn; ~ season (time) förbjuden jakt-
ei. fisketid. 2. instängd; ~ prison sträng(t) fängelse (cell); ~ prisoner strängt bevakad fånge. 3. icke öppen för alla
[scholarship], exklusiv; ^ borough före 1832 av e n person behärskad valkrets jfr borough; u corporation
självkom-pletterande samfund. 4. väi undangömd, dold; keep (lie) u hålla sig (ligga) gömd. 5. hemlig[hetsfull],
förbehållsam, sluten, till-knäppt, förtegen [keep u about a th.]; keep a th. ~ hemlighålla ngt. 6. tilltäppt;
tryckande, kvav, tung [air, room, weather]. 7. snål, knusslig; hand (shaver P) snålvarg, knusslare; ~ ways
knussel. 8. tät, fast, hopträngd [file, texture, thicket, writing]; nära, närbelägen [proximity]; knapp; <v, combat
(fight) handgemäng; order X sluten ordning; ~ quarters direkt beröring, 'tätt in på livet'; come to u quarters
komma i handgemäng ('i luven på varandra'); a u shave bildl. ngt som var mycket nära att ske, knapp räddning,
styggt tillbud &c; it was a ^ thing

+ det satt hårt åt. 9. åtsittande, trång [cap, coat]. 10. nära, intim, förtrolig [friendship].

II. konsekvent, sträng[t sammanhängande ei. följdriktig], logisk, utan luckor och svaga punkter [analysis,
argument, reasöner]; noggrann, sträng, ingående [attention, examination, investigation]; nära, trogen [-
[resemblance].-] {+[resem- blance].+} 12. trägen, flitig [study, student]. 13. svåravgjord, nästan lika, jämn; ~
contest jämn tävling; ~ election val med obetyd-

+ lig röstövervikt. II. adv 1. tätt, nära, strax [by, to intill, bredvid; upon efter; inpå]; tätt ihop, nära tillsammans
[ofta ~ together]; <£> dikt; ~ at hand strax i närheten (intill, bredvid), till hands; för dörren; ~ to the wind »t dikt
bidevind; ~ upon prep. nära [~ upon 100]. 2. % biidi. nära i olika bet., noga &c [nu vani. *»ly]. Hl. s (jfr 1 close
III) 1. inhägnad [plats]; break o.'s ~ jur. olovligt beträda annans mark. 2. skolgård, lekplats. 3. kyrk|gård, -plats
platsen kring en domkyrka; ibl.

+ äv. domkyrkas prästerskap, ^-cropped [-kro'pt, - -] a kortklippt, o*-fisted [-fi'stid, - 1 -] a snål, knusslig. ^-
fitting [-fi'tig, - 1 -] a tätt åtsittande, sv-grained [-grei'nd, - -] a med tät (fast, hård) massa, fast, ^-hauled [-ho'ld,
[med seglen] brassad[e] dikt bidevind. <x,ly [-li] adv 1. tätt, nära. 2. Midi. nära; intimt; noga, noggrant, ingående;
ivrigt, flitigt; strikt, strängt. 3. snålt. ness [-nis] s 1. slutenhet. 2. avskildhet, en-

samhet. 3. instängdhet, kvav luft, [-kval-m[ighet].-] {+kval- m[ighet].+} 4. snålhet. 5. täthet, fasthet [of texture],
6. närhet; widi. förtrolighet. 7. noggrannhet, grundlighet, precision; konsekvens in reasoning]; stränghet; trohet
mot original &c. 8. nära likhet [i röstetal] [the ~ of the vote].

doser [klou'zo] s [av]slutare, [till]stängare &c. close-llreefed [klou'slrr/ft] a bottenrevad. -season [-si:zn] s se 2
close /, 1. -stool [-stu:l] s nattstol.

closet [klo'zit] I. s 1. litet enskilt rum, kammare, krypin; ~ play läsdrama; ~ strategist kammarstrateg. 2. åid. skåp.
8. klosett [eg. water-u], II. tr taga i enrum; isht pass. be ued together [with a /;.] överlägga (språka, vara) i enrum
(enskilt) [med ngn], close-time [klou'staim] s se 2 close I, 1. closing-time [klou'zigtaim] s affärers stängningstid,
-dags. closure [klou^ə] I. si. till-, samman|slutning, stängning; tillstängdhet. 2. avslutning, slut. 3. cloture,
tvångsavslutning av underhusdebatt. II. tr tillämpa cloture på (mot) debatt, talare, clot [klot] I. s 1. klimp, klump,
kluns. 2. blodlever; ~ of blood blodpropp. II. itr bilda klimpar &c, fastna ihop i kiimpar, tova ihop sig; löpna,
skära (levra) sig, koagulera; om sås &c stelna, m. tr låta koagulera; komma (få) att fastna ihop; klibba ner; stänka
ned med smuts; se äv. uted. Cloth [klo(:)þ] (Pi. us [klo:ðz, klo(:)þs] ei. ues + ae d. O.) s 1. tyg, kläde; se äv. coat
1 ex. 2. duk; lay the u duka. 3. bokb. klot [<x, binding], 4. ämbetsdräkt; nu mest kyrklig värdighet, prästkall; the



u F prästerskapet, ~e [klouð] tr [be]kläda,hålla med kläder; täcka,hölja; tekn. äv. isolera.

clothes [klouðz, % klouz] s pl 1. kläder; long u bär klänning för »måbam. 2. tvätt[kläder], linne. 3 äv. = bed-u se
d. o. ^-basket [-[-ba:x-skit]-] {+[-ba:x- skit]+} s klädkorg, ^-brush [-brAj] s klädes-borste. horse [-ho:s] s
torkställning rar kläder. ^-line [-lain] s klädstreck, ^-peg [£peg] s 1. kläd|knäppe, -klyka, -nypa. 2. pi. us
klädhängare. ~-press [-pres] s kläd-, linneskåp. <v-pr0p [-prop] S Stötta under klädstreck. ~-wringer [-rigə] s
vridmaskin, clothllier [klou'ð|iə] s 1. klädes|vävare, »fabrikör. 2. klädeshandlare, -ing [-ig] s beklädnad; kläder;
tekn. beklädning, isolering. - -yard [kloyþjcr/d, - -] s aln; ^ shaft hist, alnslång pil.

clotted [klo'tid] a koagulerad &c se clot; u cream tjock grädde av upphettad (ej kokande) o. avsvalnad mjölk; ~
nonsense ren smörja, cloud [klaud] I. S 1. moln, sky äv.bildl. 2. oräknelig svärm, skara insekter, pilar &c. 3.
dunkel, oklarhet; Skugga av dysterhet, misstanke &c; in the uS biidi. svävande i molnen (i det blå); försjunken i
drömmar; under a u i onåd; misstänkt;
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i betryck. II. tr 1. hölja i (betäcka ined) moln; *oed weather mulet väder. 2. biidi. förjmörka,. -dunkla; ställa i
skuggan; föT-dystra. 3. ådra, marmorera. III. itr höljas i moln, mulna [ofta ~ up, over]; fördunklas, ~berry [-
beNri] s hjortron. ~-burst[-bə:st]«isht Am. skyfall, ^-capped, ^-capt [-kæpt] a moln-höljd; skyhög. ^[-cuckoo]-
land [-(ku'ku^lae'nd] s sagoland; utopisk (dröm)värld, ^less [-lis] a° molnfri, ~let [-lit] s liten sky. ^-scape [-
skeip] s molnlandskap. ~y [-i] a° 1. moln-, av moln. 2. molntäckt; mulen, töcknig. 3. biidi. oklar, dunkel; grumlig
vätska [mots, clear]. 4. biidi. dyster, mörk. clough [kUf] s bergsklyfta, clout [klaut] åid. ei. dial. I. 8 1. lapp, trasa,
[-[tyg]-bit-] {+[tyg]- bit+} [d/sA-~]; fö rak ti. plagg. 2. P kraftigt slag + isht med handen. II. tr 1. lappa. 2. slå till,
klå upp. ~-nail [-neil] S spik med stort, platt huvud hjulspik; skospik.

1. clove [klouv] s lökklyfta.

2. clove [klouv] s kryddnejlika.

3. clove [klouv] imp. av 2 cleave. ~-hitch [-hitj] s st* två halvslag. ~n [-n] (eg. pp. av 2 cleave) a kluven; ~ foot
(hoof) klöv; show the ro foot visa bockfoten, ^n-footed [-ofu'tid] a tveklövad, klövfotad.

clover [klou'vo] s klöver; he in ~ må som en prins i en bagarbod, leva i yppighet (överflöd), ha det bra, 'må'.
Clovis [klou'vis] npr Klodvig. Clowes [klu:z, klauz] npr.

clown [klaun] .s- 1. lantbo; obildad tölp, gro-bian. 2. clown, klaun, pajas, Pelle Jöns. + ~ish [-ij] a° tölpaktig,
ohyfsad. Cloy [kloi] tr överjmätta, -lasta, -trötta. Club [kUb] I. s 1. klubba, grov påk; hockeyklubba; Indian ros
gymnastik-klubbor. 2. hist, kort tjock hårpiska (i700-taiet). 3. speit. klöver-kort; pi. '-] .s- klumpfot. M-house [-
hau's, --]« klubblokal, ~land [-lse'nd, --] s kvarteret st. James i London. ~-laW [-lo/, - "] 8 1. nävrätt. 2.

klubbstadga. >vman [-mən] s 1. klubbärare. 2. klubbmedlem, cluck [kUk] I. itr om höns klucka, skrocka. II.

s skrockande, clue [klu:] s 1. nystan. 2. ledtråd, kla v, nyc-+ kel, uppslagsända; [röd] tråd i berättelse, clump
[kLvmp] I. s 1. klump, tjock bit. 2.

klunga, tät [träd]grupp, buskage. 3. [äv. ~ sole] tjock extrasula att slita på. II. tr 1. samla i en klump (stor knut);
hopa; plantera ihop. 2. dubbelbottna skor. III. itr klampa gå tungt, ~-boot [-bu:t] s grov dubbelbottnad känga, ~y
[-i] a 1. klumpig. 2. med i klungor växande träd. clumslliness [klA'mzilnis] s klumpighet &c. -y [-] a° klumpig i
olika bet.; otymplig, tafatt, drumlig.

clunch [klAn(t)J] s mjuk, vit kalksten, clung [klAg] imp. o. pp. av cling. duster [klA'stə] I. s 1. klunga; klase,
knippa. 2. svärm; skock, hop, grupp. II. tr samla (gruppera) i klunga (klase &c); »oed columns (pillars)
knippepelare. III. itr växa i (bilda en) klunga &c; skocka sig, ligga hopgyttrad.



1. clutch [kUtJ] I. tr ivrigt gripa tag i; hårt gripa [tag] om, hårt fasthålla (omsluta). II. itr nappa, gripa [at efter].
III. s 1. hårt grepp, tag. 2. tekn. klo; koppling[sstycke]. 3. pi. roes biidi. klor.

2. clutch [kLvtJ] s äggrede; kycklingkull. clutter [klA'tə] åid. dial. Am. I. itr 1. rusa om

varandra. 2. slamra, väsnas. 3. sluddra, tala suddigt. II. tr 1. belamra, skräpa ned plats [ofta ~ up]. 2. göra konfys
(perplex). III. s 1. virr-varr: bråte. 2. spring. 3. slammer, oväsen. Clyde [klaid], ^bank [-bægk], ^sdale [-zdeil]
nprr.

clyster [kli'stə] s iäk. klistir, lavemang.

Clytemnestra [klitəmne'strə] npr.

C. ü. förkortn. för certificated master (mistress);

Chirurgiæ Magister medicinsk grad; common + metre 4-radig jambisk strof. cm. = centimetre. C. M. G. =
Companion of [the Order of] St. Michael and St. George, cml. = commercial. C. M. S. = Church Missionary
Society. Cnut [kənju/t] npr Knut.

co- [kou] i sms. med-, sam-, tillsammans, ömsesidig.

(#. U. förkortn. för Colonial (ei. Criminal) Office; Commanding Officer. Co. [kou] = Company [Smith (f Co.];
irländskt county, c/o = care of å brev [under] adress, coach [koutj] I. s 1. statsvagn. kaross [the Lord Mayor's ~];
~ and six vagn med sex hästar. 2. [pOSt]diligenS. 3. järnv. isht bland järnvägsmän personvagn; Am. isht
sovvagn. 4. univ. F privatlärare som slår i kandidat cxamenskurs; sport, tränare. 5. «£> akter-, chefs|kajuta. II. itr
1. F resa med diligens (i vagn) [äv. ~ it]. 2. F ta lektioner, gå hos en coach. III. tr plugga i elev examenskurs, ge
ngn lektioner (duvnin-gar) [for till examen, in i ämne]; träna, /xs-box [-boks] s kuskbock, ~ee [-i] s F kusk.
•house [-haus] * finare vagnslider, ^ing [-ig] s 1. diligenstrafik [~ company]. 2. privatlektioner, duvningar;
träning, ~man [-mən] s kusk, körsven, ~manship [~mənjip] s kör-konst. ~-office [-o'fis] s diligenskontor.
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cocainism

coadjutor [ko(u)æ/d^utə, ko(u)əd3u:'tə] s medhjälpare, assistent isht biskops, coagulatlie [ko(u)æ'gjul|eit] tr o.
itr [få ei. bringa att] koagulera, löpna, ysta sig, stelna &c. -ion [---ei'Jn] s koagulering. coai [köul] I. s kol, isht
stenkol; blow the us biidi. underblåsa elden; carry us to Newcastle ge bagarbarn bröd; haul (call) over the us ge
en skarp läxa, läxa upp; heap us of fire hopa glödande kol, löna ont med gott. II. tr 1. kola, förvandla till kol. 2.
förse med kol. III. itr intaga [bunker]kol, kola, bunkra [av. ~ up], ~-bed [-bed] s kol|lager, -flöts, ~-box [-boks] s
1. se —scuttle. 2. S slags tysk rökbomb.

förening; koalition [~ government]. coall!-man [kou'l|mən] s kolhandlare; kolläm-pare. - -master [-mcr.stə] s
ägare ei. arrenda-tor av kolgruva. - -measures [-mejəz] spl geoi. kolförande lager. - - mine [-main] s kolgruva, -
mouse [-maus] s zooi. kolmes. - -oil [-oil] s Am. petroleum. - -owner [-ounə] — —master.

- -pit [-pit] ~ 1. - -mine. 2. Am. kolmila. - -plate [-pleit]=--^?a/>. - -screen [-skri:n] s kolharpa.

- -scuttle[-skAtl]skol|pyts, -box. - -seam[-si:m] se--bed. -tar [-ter/] s stenkolstjära. -tit [-tit] = -mouse. * -trimmer
[-trimə] s kollämpare. C-ville [-vil] npr. - ~whipper [-(h)wipə] s kol-sjåare; kolkran. -y [-i] I. a 1. full av kol,
kolhaltig. 2. kol-; kolartad. 3. kolsvart. II. s F se --heaver,

eoaming [kou'mig] s luckkarm. coarse [kors] a° 1. grov sand, tyg &c; grovbyggd; /v» meal grovsikt. 2. grov,
enkel, torftig, simpel [fish, fare]. 3. rå, plump, ohyfsad; oanständig, ^-fibred [-faibəd] a, ^-grained [-greind] a
grov|trådig, -kornig, grov; ohyfsad. ~n [-n] tr o. itr nu t förgrova[s], [-för-råa[s].-] {+för- råa[s].+}

coast [koust] I. s 1. kust; the u is clear biidi. vägen är öppen; faran är förbi. 2. Am. kälk-back|e, -sjåkning. 3.
backåkning på cykel utan att I trampa. II. tr segla utmed. HL.itr 1.segla längs kusten. 2. idka kust|fart, -handel. 3.



åka kälk[back]e. 4. glida utför backe på cykel utan att trampa, ~al [-1] a kust-; ~ motor b o at motortorpedbåt, ~er
[-ə] s kustjfarare, isht + -fartyg, ^guard [~ga:d] s kust|vakt. -bevakning; usman kust-vakt, -roddare, strandrida-re.
~ing [-ig] s kust|fart, -handel Eäv. ~

~ trade3; ~ vessel kustfartyg, r^wise [-waiz] adv kust|vägen, -ledes, utefter kusten, coat [kout] I. s 1. rock; av. lätt
överrock; u of arms härolds vapenrock; vapen[sköld]; u of mail ringbrynja; cut o.'s u according to o.'s cloth
ordspr. rätta munnen efter matsäcken; turn o.'s u åid. sadla om, gå över till annat parti; wear the king's u bära
kronans kläder, Vara SOldat. 2. dräktkappa, jacka till promenaddräkt. 3. naturlig päls, hår-, fjäderbeklädnad;
bark. 4. hinna, skal, lökfjäll. 5. lager, skikt; beläggning på tunga &c; bestrykning av färg, tjära &c; ~ of tin
förtenning. 6. biidi. hölje, täcke av snö. II. tr 1. ikläda rock; [bejkläda. 2. be-stryka, lägga på färg, murbruk &c;
be|kläda, -täcka. Coatbridge [kou'tbridz] npr. coatll-card [kou't|ka:d] se court-card, -ed [-id] a

1. i sms. -rockad. 2. överdragen, belagd med hinna &c. -66 [-i:/] S [soldatjspäns åtsittande rock

+ med korta skört, -ing [-ig] s 1. beläggning; bestrykning; lager; överdrag. 2. rocktyg; fris, doffel. - -tail [-teil] s
rockskört, coax [kouks] I. tr lisma (lirka, kela) med; narra, locka; u a p. into a th. med lampor, smek,
inställsamhet &c förmå ngn till ngt; ~ a th. out of a p. lisma (lirka) sig till ngt, avlocka ngn ngt. II. itr ställa sig in,
tala inställsamt, smickra ei. smeka; uingly adv. insmickrande, inställsamt.

1. cob [kob] I. s 1. svanhane. 2. kraftig lågbent ridhäst, klippare. 3. se u-nut. 4. majskolv utan korn. 5. klump av
koi &c. II. tr isht <1* prygla bak med brädstump ei. rem.

2. cob [kob] s blandning av lera och halm

väggmaterial i västra England.

cobalt [kobo:'lt, kou'borlt] s kobolt, ~ic [ko(u)-

borltik] a innehållande kobolt; kobolt-. Cobllar [kou'ba:], -b[e] [kob], -bett [koTrit] nprr.

1. cobble [kobl] I. s 1. kullersten, otuktad gatsten.

2. pl. US 8tora rundade kol nästan av gatstens storlek. II. tr stenlägga med otuktad sten.

2. cobble [kobl] tr lappa (flicka) [ihop] [ofta ~ up] isht skor. ~r [-ə] s 1. skoflickare. 2. stympare, fuskare. 3. Am.
[sherry]kobbel.

cobble-stone [ko'blstoun] se / cobble. cobby [ko'bi] a kort och kraftigt byggd. Cobllden [ko'b|dən], -ham [-əm]
nprr. cob-nut [ko'bnAt] s stags stor hasselnöt, cobra [kou'bro] s glasögonsorm. Coburg [kou'bə:g] npr.

cobweb [ko'bweb] s 1. spindeljnät, -väv[stråd]. 2. biidi. a) ngt tunt, skört, värdelöst fantasier, [-sub-tilitet[er];-]
{+sub- tilitet[er];+} 6) ngt gammalt och förlegat; uS Of the

law dammiga lagparagrafer; blow away the us [ge sig ut och] få litet luft; c) nät, garn. ~bed [-d], ~by [-i] a 1. full
av spindelväv. 2. -by av. spindelvävsliknande. coca [kou'kə] s 1. Erythroxyion coca kokabuske i Sydam. 2.
kokablad narkotiska, tuggas av infödingarna.

<x4n[e] [kokei'n] s kokain, ^inism [-[kokei'n-izm]-] {+[kokei'n- izm]+} s kokainism, kronisk kokainforgiftning.
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cochin-china [ko'tjintjai'na] s [av. ~ fowl]

kochinkinahöns. cochineal [ko'tjini:!] s koschenill. cochleja [ko'kli|ə] (pi. -æ [-i:]) s snäcka i örat. Cochran[e]
[ko'krin, -rən] npr.

1. cock [kok] I. s 1. tupp; that ~ won't fight + S den gubben går inte. 2. isht i sms. hane av



fàgiar. 3. 'överkucku'; the ^ of the school den styvaste av pojkarna i lekar, strid &c; the ~ of the walk högsta
hönset i korgen, herre på täppan. 4. old <v/ F gamla galosch (heders-pascha)! 5. kran, pip, tapp; turn the ~ öppna
(vrida på) kranen. 6. gevärs hane; at [fult] ~ [med hanen] på helspänn. 7. tunga på våg. 8. sättande i vädret jfr II,
1; knyck; blinkning; hatt på sned; uppvikt hattbrätte. II. tr 1. sätta (ställa, sticka) rätt upp, resa; sätta näsan,
svansen &c i vädret; ~ [up] o.'s ears spetsa öronen; ~ o.'s eye blinka, plira med ögat [at åt]; ~ o.'s hat sätta hatten
på sned; äv. vika upp hattbrättet; se av. ~ecJ. 2. spänna hane. III. itr sticka (stå) rätt upp.

2. cock [kok] I. s hövolm, såte. II. tr stacka, volma, såta.

cockade [kokei'd] s kokard. cock-a-lidoodle-doo [ko'kalduidldu:'] s o. interj kuckeliku. -hoop [-hu/p] a o. adv F
morsk[t], stursk[t], triumferande. Cockaigne [kokei'n] nPr Schlaraffenland, de stekta sparvarnas land. 2. skämts.
Cockney-land, London, cock-a-leekle [kokəli:'ki] se cocky-leeky. cock-and-bull [ko/kən(d)bu/l] a; ~ story am-

saga, rövarhistoria, cockatoo [kokətu:'] s zooi. kaka|du, -dora. cockatrice [ko'kətrais, -tris] s zooi. basilisk,
cockboat [ko'kbout] s liten skeppsbåt, julle. cock-brained [ko'kbreind] a med hönshjärna,

tanklös, yr [i mössan]. Cockburn [kou'bə:n] npr. cockllchafer [ko'kltjeifa] s ollonborre. - [--crow[-Ing]-] {+-
crow[- Ing]+} [-krou, -ig] s hanegäll. -ed [-t] a; ~ hat trekantig hatt; förr Karl den tolftes-hatt; knock into a ~ hat
tilltyga till oigenkännlighet, slå armar och ben av. COCker [ko'kə] tr [vani. ~ up] skämma bort,

klema med.' Cocker [kə'kə] npr matematiker; according to ~

F precis, alldeles rätt. cockerel [ko/k(ə)rəl] s 1. åid. dial, tuppkyckling, ungtupp. 2. S biidi. a) ung man; b)
bråkstake, 'ettervigg till pojk'. Cockermouth [ko'kəməþ] npr. cock-lleyed [ko'k|aid] a S vindögd; biidi. sned,
vind. -flght[ing] [-'fait, -ig] s tuppfäktning; this beats -fighting S det var det värsta! det var överdådigt! &c -horse
[-ho:'s] adv + grensle [äv. a on ~].

1. cockle [kokl] S bot. Agrostemma githago klätt,

åkerklint.

2. cockle [kokl] s 1. &tbar hjärtmussla. 2. slags

eka. 3. the *\*s of the heart hjärtrötterna, ens känslor; delight the ~s fröjda en in i själen. 4. hot ros lek spänna
kyrka.

3. cockle [kokl] I. itr skrynkla (rynka, sno, krusa) sig. II. tr till-, hopskrynkla, göra skrynklig. DDE. s skrynkla,
bubbla i glas, papper &c.

4. cockle [kokl] s slags kamin, kakelugn, värmeapparat.

cockle-shell [ko'kljel] s 1. musselskal. 2 liten

bräcklig båt, 'nötskal', cock-illobster [ko'kllobsto] s hanhummer, -loft

[-loft] s liten vind[skammare]. cockney [ko'kni] I. s 1. genuin londonbo. 2. obildad londonengelska, vulgärspråk.
II. a london-; ofta förakti. ~ accent obildat londonuttal; the ~ dialect vulgärspråket i London, raisin [-izm] s
cockney-seder (-sätt, -tal &c); isht vulgarism i språket, cockpit [ko'kpit] s 1. tuppfäktningsarena. 2.

»t kvästlave, akter trossdäck på öriogsfartyg, i + strid förbandsrum. cockroach [ko'kroutj] s kackeri ack a,
cock||s|comb [ko'klskoum] s 1. tuppkam. 2. bot. Rhinanthus crista galli höskallra. - -shot [-Jot], - -shy [-Jai] S F 1.
mål docka &c att kasta till måls pà. 2. kast. - -sparrow [-spæxro(u)] s 1. sparv-hane. 2. liten ettervigg. Cockspur
[ko'kspə:] npr.

cockll-sure [ko'klJu'a, - -, attr. - -] a tvärsäker, -sy [-'si] se -y. -tall [-teil] s 1. stubbsvan8[ad kapplöpningshäst] ej
fullblod. 2. uppkomling. 3. cocktail slags iskyld blandad dryck, -tailed [-teild] + a stubbsvansad. -y [-i] a° F
högfärdig, nosig; stursk. -y-leeky [-ili/ki] s skotsk hönssoppa med purjolök, -yolly [-io'li] s; ~ bird F pippi.
COCO [kou/ko(u)] s kokospalm, cocoa [kou'ko(u)] s kakao; ~ bean kakaoböna; ~ nibs hjärtblad av kakaobönan,
'skalade kakaobönor'; ro po wder kakaopulver; slags krut; the Cro Press 'kakaOpieSSen' öknamn för vis» radikal



tidningsgrupp ägd av kakaofabrikanter.

coco[a]-nut [kou'kənAt] s 1. kokosnöt. 2. kokospalm; ~ matting kokosmatta. 3. S huvud, skalle. +cocoon
[koku/n] s kokong. Cocytus [ko(u)sai'təs] npr Kokytos. C. 0. D. förkortn. för cash (collect) on delivery betalning
vid leveransen, cod. = codex. COd [kod] s torsk; kabeljo [äv. salted ~].

1. coddle [kodl] tr koka långsamt, förvälla.

2. coddle [kodl] I. tr bortklema; klema (pjoska) med; ^ up äv. proppa mat i. II. s pjosk[er]; bortklemad person.

code [koud] I. s 1. lagsamling, lagpbok]. 2. regler i aiim.; kodex. 3. X ^ signalsystem. 4. telegram|kod, -nyckel.
II. tr avfatta telegram efter kod. cod|ex [kou'd|eks] (pi. -ices [se d. o.l) s kodex. cod-fish [ko'dfij] se cod. ~ery [-
'əri] s torskfiske, codger [ko'd^a] sFl. dial, gnidare. 2. gubb|-stut, -strutt, gammalt original; kurre.
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codices [kou'disiiZjko'd-] pi. av codex. codicil [ko'disil] s kodicill, tillägg till testamente. /xJary [- - -əri] a
kodicill-. codillfication [koMi|fikei'Jn, kouxd-] s kodifika-tion, kodifiering. -fy [-fai] tr kodifiera.

1. codlin[g] [ko'dli|n, -g] s slags matäpple.

2. codllling [ko'd|lig] s småtorsk. - -liver oil [-livəroi'1] s fisk|levertran, -olja.

+ Codrington [ko'drigton], Cody [kou'di] nprr. co-education [kou'edjutOkei'Jln] s sam undervisning. ~al [-(ə)nl]
a samskole-; school-samskola.

coefficient [ko(u)ifi'Jnt] s 1. samverkande faktor, medverkare. 2. mat. koefficient. Cælesyria [si:lisi'riə] npr
Celesyrien. coemption [ko(u)e'm(p)Jn] s gemensamt uppköp

av hela förrådet av en vara. coenobite [sii'nobait] s cenobit munk. coequal [ko(u)i*/kwəl] I. a° åid. fullt jämlik.
II. s jämlike, ~ity [ko(u)xi(:)kwo'iiti] s jämlikhet.

coerclle [ko(u)ə:'|s] I. tr 1. tygla (betvinga) med våld, hålla inom skrankorna, tvinga till lydnad (lugn Ac). 2.
tvinga [into till; to do]. 3. framtvinga, tilltvinga sig. II. itr begagna våld (tvång), -lon [-Jn] s 1. tvång,
betvingande. 2. tvångsvälde, -ionary [-Jneri] a tvångs-. -ionist[-Jnist]sförkämpeför tvångspolitik isht mot iriand. -
ive [-siv] a° tvingande, tvångs-, vålds-, coessential [ko(u)ise'nJ(ə)l] a° av samma [-väsende]-] {+vä- sende]+}
[with som]. Cæur de Lion [kərdəli:^:^), -li:'o(:)g] npr

Lejonhjärta [.Richard u]. coeval [ko(u)i:'v(ə)l] I. a° 1. samtidig. 2. jämnårig, lika gammal [with med, som]. II. s
1. samtida. 2. jämnåring. coexist [ko(u)/igzi/st] itr finnas till samtidigt, coextensive [ko(u)'ikste'nsiv] a°; be ~
with äga

samma utsträckning i rum (tid) som. coffee [ko'fi, &v. ko:'-] s kaffe; roast (grind, take) u bränna (mala, dricka)
kaffe, ^-grounds [-graundz] $ pl [kaffe]sump. ~-house [-haus] s kafé; restaurang, "w-palace [-pæ^lis] s
nykterhetsrestaurang. ~-pot [-pot] s kaffe]panna, -kanna. «x/-room [-rum] ä frukostrum På hoteii; nu oftast
matsal, ~-tavern [-tævən] s nykter-hets|värdshus, -kafé. coffer [ko'fə] s 1. kista; isht penningskrin, kassakista. 2.
pi. ~s skattkammare, fonder. 3. byggn. kassett, fördjupat takfält. <x,-dam [-dæm] s byggn. kassun. ~ed [-d] a
prydd (försedd) med kassetter; ~ ceiling kassettak. coffin [ko'fin] I. s likkista. II. tr 1. lägga i kistan. 2. gömma
(lägga) undan oåtkomligt. <xj-bone [-boun] s hovben.

1. cog [kog] I. s tekn. kugge; hunting ~ extra kugg i hjui. II. tr förse med kuggar.

2. C0fl [kog] tr; ~ dice fuska med tärningar; spela falskt; uged dice sidobelastade tärningar.

cogenllcy [kou'd3n|si] s bindande kraft, övertygande styrka, -t [-t] a° bindande, tvingande, övertygande, kraftig,
cogitllable [ko'd3it|əbl] a fattlig, tänkbar, -ate [-eit] I. itr tänka, fundera. II. tr 1. ut|tänka, -fundera. 2. eios. tänka



sig [till], -ation [-ei'Jn] s 1. begrundande, tänkande av. ss. förmåga. 2. med pi. tanke, reflexion, -ative [-eitiv] a° 1.
tänkande. 2. begrundande, tankfull, fundersam.

cognac [kou'njæk, av. ko'n-] s konjak, cognatlle [ko'gneit] I. a härstammande från samma förfäder; besläktad ofta
om språk, ord i olika Bpråk; äv. biidi.-, ~ object (accusative) inne-+ hållsackusativ. H. s 1. frände, släkting. 2.
[språk]besläktat ord. -ion [kognei'Jn] s släktskap.

cognition [kogni'Jn] s uppfattningsförmåga, förstånd i vidsträckt bet. [mots, känsla o. vilja]; förnimmelse; ngt
förnummet, cognizllable [ko'(g)niz|əbl] a° 1. förnim-, [-[npp]-fattjbar.-] {+[npp]- fattjbar.+} 2. igenkännlig. 3.
jur. som kan handläggas [u in a court], -anco [-ns] s 1. kännedom, vetskap; take ~ of ta kännedom om, göra sig
underrättad om. 2. jur. a) [upptagande till] laga behandling, undersökning; b) behörighet [of att handlägga],
domvärjo; fall within (be beyond) a p.'s u angå (icke angå) ngn. 3. her. känne-, skölde|märke. -ant [-nt] a 1.
ägande vetskap [of om]. 2. jur. kompetent.

cognomen [kognou'mon] s 1. till-, familjenamn. 2. bi-, veder|namn. 3. namn i aiim. cognovit [kognou'vit] s jur.
svarandens erkännande

av karandens ratt.

cog-wheel [ko'g(h)wi:l] * kugghjul.

cohabit [kouhae'bit] itr sammanbo, nation

[- - -ei'Jn] s isht olaglig sammanlevnad, coheir [kouVə,av. --] s medarvinge. <x»ess[-ris]

s medarvtagerska. Cohen [ko(u)'in] npr.

cohere [kouhi'o] itr 1. hänga (hålla, häfta) ihop. 2. ha sammanhang; stå i överensstämmelse [with med], ~nce [-
rəns], ~ncy [-rənsi] s 1. sammanhang, koherens. 2. widi. sammanhållning. ~nt [-rənt] a°' sammanhängande, med
sammanhang i; följdriktig, ~r [-rə] s teiegr. koherer. cohesllion [ko(u)hi:'|3n] s kohesion, [-samman-
hang[skraft].-] {+samman- hang[skraft].+} -ive [-siv] a° strävande att hänga ihop, kohesions-; sammanhängande.
Cohoes [kohou'z] npr.

cohort [kou'hoit] s 1. ant. kohort. 2. krigar-

skara; skara, band. coif [koif] S 1. huva. 2. förr vit kalott buren av serjeants-at-law; nu endast kvar ss. vit bård el.
svart rund lapp på eng. advokatperuk.

coiffure [kwa:fju'ə ei. fr. utt.] s koaffyr, frisyr, hårklädsel.

coign [koin] s; ~ of vantage för iakttagelse fördelaktig ställning, utkikspost.
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collar-work

1. coil [koil] I. tr lägga i ring[l]ar, skjuta upp ända; Tulla el. ringla ihop [ofta ~ tip], II. itr ringla (slingra) sig
[round omkring]; ~ up rulla ihop sig. III. 8 1. kabel-, ståltråds-, slang-&crulle; ~ of rope tågrulle, <£> uppskjuten
ända; cold ~ slang med kallt vatten I som kallt omslag. 2. rörspiral; eiektr. induktionsrulle, trådspiral, spole. 3.
ring[iing], bukt.

2. coil [koil] s poet. o. åid. oro, larm; väsen; this mortal ~ denna världens oro och ävlan; slip o.'s mortal ro F
skiljas hädan.

coin [koin] I. s slant, mynt; koii. pengar; base {false) ~ falska pengar, falskt mynt äv. biidi.; pay a p. in his own ^
betala ngn med samma mynt. II. tr 1. mynta, prägla; money F mynta, förtjäna pengar som gräs. 2. biidi. slå mynt
av; ~ o.'s brains &c slå mynt av (leva på) sin hjärna &c. 3. prägla, hitta på; [ny]bilda, skapa ord. -^age [-idg] s 1.
myntning, [myntprägling. 2. kou. mynt. 3. myntuppsättning, -system [decimal ~]. 4. biidi. prägling, bildning isht



av ord; konkr. uppfinning, påhitt, isht nybildat ord, nybildning, coincide [ko(u)insai'd] itr 1. sammanfalla, -träffa.
2. stämma överens, ~nce [-[ko(u)i'n-sidəns]-] {+[ko(u)i'n- sidəns]+} s 1. sammanfallande, -träffande. 2.
överensstämmelse, ~nt [ko(u)i'nsidənt] a° sammanfallande &c, se coincide. coinller [koi'niaj s 1. myntare. 2.
falskmyntare. 3. uppfinnare, nybildare av ord &c. -ing [-ig] s 1. myntning. 2. uppfinning, coir [koi'ə] s
kokos|nötbast, -fiber; -i. grästross.

coition [ko(u)i'Jn] s samlag.

coke [kouk] I. s nu utan pi. koks. II. tr göra

till koks, koksa. C~ [kouk, kuk] npr. coker [kou'kə] s (jfr coco) P o. hand. kokosnöt;

äv. attr.

Col. förkortn. för Colonel; Colossians. col. = colonial, -y; coloured; column. col [kol] s sänka i bergskedja,
hålväg, bergpass. cola [kou'lə] s bot. kolajträd, -nöt. colander [kA'ləndə] s durkslag, blecksil. cola-nut
[koulənAt] s kolanöt. Colby [kou'lbi] npr.

colcannon [kolkæ'hən] s w. hopstuvad kål

och potatis. Colchester [kou'ltjista] npr. colchictim [ko'lkikam] s 1. bot. tidlösa. 2. med. kolchicin.

Colchis [ko'lkis] npr Kolkis. Colclough [-[kou'-kli]-] {+[kou'- kli]+} npr.

cold [kould] I. a° 1. kall; frusen; ~ in death kall och stel, död; feel (be) ~ frysa; have ~ feet äv. frysa om fötterna;
biidi. S vara i byx-ångest; give a p. the ~ shoulder F se ro-shoul-+ der; subst. ~ without S kall grogg utan socker.
2. kallsinnig, kylig, likgiltig, oberörd; känslo-lös, hård; in ~ blood med berått mod, helt kallblodigt. 3. avkylande,
nedslående [~ news]; ~ comfort klen tröst. 4. indifferent; ointres-

+ sant, fadd, matt. II. s 1. köld, kyla äv. widi.; leave out in the ~ försumma, ej bry sig om, övergiva. 2.
förkylning; catch (get, take) [a] ~ förkyla sig; in the head snuva.

blooded [-blA'did] a° kallblodig. ~-cream [-kri:'m] s slags hudkräm, ~-drawn [-dro:n] a kalldragen, ^-hearted [-
hcr/tid] a kall|-hjärtad, -sinnig, likgiltig, känslolös. ~ish [-if] a kylig, sval. <v-livered [-li'vod] a känslolös, trög.
~ness [-nis] s kyla, köld, kallsinnighet, ~-pig [-pig] F I. s kalldusch för att väcka sovande. II. tr väcka med
kalldusch. fXi-short [-Jo:t] a kallbräckt jäm. ^-shoulder [- Jouldə] tr behandla (mottaga) kyligt (snävt, +
likgiltigt), vara stram mot. Coldstream [kou'ldstrirm] npr stad i Skottland; ~

Guards ei. ~S äldsta eng. fotgardesregemente. COle [koul] S nu mest i sms. kål.

Colellbrooke [kou'l|bruk], -man [-mən] nprr. cole|mouse [kou'lmaus] se coal-. Colenso [kəle'nzo(u)] npr.
coleoptera [koliə'ptərə] s pl skalbaggar. Coleüraine [kou'ljrein], -ridge [-rid3] engelsk skaid,

-S [-z] nprr. cole-seed [kou'lsitd] s kålraps. Colllet [ko'lit], -fax [kou'lfseks], -gate [kou'l-

geit, äv. -get], -houn [kəlu:'n, ko-] nprr. COlibri [ko'libri] s kolibrifågel, colic [ko'lik] s kolik, ^ky [-i] a
kolikartad,

kolik-, kolikalstrande. Coliseum [kolisi'om] = Colosseum. COll. förkortn. for colleague; collection; college.
collaborate [kəlæ'bər|eit] itr sam-, medjarbeta. -ion [-ei'Jn] s samarbete, -or [-eitə] s medarbetare.

collapsliable [kəlæ'ps|əbl] se -ible. -e [-] I. s 1. hopfallande, instörtning; i&k. kollaps, krafternas svikande,
plötsligt inträdande utmattning, total kraftlöshet. 2. biidi. sammanbrott, krasch, fall; ruin; fiasko. II. itr falla ihop
som en trasa, sjunka samman; instörta; kollabera; bli till intet, ramla, totalt misslyckas, 'spricka', -ed [-t] a
hopfallen, nedbruten, förbi, -ible [-əbl] a hopfällbar. collar [ko'lə] I. s 1. [hals]krage. 2. hunds &c halsband;
halsring. 3. ordenskedja. 4. loka, koller, bogträ; against the ~ uppför backen, knogigt, trots hinder; keep well up
to the ro lägga manken till, ligga i selen, dra duktigt; slip the ~ åid. göra sig lös. 5. tekn. sammanhållande el.
hejdande ring, hylsa;

fläns, krans, 6. & [stag]stropp. 7. kött-, fisk|-rulad; isht rullsylta. II. tr 1. förse med krage &c. 2. fatta i kragen;



taga. 3. S hugga, knycka. 4. hoprulla och ombinda kött; r^ed beef OXrulad[er]. ~-beam [-bi:m] S byggn.
sammanhållande tvärbjälke han bjälke. ~-bone[-boun]s nyckelben. <v,et[te] [-re't] s spets-, päls| krage, ^-harness
[-hci^nis] s lok-, koller|sele. -work [-wə:k] s stretande i uppförsbacken; biidi. ansträngande (drygt) arbete, slit,
knog.
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colonial

collate [kolei't] tr 1. kollationera; jämföra. 2. om biskop kalla [to till pastoral].

collateral [kolæ't(ə)rəl] I. a° 1. belägen (löpande) sida vid sida, parallell; kollateral; beledsagande; motsvarande.
2. indirekt, bidragande, bi-, sido-, underordnad [fo]; facts jur. biomständigheter; u security handfången pant
(säkerhet) Värdepapper, varor &c; loatl against u security lornbardlån. 3. på sidolinjen, i sidoled. II. s 1. släkting
på sidolinjen. 2. — ~ security se /, 2.

collatllion [kolei'lJn] s 1. kollationering, jämförelse. 2. av biskop utfärdad kallelse till pastorat, jfr -e 2. 3. lätt
måltid [vani. cold ~] isht på extra tid. -or [-tə] s en som kollationerar &c se -e 1. + colleague [ko'liig] * kollega,
ämbetsbroder.

1. collect [ko'lekt] S kyrki. kollekt kort bön.

2. collect [kəle'kt] I. tr 1. samla [ihop]; upp-+ samla. 2. inkassera, uppbära, ta upp. 3. u

o.s. hämta sig från överraskning &c; fatta (samla) sig; ~ a horse hålla en häst väl i hand. 4. % sluta, dra slutsats.
II. itr 1. samla [bidrag &c]. 2. samla sig, hopas. <x,anea [kolektei'niə] 5 pl kollektanea strödda ställen ur olika
författare, ~ed [-id] a [med] samlad[e tankar], lugn, sansad, fattad, behärskad, ^edly [-idli] adv med fattning,
lugnt. o*edness [-idnis] s biidi. samling,fattning, lugn, sans* ~ion [kəle'kjn] s 1. samlande; [hop]samling. 2.
insamling, + kyrki. kollekt; make a u ta upp kollekt. 3. inkassering, uppbörd, indrivning. 4. samling av mynt,
böcker &c; hop; anhopning. 5. pl. uS Oxford terminsprövning vid terminens slut. rx/iV6 [-iv] I. a° 1. samlad,
sammanlagd. 2. bot. sammansatt bär. 3. kollektiv isht gram., sam-+ manfattande; gemensam, samfälld. II. s
gram. kollektiv. "Jvism [-ivizm] s kollektivism teo-

i in att naturtillgångar och kapital böra ägas av samhället.

'v. i vi st [-ivist] s kollektivist, ~or [-ə] s 1. samlare. 2. biljettupptagare [ticket ~]. 3. uppbördsman; inkasserare. 4.
ind. distrikts-+ fogde.

college [ko'lid^] s 1. kollegium; Cu of Justice Skotti. rättskollegium högsta civildomstol; the Cu of Physicians
läkarsällskapet som utfärdar läkar diplom. 2. Eng. univ. College uuiversitetssamfund av studenter o. lärare som
bo tillsammans; COllegebygg-nad. 3. högskola med akademisk undervisning men utan examensrätt, ofta för
kvinnor. 4. isht Am. mindre universitet. 5. institut för olika specialutbildning, t. ex. Royal Naval Cu. 6. i vissa
fan högre läroverk [Eton Cu, Winchester C~]. ^-living

[-liVig] S pastorat vars patronus är ett college.

-pudding [-puMig] s liten plumpudding för en person, ~r [-ə] S frielev vid Eton College.

collegiilal [kəli:'d3i|əl] se -ate. -an [-ən] s medlem av-ett college i olika bet.; isht P universitets-student äv. f. d.,
akademiker, -ate [-it] a° 1. kollegi|al, -e-. 2. college-, hörande till ei. inrättad som ett college; non-u [student! som
icke är medlem av ett college; ~ school

högre (finare) skola. 3. church Engi. kapi-tel-kyrka med domkapitel men utan biskop, collet [ko'lit] s omslutande
ring, fläns; skålla,

doppsko; infattning kring sten i ring &c. collide [kəlai'd] itr kollidera, råka i kollision,

stöta ihop [with]; vara i strid, collie [ko'li] ^ skotsk fårhund. collier [ko'liə] s 1. kolgruvarbetare. 2. kolfartyg,



koljare. 3. sjöman på kolfartyg, ~y [ko'ljəri] s kolgruva, collimatlle [ko'lim|eit] tr 1. astron. noga inställa

teleskop. 2. fys. göra ljusstrålar genom en lins parallella. -ion [-ei'Jn] s kollimation; line of u syftlinje, teleskops
optiska axel. Collingllham [ko'lig|əm], -s [-z], -wood [-wud] nprr.

+Collin!ls [ko'linjz], -son [-sn] nprr. collision [kəli^n] s 1. kollision [come into u ivith], sammanstötning, «£*
ombordläggning. 2. biidi. strid, collocatlle [kD'lok|eit] tr ställa tillsammans; anbringa; ställa, placera På viss plats,
-ion [-ei'Jn] s sammanställning; anordning; placering, collocutor [ko'lokju:tə] s deltagare i samtal ei.

överläggning, samspråkare. collodion [kəlou'diən] s kem. tekn. kollodium. collogue [kolou'g] itr F språkas vid
förtroligt, colloid [ko'loid] s 0. a kem. fys. kolloid[-]. ~al

[koloi'dl] a° kolloidal. collop [ko'ləp] s köttskiva; pi. Scotch us kalops. colloq. förkortn. för colloquially], -ism..
colloquial [kalou'kwial] a° samtals-, hörande till dagligt tal, vardaglig, förtrolig, familjär. <vism [-izm] s
talspråksuttryck, familjärt uttryck.

colloqullist [ko'ləkw|ist] s = collocutor, -y [-i] $ samtal.

collotype [ko'lotaip] s fotogr. gelatinplåt. colluiide [kəlju:'|d] itr vara i hemligt förstånd, spela under täcke [with
med], -sion [-^n] s jur. maskopi, bedrägligt hemligt samförstånd isht mellan parter inför rätta. -SIV0 [-siv] i
hemlighet uppgjord (avtalad), sveklig. collywobbles [ko'liwoblz] s pl F buller i magen. ^Colman [kou'lman],
Colne [kou(l)n] nprr. Colney Hatch [kou'nihae'tj] npr; u Lunatic

Asylum dårhus för grevskapet London. Colo, förkortn. för Colorado. colocynth [ko^əsinþ] s bot. kolokvint.
Cologne [kəlou'n] npr Köln. Colombllia [kəlA'mb|iə], -o [-o(u)] nprr.

1. colon [koUrlən] S koliktarm grovtarmens huvuddel.

2. colon [kou'lən] s kolon (:).

colonel [kə:nl] s överste; Cu Commandant efter 1920 titel för brigadchef. /x,cy [-si] s överstebefattning. uship [-
Jip] s överste|rang, -värdighet.

colonliial [kəlou'njəl] I. a° kolonial-, från kolonierna; Cu Empire kolonialvälde; Cu Of fee +
kolonialdepartement. II. s 1. invånare i (soldat &c från) kolonierna 2. ofta eiiipt. for ~ pro-
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come

duct &c (framgående ay sammanhanget). -IStpto'lonist]

8 kolonist, nybyggare, -ization [kolanaizei'Jn] s kolonisering, -ation. -ize [ko'tenaiz] I. tr + kolonisera. EE. itr
anlägga nybyggen; slå sig ned i en koloni i främmande land.

colonnade [kolənei'd] s kolonnad; äv. trädrad, colony [ko'ləni] s koloni i olika het.; nybygge, colophony
[kəlo'fəni] s kolofoniiim, stråkKarts. Colorado [koləra:'do(u)] npr; m beetle kolo-radobagge.

coloration [kAlərei'Jn] s färggivning; kolorit, colossal [kəlo/s(ə)l] a° 1. kolossal, jättelik. 2.

F väldig, överdådig. Colosseum [kolosi'om] npr; the m Kolosseum i

Roffn.

Colossians [kəlo'Jnz] npr pl bibi. Kolosser. coloss|us [kəlo's|əs] (pi.-i [-ai] e\.-uses [-əsiz]) s

1. jättestaty. 2. koloss.

colour [kA'lə] I. s 1. färg; kolorit; man of ~ f färgad man, isht neger. 2. ansiktsfärg, hy; frisk färg, rodnad:
change ~ skifta färg, isht blekna; gain m få färg; lose m changera, blekas; play in ~s skifta [i alla färger]. 3. pi. ~s



baud, dräkt &o i ngns färger; get o.'s ms bli upptagen i idrottslag; show o.'s ms visa färg yppa ståndpunkt el. visa
verklig karaktär. 4. pl. ms flagga, X äv. sing. m fana; come off with flying ms reda sig med glans; desert o.'s ms
rymma från regementet, desertera; nail o.Js ms to the mast stå fast, framhärda; under false ms + under falsk
flagg. 5. Pi. ms kulörtfa [-klänningar]-] {+klännin- gar]+} \be (go) in ms]. 6. utseende, viss dager; sken av lag,
rätt &c [m of reason]; svepskäl, förevändning; put a false m upon framställa i falsk dager; under m of under sken
av (förevändning att). 7. mus. klangfärg. 8. färgning, ton, betydelsenyans. 9. ton, karaktär, allmän prägel; lynne,
stämning. 10. F = ^-sergeant. U. tr 1. ge färg åt, färga äv. biidi.; färglägga, måla, kolorera. 2. biidi. färglägga,
framställa i falsk dager; bemantla; försköna. Hl. itr få färg; rodna Eäv. ~ up], Mftble [-rəbl] a° 1. skenbar[t riktig
ei. [-antaglig],-] {+antag- lig],+} plau8ibel. 2. gjord för syns skull, falsk, oäkta. M-box [-boks] s färglåda, Med [-
d] a färgad; kulört; i sms. med .. färg (hy) [-£fresh--m];-] {+£fresh- -m];+} m people negrer, Ming [-rig] s 1. [-
färg-[lägg]ning.-] {+färg- [lägg]ning.+} 2. färg. 3. falskt sken; försköning; bemantling. 4. färgbehandling; kolorit.
5. ton, karaktär. 6. färgmedel. Mist [-rist] s kolorist skicklig i färgbehandling, m-HUM [-mən] S färghandlare; at
the m's i färghandeln, m-+ -sergeant [-serent] s fanjunkare, ~y [-ri] a

hand. om kaffe <fcc riktig till färgen, colporteur [ko'lpo-.ta, -tə:'] s kolportör. Colquhoun [kəhu/n] npr. cols.
[kə:nlz] förkortn. för colonels. colt [koult] I. * 1. föl, fåle; unghäst före 4 år.

2. ung oerfaren person. 3. »1* dagg. II. tr ge ngn dagg[en].

colter [kou'ltə] se coulter.

COltSfOOt [kou'ltsfut] S Tussilago farfara hästhovs-ört.

colubrine [ko'ljubrain] a orm-; ormlik.

Columba [kəL/mbə] npr.

columbarium [koləmbs'əriəm] s 1. duvslag.

2. antik, kolambarium gravkammare med nischer för urnorna.

Columbia [kəh/mbiə] npr.

Columbine [kələmbain] npr Colombina Harie-

kins älskarinna i pantomim.

columbine [ko'lombain] I. a duvlik. II. s bot.

akleja. Columbus [kəlA'mbəs] npr. column [ko'bm] s 1. byggn. & kolonn; pelare i olika bet. äv. biidi.; stod. 2.
kolumn, sifferrad, + spalt, ~ar [kəlA'mnə] a kolonnlik. Colllville [ko'ljvil], -wyn [»win] nprr. colza [ko'lzə] s =
cole-seed. m-oII [-oil] s rovolja.

Com. förkortn. för Commander; Commissioner]; Committee; Commodore, com. = common; community, -icate
m. m.

1. coma [kou'mə] s iäk. sömnsjuka; onaturlig tung sömn, dvala.

2. com|a [kou'm|ə] (Pi. -æ [-i:]) s 1. bot. hårtofs Pa frö: trädkrona. 2. astron. slöja, koma.

.comb [koum] I. * 1. kam i olika bet.; cut the m of förödmjuka. 2. karda. 3. honungskaka [eg. honey-ro]. II. tr 1.
kamma; rykta. 2. karda, häckla. HL itr om vågor bryta sig. combat [ko'mbət, kA'm-] I. s kamp, strid, träffning;
single m tvekamp, envig. II. tr bekämpa, strida mot. m. itr kämpa. Mant [-ənt] I. a stridande. II. s en stridande,
kämpe, ~ive [-iv] a° stridslysten, combe [ku:m] se coomb.

comber [kou'mə] s 1. ullkammare, kardare; kardmaskin. 2. lång brytande våg, rullvåg, bränning.

combination [kombinei'Jn] s 1. kombination, sammanställning, -sättning. 2. sammanslut-+ ning; förening av.
kem. 3. förbindelse, association; kombinationsförmåga. 4. Pi. m« + combination[s], helunderdräkt [äv. [-^-
garment].-] {+^-gar- ment].+} M-r00m [-rum] * Cambr. univ. se COtll-mon-room.



combine [kəmbai'n] I. tr sammanställa; för-+ ena; kombinera. II. itr förena sig; sammansluta sig; samverka. III.
[mest ko'mbain] s F sammanslutning i poi. ei. ekon. syfte, ring. Md [-d] a° förenad, sammansatt, kombinerad,
combllings [kou'm|igz] spl avkammat hår. - -out [-aut] s F 'ntkamning', allmän uttagning av

vapenföra män i fabrik, område &c.

combustllible [kəmbA'st|əbl] I. a 1. brännbar. 2. biidi. lättantändlig, eldfängd, hetsig. II. s brännbart ämne. -lon [-
Jn] s 1. förbränning; + spontaneous m självförbränning. 2. åid. oroligheter, uppror, come [kAm] came come I. itr
1. komma itfht tm

el. mot den talandes verkliga el. tänkta plats [from; to;
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come

into in i; towards; u to + inf. komma för att 4- inf.; ~ and see me some day F kom och hälsa på mig någon dag; ~
riding komma ridande]; äv. om tid [morning came]; komma hit (dit), anlända; med adverbiaisack. komma [-
[resande],-] {+[re- sande],+} resa, tillryggalägga [he has u ten miles by train]; gå; it came into my head det föll
mig in; ~ into the world komma till världen; light ~ light go lätt fånget snart + förgånget. 2. sträcka sig, räcka, gå
[does the railway u near the town?] 3. komma i iäge, tillstånd &c; ~ to -f inf. komma därhän att man &c, börja,
skola till att; komma att; råka att; ~ into blossom (ear) gå i blom (ax); u into fashion (use) komma på modet (i
bruk); ~ to blows se 3 bloiu; when it us to .. då det gäller (blir tal om)..; the butter is coming now nu kärnar
smöret sig; the turnips did not ~ rovorna gingo inte (kommo inte upp); how came you to be there? hur kom det
sig att du var där? varför var du där? when he came to die när det blev tid för honom att dö, när han måste dö; ^
to pass isht bibi. ske, inträffa, tima; it came to pass bibi. det begav sig; ~ to stay F stå sig + ej bli upphävd &c. 4.
ske, hända; ^ what may hända vad som hända vill. 5. komma från (av), här|röra, -stamma [of äv. from]; komma
sig. 6. med adj. bliva, visa (ställa, falla) sig; ~ easy to gå (ställa sig) lätt för ngn; ~ expensive bli dyr; ~ right rätta
till (ordna) sig, bli bra igen; ~ true besannas, slå in; ~ undone (untied &c) gå upp, lossna. 7. pres. konj. ~ nu dial,
nästkommande; om; ~ Xmas till julen; at Xmas u a year ett år till julen. 8. imper. ~ [*>,] el. ~ 110W se så[, Se
så]! nå! lugna dig! sakta i backarna! äv. raska på! tänk efter! nej hör nu! tack så mycket! försök inte! 9. inf. to u
efterstaut attr. kommande, blivande, framtida; väntad; for a year to u under ett år framåt; the to-u subst..
framtiden. 10. med prep. ~ across komma över, träffa på: ~ at lyckas komma åt, nå, få tag i (reda på); rusa på; 'x,
by komma över (åt), få [tag i], [er]nå; ^ by o.'s death ådraga sig döden; ~ for komma för att hämta; ~ into se 1, 3;
få ärva; tillträda; ~ into power komma till makten; ~ 0/7 se ~ upon; u over komma över (för); ske med, hända; F
få bukt med, överlista; what had u over her? vad gick det åt henne? ~ round F lura, över|lista, -tala; ~ to
vederfaras, drabba, hända [med]; tillträda, få ärva; belöpa sig (gå) till, komma (gå) på' [it came to 2/5]; innebära,
betyda; it us to this that . . det betyder att, slutet på det hela blir att, det går därhän att; ~ to much leda till (göra,
betyda) mycket; ~ to nothing icke bli ngt utav (bevänt med), gå om intet, slå slint; it us to the same det kommer
på ett ut; ~ to o.s. (o.'s senses) återfå sansen (medvetandet); biidi.

komma till besinning, återfå sitt förnuft; under komma under rubrik, inflytande &c; räknas (höra) till; ~ upon
plötsligt anfalla, rusa över; falla på (över), träffa, drabba; gripa [madness has ~ upon them], falla (komma) över,
falla ngn in; kräva ngn [for på]; falla till last, ko'mma på [theparish]; träffa på, komma över. 11. med adv. ~ about
ske, inträffa, hända [sig], tima; ~ along följa (gå) med; ~ along! raska på! kom nu [så gå vi]! ~ away gå sin väg;
gå av, lossna; ^ back återkomma [i minnet]; ~ by passera, fara förbi; ~ down komma (gå, strömma &c) ned;
sträcka sig [ned] tin, gå tin [to]; leva kvar, gå i arv tin senare tid; falla [omkull]; om pris falla; stiga ner ett
pinnhål, sjunka socialt [they have u down in the loorld det har gått utför med dem]; ~ down handsome S vara
liberal med ersättning &c; ~ doivn upon överfalla, falla över, angripa; sätta (gå) å't, vara på', vara ö'ver med
besvärliga krav &c, besvära; ~ down [with] F punga ut [med]; ~ forth träda fram; ~ forward framträda, ge sig
tillkänna, anmäla (erbjuda) sig; uppträda; anlända; ~ in komma (gå, stiga, träda) in, inträda; inflyta [subscriptions



u in]; komma till målet; komma till makten; bli vald; komma på modet (i farten); börja; komma [till pass] [~ in
useful (handy)]; where does the joke u in? var ligger det roliga? where do /~iw?[hur] har ni sörjt för (tänkt på)
mig? var får jag vara med? ~ in for få sin del av, få [sig] [money, a good thrashing]; u near + p. vara nära [däran]
att + inf.; ~ off gå av, lossna; gå av stapeln, äga rum, bli av; utgå segerrik, besegrad &c [in från, ur strid &c],
komma ifrån saken, reda (klara) sig; u on fortsätta hit, isht om fiende anrycka, närma sig, vara i antågande;
framträda på scenen, bli i tur att upp-träda; komma före [till behandling]; in-, utbryta, falla på' [night came on],
börja [it came on to rain]; ta (utveckla) sig, växa, frodas [how are you coming ont hur går det för dig [med
affärerna]?]; ~ on! följ med! kom [an]! kom bara! kom om du törs (kan)! ~ out komma (gå) ut äv. om tidning
&c; [börja] strejka [äv. ~ out on strike]; gå ur, falla av; i examen &c utgå såsom nr 1 &c, reda sig på visst

sätt; komma fram, visa sig, framträda [the stars ~ out]; om blom &c slå ut; komma i dagen (fram, ut), bli allmänt
bekant; utfalla, tm slut visa sig [vara] [~ out all right], bli, gå till; debutera; börja i sällskapslivet^/* en she came
out]; u out of komma (gå) ut ur (från); komma - från (av); ~ out with komma fram med; ~ over komma [över]
hit; gå över tin den talandes parti, sadla om; rinna &c över; ~ round komma hit (ner) [i förbifarten], titta in;
komma, inträffa; slå om; hämta sig, bli lugn (god, snäll, bra) igen; återfå sansen, kvickna till; ~ to -i* stanna; »i*
lova; komma till sans
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igen; ~ up komma upp äv. om växter; isht tui huvudstad el. universitet (äv. bli student): gå uppför; komma fram;
komma i bruk, börja användas; komma på tapeten (tal), bli aktuell; •i* komma närmare vinden; <v» up imper. tm
häst raska på; ~ up to uppgå till; gå upp till (mot), motsvara, vara vuxen; not ~ up to icke motsvara (nå upp till),
vara underlägsen; <x/ up u-ith komma i jämbredd med, upphinna; ~ up smiling S grina åt bestraffning &e. II. tr
1. S spela herre &c; försöka konster &c; ~ the bully over spela herre över, vara kaxig mot, kujonera; ~ a sneeze F
få en att nysa; don't try to m it with me försök inte med mig! M it strong S hugga (ta) till, skära till i växten,
breda på duktigt; slå på stort; it's coming it too strong to + inf. det är [ändå] väl starkt (fräckt) att + inf.; I can't ~
that det går jag inte i land med. 2. pres. part, coming sixteen på sextonde året. comell-and-go [kA'mlangou'] s
gående fram och tillbaka, rörelse, trafik. - -at-able [-æ'təbl] + a F åtkomlig, tillgänglig, comedllian [kəmi/diən] s
1. komiker, komisk skådespelare. 2. lustspelsförfattare, -ienne [kəmedie'n] s komedienn. come-down
[kAmdau'n] s fall, förnedring, comedy [ko'midi] s lustspel, komedi, comelüiness [kA'mljinis] s 1. behagligt (gott)
utseende. 2. anständighet, -y [-i] a 1. med behagligt utseende, täck, fin, rätt vacker [svagare än pretty]. 2. åid.
anständig, passande, comell-off [kAm|o(:)'f] s F sätt att komma ifrån ngt, undanflykt, -r [-ə] s en som kommer;
besökare; all ros vem som anmäler sig ei. + vill [deltaga].

comestible [kame'stibl]s [vani. pi. ~s] matvaror, comet [ko'mit] s komet, ~ary [-əri] a komet-, comfit [kA'mfit] s
åid. slags konfekt, 'brända

mandlar', sockergryn, comfort [kA'mfat] I. s 1. tröst, hugsvalelse; vederkvickelse; känsla av ro, tillfredsställelse,
hugnad; om pers. tröstare, hjälpare; skön sak att ha ei. tanka på; take ~ låta trösta sig, fatta mod. 2. välbefinnande;
välstånd; trevnad. 3. komfort, bekvämlighet [ofta pi. ms]; hemtrevnad; creature ~s detta livets goda. II. tr 1.
trösta, lisa; be roed låta trösta sig. 2. vederkvicka, stärka, uppliva, ^able [-əbl] a° 1. åid. trösterik, hugnesam;
upplivande, stärkande. 2. bekväm,god, skön, behaglig, [-[hem]-trevlig,-] {+[hem]- trevlig,+} angenäm;
välbärgad, burgen, som har det bra; be m ha det lugnt och bra; sitta &c bekvämt ei. bra; make o.s. ~ inrätta det
bra åt sig, sätta sig bekvämt, roa sig på egen hand &c; in ~ circumstances i goda omständigheter, välbärgad. 3.
lugn, lätt om + hjärtat; lugn och gemytlig, nöjd och belåten.

~erf-ə] s 1. tröstare; the Cro Hugsvalaren. 2. + yllehalsduk, ~less [-lis] a° 1. tröstlös. 2. utan bekvämlighet ei.
hemtrevnad: otrevlig, torftig.



comfy [k a'ni fl] a° F se comfortable. comic [ko'mik] I. a komisk, rolig, lustig; m opera ung. operett; ~ paper
skämttidning; m poet [klassisk] komediförfattare; ~ song kits'plett. II. s 1. the ~ det komiska. 2. F skämts-tidning.
~al [~(ə)l] a° komisk, skrattretande, löjlig; F besynnerlig, ^ality [-æ*liti] s komiskhet, lustighet; ngt komiskt &c.
coming [kA'mig] I. a 1. [till jkommande, stun-+ dande; annalkande; se äv. come 11,2. 2.% med-görlig. II. s
ankomst; annalkande, ~-in [-i'n] s se come in; isht 1. inkommande, inträde; bör-jan, 2. pi. comings-in inkomster,
comity [ko'miti] s hövlighet, belevenhet; m

of nations internationell hövlighet. Comm. förkortn. för Commodore, comm. = com-

merc\e, -ial; commonwealth. comma [ko'ma] s komma[tecken]; inverted ~s

citationstecken, command [kəma:7nd] I. tr 1. befalla [to do, that]; bjuda, kräva. 2. hand. beställa. 3. vara herre
över, behärska. 4. föra befälet (ha befäl) över (på, i), kommendera. 5. förfoga över, disponera [över], uppbringa;
Yours to ~ Eder ödmjuke tjänare. 6. till|tvin"ga (-vinna) Sig aktning, förtroende &c. 7. isht X behärska genom
högre läge; erbjuda (öppna, ha) utsikt över; erbjuda utsikt. II. itr befalla; härska; föra befälet. III. s 1. befallning;
bud; X order, kommando [at his m]; word of m kommando-+ [ord]. 2. hand. beställning; your ros edra värda
order. 3. herravälde, makt, myndighet: X kommendering, befäl [under the m o/]; in ^ befälhavande, förande
befäl, som + befaller [of över, på]. 4. behärskning av, äv. om läge, [herra]välde över språk &c [of ^ over])
förfogande, disposition; at ~ till ngns förfogande. 5. X kommando, truppavdelning; befälsområde, ~ant
[koməndæ'nt, äv. - - -] s befälhavare; kommendant, ~eer [koməndiV] tr o. itr tvinga (kommendera) [män] till
krigstjänst; lägga beslag på [varor], tvångsuttaga för militärt bruk. ~er [-ə] S 1. [-[be]-härskare-] {+[be]-
härskare+} [the C~ of the Faithful kalifen]. 2. befälhavare. 3. & kommendörkapten av ii. graden, mellan captain
o. lieutenant. 4. Knight Cro kommendör av orden. 5. stor träklubba, jungfru, ~er-in-chief [-ərintjr/f] s högste
(över)befälhavare. ~-in-chief [-intji/f] I. 5 överbefäl. II. tr 0. itr föra överbefälet [över, på], ~ing [-ig] a° 1.
härskande; m breeze öppen (fri) vind. 2. befälhavande, kommenderande. 3. vördnadsbjudande,imponerande;
överlägsen. 4. med dominerande läge, med fri och öppen utsikt; vid, omfattande, överskådande. ~ment [-mənt] s
bud; the ten res tio Guds bud; the seventh ~ sjätte budet, ~-night [-nait] s teat. &c föreställning på kungl.
befallning, mO [-o(u)] s X expedition ^ av boer el. portugiser mot infödda; trupp boer &c. commemorat e
[kame'marleit] tr 1. fira [minnet
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av]; hålla åminnelsefest över. 2. hugfästa minnet av, tjäna till åminnelse av. -ion [-ei'Jn] s åminnelse [in ~ of];
firande; åmin-nelse|gudstjänst, -fest isht årlig fest i Oxford till minne av universitetets välgörare [C~, ofta
förkortat F

+ Comment.], -ive [-eitiv] a minnes-, [tjänande]

till åminnelse [of av], commence [kame'ns] I. itr 1. börja, begynna.

2. åid. börja bliva, börja såsom. 3. univ. promoveras [till] [~ M. J.]. II. tr [på]börja. Mment [-mənt] s 1. början,
begynnelse. 2. isht Cambridge, Dublin, Am. prOmotion[sfest].

commend [kəme'nd] tr 1. anförtro. 2. anbefalla, + rekommendera; it itself to det lämpar sig för; M me to åid. jag
ber om min hälsning till; nu F tacka vet jag; for a true . . re me to . . vill man se (ha exempel på) en riktig . . så
skall man ta (gå till).. 3. prisa, lovorda, stable [-əbl] a° berömlig, lovvärd, mation [komendei'Jn] s
rekommendation, lovordande. Matory[kome/ndət(ə)ri] a anbefallande, rekommendations- letter]; ~ -prayer
förbön, commensal [kəme'nsl] I. a 1. ätande vid samma bord. 2. ~ animal, />- plant slags parasit som lever av
annan individs näriug. II. S 1. boidS-, matlags|kamrat. 2. slags parasit, commensurüable [kəme^Jərləbl] a° 1.
kommen-surabel [with, to]. 2. proportionerlig [t.o]. -ate [-it] a° 1. sammanfallande [with med]. 2. proportionell, -
erlig med, som svarar mot [to], comment [ko'ment] I. s förklarande not ei. anmärkning; utläggning;



kommentar[ier]; [-[kritiserande]-] {+[kri- tiserande]+} anmärkning; förklaring, belysning [on över, av]. II. itr,
upon kommentera; göra sina anmärkningar över, kritisera, ~ary [-əri] s kommentarpo]; anmärkningar [on till,
över], ~ator [-eitə] s 1. kommenta-+ tor. 2. radioreporter.

commerllce [ka'mə(:)s] s 1. handel[n], [-världshandeln],-] {+världs- handeln],+} varuutbyte. 2. umgänge, -cial
[kəmət^ə)!] I. a° kommersiell, handels-, affärs-; i handeln förekommande; the ~ line + köpmansyrket. II. s P
handelsresande [vani.

~ traveller]. comminatllion [kominei'Jn] s hot isht om Guds straffdom; fördöm|ande, -else, -opy [-[ko'min-
ət(ə)ri]-] {+[ko'min- ət(ə)ri]+} a hotande, fördömande, commingle [komi'ggl] tr o. itr [hop]blanda[s].
comminute [ko'minjuit] tr 1. pulvrisera, krossa i småbitar. 2. uppdela i smålotter, commiserllate [kami'zarjeit] tr
hysa (ha) medlidande med, ömka, beklaga, -ation [-ei'Jn] s medömkan, medlidande. b commissar ial
[kDmiss'ər|iəl] a° kommissarie-&c. -iat [-iət, äv. -iæt] s isht X intendentur, + förplägningsväsen. -y [ko'misari] s
1. kommissarie, ombud, fullmäktig. 2. andlig domare i biskops ställe; biskops ställföreträdare.

3. intendent, tjänsteman vid intendenturen; ~ general generalintendent.

commission [kami'Jn] I. s 1. order,uppdrng; be-

myndigande, förordnande; befogenhet; Cro of the Peace ung. fredsdomarkollegium samtliga fredsdomare inom
ett område el. deras befogenhet;

be on the ~ vara fredsdomare; in ~ om pers. förordnad, kommenderad; om befattning: [skött] på förordnande av
flera i st. f. ordinarie innehavare; »i1 om skepp i beredskap se äv. //,

2. 2. fullmakt; isht X officersfullmakt; befälsbefattning; get o.'s ~ bli officer: hold a ~ innehava kungi. fullmakt
[isht såsom [-officer];-] {+offi- cer];+} resign o.'s ~ taga avsked. 3. anförtroende, överlämnande av befogenhet
&c. 4. uppdrag, ärende, värv. 5. kommission; kom-

+ mitté. 6. hand. a) beställning; 6) kommission; on ro i kommission; c) kommissionsarvode, provision. 7.
begående av brott; sins of ~ överträdelsesynder. II. tr 1. be|myndiga, -fullmäktiga, giva befogenhet; förordna;

roS i London, f. d. soldater o. sjömän. ~6P [~ə] S 1. person med offentligt speciellt uppdrag förordnad,
kommitterad, delegerad, ombud. 2. permanent kommissionsledamot [Poor Law Cres högsta fattigvårdsmyndighet
Jore 1848; jfr äv. Charity]; medlem av departement el. av offentligen förordnad styrelse järnvägsstyrelse &c; the
Custom-house C*>»s tullstyrelsen. 3. chef för viss förvaltningsgren, [generalkommissarie.

COmmiSSUre [ko'misjud] S anat. tekn. &c fog.

commit [kami't] tr 1. anförtro, överlämna äv. refl. [to åt]; ~ to the fames bränna upp; ~ to memory inprägla i
minnet; inlära utantill; re to paper (ivriting) nedskriva, uppteckna. 2. F inlära utantill [eg. ~ to memory se i(]. 3.
jur. skicka i fängelse; [låta] häkta [~ [to prison]]; ~ for trial remittera rannsakningsfånge från polisdomstolen till
rannsakning inför jury. 4. pari. remittera wu till utskotts- ei. kommitté|be-handling. 5. begå, föröva. 6. blottställa,
kompromettera; ~ o. s. blottställa sig, ge hugg på sig, vara oförsiktig; äv. F förjsäga, -råda sig; he never res
himself ung. han är mycket försiktig i sina omdömen, förutsägelser &c. 7. ~ O. S.

+ [to] binda sig [för], engagera sig [i]; they have reted themselves too far to recede de ha gått för långt (gett för
mycket på hand) för att kunna draga sig tillbaka, anient [-mənt] s 1. överlämnande, anförtroende. 2.
häktningsorder; häktning. 3. pari. utskottsremiss. 4. anslutning tm åtgärd; förbindelse, förpliktelse, åtagande,
engagemang, ~tal [-1] s 1. se -ment 1—3. 2. begående av brott. 3. komprometterande.

committee s 1. [kəmi'ti] kommitté, utskott; be in re o ni underhuset arbeta som utskott inför
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slutna dörrar [go into {resolve itself into a) be on a u sitta i en kommitté; joint u sammansatt utskott; select u
tillfälligt ei. särskilt utskott; standing u ständigt utskott; u of supply (Am. ~ on appropriations) heia underhuset ss.
statsutskott för utgifter, ~ of ways and means hela underhuset ss. bevillningsutskott för inkomster; ~ of the whole
House under-huset arbetande som utskott. 2. [komitr/] förmyndare för sinnessjuk; us for lunatics kommitterade
för sinnessjukvård, commix [komi'ks] tr o. itr åid. blanda[s]. commode [komou'd] s 1. byrå. 2. nattstol.
commodious [kəmou'diəs] a° rymlig, bekväm. commodit|y [kəmo'diti] s 1. nyttighet, nyttig sak; [handels]vara
[isht pi. -ies]. 2. åid. fördel; bekvämlighet, commodore [ko7mədo:] * 1. kommendör som

har befäl över flera fartyg (i eng. flottan tillfällig rang). 2. hederstitel för äldste fartygschef i mindre eskader,
lotskaptener o. ordförande i scgelsällskap. 3. kommendörs

flaggskepp.

common [ko'mən] I. a° 1. gemensam, samfälld; ~ gender gram. kommunt genus mask. ei. rem.; ~ noun gram.
appellatiV. 2. allmän allmänheten gemensamt tillhörig; offentlig; stads-, SOCken-; u council stadsfullmäktige; ^
crier allmän utropare; ~ law jur. allmän civilrätt grundad på sedvanerätt, oskriven lag [mots, statute law, jfr äv.
equity]; lawyer jurist erfaren i <v, law; Cu Prayer engelska kyrkans liturgi, ritual j Book of Cu Prayer eng.
kyrkans bön- och ritual|-bok; u spirit allmänanda. 3. allmän, vanlig, gängse; vanlig enkel; ~ sense vanligt sunt
(bond)förstånd, sunt förnuft, praktiskt hu-+ vud. 4. menig [u soldier], simpel, enkel, gemen; the u people folket,
gemene man, den stora massan [urspr. mots, till nobility]. 5. nedsättande ordinär, sämre; simpel, tarvlig. 6. mus.

chord treklang; ^ measure {time) 4/4-takt. II. s 1. allmänning; ouppodlad allmänning; hed &c. 2. [av. right of u
ei. ~ right] nyttjanderätt, rätt till bete [~ of pasture] ei. fiske [u of piscary] ei. vedfång [u of estovers] &c på
annans mark. 3. the u det allmänna; out of the u ovanlig. 4. in u gemensamt, till-+ sammans. /v able [-əbl] a; u
land [-allmän-ning[sjord];-] {+allmän- ning[sjord];+} 'x* cattle boskap som man får låta beta på annans mark.
^age [-idj] s 1. se common 11,2; isht — common of pasture. 2. [-allmän-ning[snatur],-] {+allmän-
ning[snatur],+} 3. de ofrälse, ~alty [-lti] s 1. menighet; gemene man, de ofrälse. 2. the u of hela, samtliga [the u
of mankind]. 3. korporation, /ver [-ə] s 1. ofrälse person icke lord. 2. nu ^ underhusmedlem; the great + Cu namn
på William Pitt den äldre. 3. icke-Sti-pendiat i Oxford (Winchester) jfr Scholar, ~ly [-li] adv 1. vanlig|en, -tvis, i
allmänhet, ge-menligen. 2. [på] vanligt [sätt]. 3. enkelt, torftigt, r^pjace [-pleis] I. si. allmän sats, allmänsanning;
[utnött] fras,, banal sanning,

truism, fadäs; banalitet äv. koii. [eloquent ei. abstr. [the u of his ideas], 2. vardaglighet händelse &c. II. a all-,
var|daglig, banal, trivial, utnött, [ut]sliten, platt. III. tr samla citat ur; införa i u-book. ^place-book [-pleisbu^k] s
citat|bok, -album, ^placeness [-plei^snis] s vardaglighet, banalitet, platthet, tråkighet, ~-room [-rum] s lärarrum;
samlings-, säll-

skapsjrum för lärare o. studenter vid college &c. ~S

[-z] s pl 1. gemene man, offälse. 2. [ledamöter av] underhuset [the House of CVv,s]. 3. gemensam [t]
spisning[sbord sg.]; univ. sg. [matportion enl. taxa [bring me a u of bread and butter]; Doctors' Cu samfund
civilrättslärda i London el. deras byggnader. 4. [daglig] kost: short u klen kost, ransonering, ~-sense [-se'ns] se
common I, 3. ~weal [-wi:l] s åid. 1. allmänt bästa. 2. samhälle, o»wealth [-welþ] s 1. [fritt] samhälle. 2. republik
isht den eng. under Cromwell; the Cu of A ustral i a det australiska statsförbundet.

commotion [kəmou'Jn] s 1. häftig rörelse, skakning. 2. oordning, oväsen, oro, upp-

+ ståndelse. 3. orolighet, uppror[srörelse].

communlal [ko'mjun|l, kəmju:'n|l] a° kommunal, kommun-, -alize [-əlaiz] tr kommu-nalisera. -e I. [ko'mju:n] s
kommun; the Cu [of Paris] Pariskommunen (1871). II. [kəm-ju/n, ko'mjuin] itr åid. poet. meddela sig, umgås,
yap. ensam med naturen <fcc.

communic iaae [kəmju'/nik|əbl] a° 1. meddel-bar. 2. meddelsam. -ant [-ənt] s 1. natt-vards|gäst, -besökare. 2.



meddelare, -ate

+ [-eit] I. Jr/1, meddela, överföra; delgiva [to].

2. utdela nattvarden till. II. itr 1. meddela sig [med varandra], sätta sig i förbindelse [with], 2. stå i förbindelse
[with], sammanhänga. 3. begå nattvarden, -àtlon [-ei'Jn] s 1. meddelande; överförande. 2. förbindelse; umgänge.
3. kommunikation; samfärdsled, förbindelse|led, -gång; ~ cord jämv. signallina; ~ trench löpgrav, -ative [-ətiv] a°
meddelsam, öppenhjärtig, -ator [-eitə] s 1. meddelare. 2. jämv, signallina.

communion [kəmju/njən] s 1. gemenskap; umgänge: inbördes samband. 2. kyrkosamfund.

3. nattvardsgång. ~-cloth [-klo(:)'þ] s altarduk. ~-cup [-kA'p] s nattvardskalk. ~-rail [-reil] s altardisk, rv-table .[-
tei'bl] s nattvardsbord.

communiqué [kəmju:'nikei, äv. fr. utt.] s kommuniké.

communllism [ko'mju(:)n|izm] s kommunism. -1st [-ist] s kommunist, -istic [-i'stik] a (istically adv)
kommunistisk, -ity [-[kəmju/n-iti]-] {+[kəmju/n- iti]+} s 1. gemen|samhet, -skap; gemensam besittning [u of
goods]. 2. överensstämmelse i karaktär &c. 3. umgänge. 4. samhälle, samfund; koloni t. ex. av kineser i London;
the mercantile u köpmans|världen, -kåren. 5. the u staten, samhället. 6. brödraskap med gemen-
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complacent

+ samma ägodelar, -ize [-aiz] tr göra till gemensam egendom, kommunisera. commutllable [kəmju:'t|əbl] a
utbytlig. -ation [komju(:)tei/Jn] s 1. utbyte, ersättning; om-ändring; förvandling om straffinildring o. betalnings-
sätt. 2. eiektr. kommutering. 3. ticket Am. säsongbiljett, -ative [-ətiv] a° bytes-; ömsesidig. -ator [ko'mju(:)teitə]
s 1. utbytare. 2. eiektr. strömvändare. -O [-] tr utbyta, förvandla isht om straff o. betalningssätt f\f Or, to, ifltO
mot, till, i], -er [-ə] s Am. säsongbiljettsinne-

bavare som reser till och från sitt arbete i stad.

Comorin [ko'marin] npr.

comp. förkortn. för comparative, -c; compounded]. compact I. [ko'mpaekt] 5 överenskommelse mellan parter,
fördrag. II. [kəmpæ'kt] o° fast, tät, solid; tätt packad, kompakt, sammanträngd; om stil koncis. III. [kəmpæ'kt] tr
1. fast samman|foga, -pressa, förena; biidi. konsolidera. 2. sammansätta.

1. companion [kompae'njan] 5 & kajutkapp; kajuttrappa, nedgång till kajuta.

2. companion [kəmpæ'njən] I. s 1. följeslagare; kamrat [in i], deltagare [of i]; kompanjon. 2. sällskap[sdam]. 3.
riddare av orden [Knight

4. handbok. 5. motstycke, make, pendang [~ volumes likadant utstyrda o. sammanhörande

band]. II. tr följa; utgöra pendang till. III. itr umgås, sällskapa [with], ~able [-əbl] a° + sällskaplig, trevlig [som
sällskap], ^-in-arms [-ina:'mz] s vapenbroder, ^-lajder [-lædə] s kajuttrappa. <vship [-Jip] s 1. kamratskap;
sällskap. 2. isht boktr. lag, grupp. 3. riddar-värdighet. ~way [-wei] s nedgång till kajuta, company [kArmp(ə)ni] s
1. sällskap i olika bet.; he is good rw han är bra (trevligt) sällskap; bear (keep) a p. »o hålla (göra) ngn sällskap;
keep ro with vara tillsammans med; isht ngt P slå för; part ~ with skiljas från; for ^ för sällskaps skull; in ~ i
sällskap, icke ensam, inför främmande. 2. umgänge [be addicted to low ~]; främmande; see much <x* se mycket
folk hos sig, ha mycket främmande. 3. teat. &a sällskap, trupp. 4. X kompani; A ~ l:a + kompaniet. 5. hand.
bolag; kompani [Dödman and Co.]; John C~ eogelska ostindiska kompaniet. 6. ship's ~ befäl och besättning,
comparilable [ko'mp(ə)rəbl] a° jämförlig [with med]; som kan liknas [to vid], -ative [-[kəm-pæ'rətiv]-] {+[kəm-
pæ'rətiv]+} I. a° 1. komparativ; jämförande. 2. betraktad jämförelsevis, relativ; respektive. II. s gram.
komparativ, -ativeiy [-[kəmpæ'rə-tivli]-] {+[kəmpæ'rə- tivli]+} adv jämförelsevis, -e [kəmps'ə] I. tr 1. jämföra



þo, with med]; likna [to vid]; <v notes meddela varandra sina upplevelser, utbyta åsikter; as rod to (with) i
jämförelse (jämförd) med. 2. komparera. II. itr jämföras, jämställas; tåla jämförelse, [kuana] tävla; it ~ä
favourably with det tål väl vid en (utfaller till sin fördel vid) jämförelse med. III. s jämförelse [beyond ~]. -
ison[kəm-

pærrisn] s 1. jämförelse þvithout (beyond all) ~]; bear (stand) ~ with uthärda jämförelse med. 2. gram.
komparation. compart [kəmpa/t] tr avdela med skiljeväggar. ~ment [-mənt] s 1. avdelning, bås, fack, rum; her.
byggn. mål. fält. 2. -1* [vatten-+ tätt] rum. 3. jämv. kupé. compass [kA'mpəs] I. s 1. [om]krets. 2. område, yta. 3.
biidi. gräns; omfång av. mus.; omfattning, utsträckning; beyond my ~ utom min förmåga, bortom min horisont.
4. omväg [fetch a ~]. 5. kompass [mariner's 6. [pair of] <oes passare, cirkel. II. tr 1. gå område runt. 2. om|giva, -
ringa, om-, inne|-sluta [av. ~ about, round, in]. 3. [upp]fatta. 4. vinna, nå, ernå, uppnå; bringa till stånd, ð. jur.
stämpla för, planera, trakta efter. -card [-ka:d] s kompass|ros, -skiva, compassion [kəmpæ'J|n] s medlidande,
deltagande [have ~ on; in (out of) ~ to]. ~ate I. [-ənit] a° medlidsam, deltagande. II. [-əneit] tr ha ei. visa
medlidande med, ömka. compass-saw [kA7mpəsso:] s sticksåg. compatibliiiity [kəmpætləbMiti] s förenlighet.

-le [- -əbl] o° förenlig, överensstämmande, compatriot [kəmpæ'triət] s landsman, compeer [kompi'ə] s jämlike,
kamrat, compel [kəmpe'1] tr 1. tvinga, nödga, driva [£in]to; to do]. 2. framtvinga, tvinga till, till-tvinga sig.

compendillous [kəmpe'ndi|əs] a° kort men omfattande, sammanträngd, summarisk, -um [-əm] (pi. ei. -o [-ə]) s
sammandrag, handbok, compensatlle [kormpens|eit] I. tr kompensera; uppväga; utjämna; ersätta, gottgöra, giva
vederlag. II. itr, ~ for uppväga; ersätta, -ion [-ei'Jn] s kompensation, -ering; utjämning; ersättning, gottgörelse,
vederlag, gens' gäld; skadestånd. -ory eitəri, äv. [-kəmpe'ns-+ ətəri] a ersättjande, -nings-, kompensations-,
competlle [kəmpi:'t] itr tävla [for om], mäta sig; konkurrera, -ence, -ency [ko^mpitəns, -i] s 1. tillräcklig
utkomst, bärgning; goda omständigheter, relativt välstånd. 2. sakkunskap, kompetens; jur. behörighet, -ent
[ko'mpitənt] ' o° 1. passande; tillräcklig. 2. duglig, skicklig; kompetent; ~ party jur. sakkunnig person. 3. jur.
behörig; the ~ authorities vederbörande. 4. ~ to rätteligen tillkommande, tillåten för; it is ~ to him to. . han är
befogad att.. -ition [kompiti'Jn] s täv|lan,-ling; + tävlingsexamen; konkurrens; be in ~ with konkurrera med. -itive
[kəmpe'titiv] a° tävlings- [examination], -itor [kəmpe'titə] s [med]tävlare; konkurrent, compilllation
[kompilei'/n] s kompilation, -ering. -e [kəmpai'1] tr plocka (skrapa) ihop; kompilera; utarbeta, complacenllce, -cy
[kəmplei'sn|s, -si] s [-[själv]-belåtenhet,-] {+[själv]- belåtenhet,+} tillfredsställelse; välbehag; with ~ äv.
välvilligt, -t [-t] a° 1. självbelåten, för-
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compound

nöjd, tillfreds [med sig själv], 2. åid. se complaisant.

complain [komplei'n] itr beklaga sig, knota, klaga [of över, på; to för], ~ant [-ənt] s klagande, kärande, ~t [-t] s 1.
klagan; klagomål; jur. lodge a u against ingiva klagomål mot. 2. ont, lidande, åkomma, pi. krämpor,
complaisanllce [komplei'znls, av. kompleizæ'ns] s förbindlighet, artighet, -t [-t] a° förbindlig, artig, älskvärd;
tillmötesgående, medgörlig. complement [ko'mplimont] I. s 1. åid. fullständigande, 'slutsten'. 2. full[t] «i.
behövlig[t] antal (mängd, styrka) [ar. full ~]; totalitet. 3. komplement; fyllnad i fuiia antalet &c. 4. gram. fyllnad
[predicative u, u of the [-predicate].-] {+predi- cate].+} II. tr komplettera; utgöra fyllnad till; göra fulltalig, full
ständiga. «wAl, ~ary [kom-plime'nt|(ə)l, -əri] o° fullständigande; fyll-nads-, komplement-, kompletterande,
completlle [kəmpli:'|t] I. o° 1. fullständig, komplett; avslutad, färdig. 2. åid. fulländad. II. tr 1. komplettera,
fullständiga. 2. avsluta, fullborda, -eness [-tnis] s fullständighet. -ion [-Jn] s 1. komplettering, fullständigande,
ifyIlning. 2. fullbordan[de], avslutning; fullständighe^ -ive [-tiv] a kompletterande; avslutande.

complex [ko'mpleks] I. a° 1. sammansatt; u sentence satsfogning. 2. komplicerad, in-+ vecklad. II. s komplex;
sammanfattning, ~ion [kəmple'kjn} s 1. hudfärg, hy. 2. mmi. utseende; sätt att te sig. u\\y [komple'ksiti] s 1.



sammansatt el. invecklad beskaffenhet. 2. konkr. krånglighet, 'härva', 'labyrint', complianllce [kəmplai'ən|s] s 1.
villfarande, uppfyllelse, samtycke [with av, till]; in u with i enlighet med. 2. ofta klandrande eftergivenhet;
medgivande, eftergift, underkastelse, •t [-t] a° benägen (beredd) att villfara [with, to]; medgörlig, eftergiven
[with för], complicilacy [ko'mplik|əsi] s inveckla|d (-t) beskaffenhet (förhållande); förveckling, svårighet. -ate [-
eit] tr förknippa, hop|fläta,-trassla fwith med]; in-, tilljtrassla, inveckla, komplicera.' -ation ei'Jn} s 1.
hoptrassling, [-invecklin g, sammanvävning, invecklad beskaffenhet ei. kombination. 2. 'härva', förveckling,
virrvarr, komplikation, complicity [kompli'siti] s medbrottslighet. compliment [ko'mplim|ənt] I. s komplimang,
artighet; hyllning; pi. us hälsningþr], vördnad; <v« of the season jul- och nyårsönskningar; tell him with my us
hälsa och säg honom; with the author's us [vördsamt ei. vänskapsfullt] från författaren. II. [-ent av. ---] tr l.säga
artigheter till, komplimentera; lyckönska [on till]. 2. u a p. with a th. förära ngn ngt; hylla ngn med ngt. ~ary [-[-
e'n-t(ə)ri]-] {+[-e'n- t(ə)ri]+} a° artig; smickrande; artighets-, hyllnings-.

comply [kəmplai/] itr ge vika (éfter), foga sig,

lyda; ~ with åtlyda, gå in på, villfara, upp-+ fylla, rätta (foga) sig efter, compo [ko'mpo(u)] s stuck, puts. ^-board

[-b0:d]sC0mp0-b0ard slags byggnadsmaterial, blandning ay tra o. papp.

component [kompou'nont] I. a sammansättande, i gruppen (ordet &c) ingående, bestånds-+ [u parts]. II. s
beståndsdel, comport [kəmpo/t] I. ref uppföra (skicka, bete) sig. II. itr, /v, with stå i överensstämmelse med,
stämma överens med; passa, anstå, composlle [kompou'z] I. tr 1. [tillsammans] bilda, utgöra; be ud of bestå
(utgöras) av. 2. utarbeta, författa, skriva. 3. komponera, tonsätta, sätta musik till. 4. [artistiskt] ordna,
sammanställa; göra utkast till, uppgöra byggnadspian. 5. boktr. sätta. 6. laga i ordning; ordna, lägga tül rätta;
samla tankar /x» 0.8. samla sig, laga (göra) sig i ordning se &v. 7; ^ o.'s countenance anta ett utseende av lugn
(fattning, oberördhet). 7. bilägga, stilla oro; lugna; ^ o.s. lugna (sansa) sig. II. itr författa; komponera, -ed [-d] a 1.
ss. pp. isht sammansatt, bestående [of av]. 2. lugn; samlad; allvarlig, -edly [-idli] adv lugnt, sansat, -edness [-
idnis] s lugn, fattning, -er [-ə] s 1. författare. 2. vani. kompositör, tonsättare. -ing-room [-igrum] s boktr. sätteri. -
ite [ko'mpəzit, av. -zait] I. a° 1. sammansatt av olika beståndsdelar; ~ Candle stearinljus; ~ %arriage järnv.
kombinerad vagn.

2. bot. tillhörande familjen Compositæ. II. s sammansättning, blandning, -ition [-[kom-pəzi'Jn]-] {+[kom-
pəzi'Jn]+} s 1. samman-, hopsättning, bildande; komposition, bildning. 2. konkr. sammansättning av. gram.;
förening; blandning.

3. utarbetande, författande, avfattjande, -ning; mus. komponerande. 4. stil; måin. planläggning, allmän anordning,
komposition av tavla. 5. litterärt arbete (alster, verk), skrift; konstverk; tavla; mus. komposition. 6.
uppsatsskrivning; kria, tema. 7. boktr. sättning. 8. natur, läggning, sinnesbeskaffenhet. 9. förlikning; avtal om
vapenvila; åid. överenskommelse, uppgörelse i aiim. 10. kompromiss; kompensation; isht hand. ackord [äv. ~
with o.'s creditors]; ackordssumma, -itor [kəmpo'zitə] s boktr. sättare.

compost [ko'mpost] s kompost.

composure [kəmpou^ə] s fattning, [sinnes]-

lugn, sans. compote [ko'mpout, av. fr. utt.] s kompott. 1. compound I. [kompau'nd; jfr III, / V~\ tr 1. blanda
tillsammans (ihop), sammansätta av.

gram. [with]. 2. bilägga, göra upp tvist &c genom öm-sesidiga eftergifter. 3. göra sig kvitt skuld genom ackord ei.
mot eriäggande av klumpsumma p& en gång. 4. ordna (gottgöra) »ak genom skadejstånd (-ersättning). 5. ta emot
skadeersättning för; efterskänka, tillgiv a, avstå från straff ei. ersättning för Skuld, förbrytelse [for mot, för
pengar];
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concern

a felony jur. uraktlåta av enskilda skäl att beivra ett brott, göra sig till ngns medbrottsling. II. [kompau'nd; jfr III,
IV] itr 1. träffa överenskommelse (avtal) med ömsesidiga eftergifter, förlikas [with med, for i fråga om]. 2. ~ for
lämna ersättning ei. skadestånd för, gottgöra. 3. hand. with o.'s creditors göra ackord. 4. ta emot skadeersättning
(kompensation) [for för]. III. [ko'mpaund] a 1. sammansatt; ~ addition addition i sorter; ~ engine
kompoundmaskin; ~ flower sammansatt blomma, blomkorg; ~ interest ränta på ränta. 2. läk. komplicerad. IV.
[ko'mpaund] s 1.sammansättning,blandning, förening. 2. gram. sammansatt ord. 2. compound [ko'mpaund] s i
ind. &c inhägnad

med boningshus el. faktori.

compounder [kəmpau'ndə] s 1. blandare; isht apotekare. 2. en som träffar avtal ei. friköper sig;
skadeståndsgivare. 3. en som gör ackord, comprador [komprədo/] s comprador infödd

affärsförmedlare för handelshus i Ostasien.

comprehenlld [komprihe'n'd] tr 1. fatta, begripa. 2. inbegripa, omfatta; innefatta. -sible[-səbl] o*? begriplig,
fattlig. -Sion [-Jn] 8 fattningsförmåga. 2. uppfattning, förstående [of]. 3. sammanfattning, inbegripande;
omfattning, omfång. 4. ung. samförståndfspolitik] isht kyrklig, -sive [-siv] 1. ~ faculty fattningsförmåga. 2.
[vittomfattande; innehållsrik; mångsidig; be of [i sig] innesluta, -siveness [-sivnis] s l.[stor] omfattning;
innehållsrikedom isht i förening med koncentration. 2. Omfattande

förstånd, [andlig] vidd, mångsidighet, compress I. [kəmpre's] tr 1. pressa ihop; sam-+ mantrycka, hopklämma;
komprimera gas &c. 2. biidi. sammantränga. II. [ko'mpres] s kompress; vått omslag, ~ion [kəmpre'Jn] s 1.
samman|tryckning, -pressning, -trängning; + press, tryck; hoptryckthet. 2. koncentration i uttryck ào. 3. biidi.
betryck, ~ive [kəmpre'siv] + a hoptryckande, tryck-, comprise [kəmpraiV] tr omfatta, inne|fatta,

-sluta; innehålla, bestå av; inbegripa, compromise [ko'mpromaiz] I. s kompromiss, godvillig förlikifing. II. tr 1.
bilägga genom kompromiss. 2. kompromettera, blottställa. + III. itr kompromissa; göra ackord, ackordera.
Compton [kA'm(p)tən, ko'm-] npr. comptroller [kəntrou'lə] s t vissa titlar, t. ex. C and Auditor General
rikskontrollör eng. riks-räkenskapsverkets chef; se f. ö. controller.

compulsion [kampA'llJn] s tvång; on ~ genom + (av) tvång, -ive [-siv] a° tvingande; tvångs-, -ory [-s(ə)ri] a° 1.
nödtvungen, obligatorisk [on för]; games obligatorisk idrott i skolorna; + ro [military] service värnplikt. 2.
tvingande; tvångs-.

compunction [kəmpA'g(k)Jn] s samvets|agg,

-betänkligheter, skrupler, computilable [kəmpju:'t|əbl] a° beräknelig. -ation [kompju(:)tei'Jn] s beräkning; över-

slag; kostnadsförslag, -e [-] tr beräkna, bestämma, uppskatta [at till visst antal]. +comrade [ko'mrid, av. kArm-,
äv. -reid] s kamrat. Comte [fr. utt. 1, Comus [kou'mas], Comyn [kA'min]

nprr.

Con. förkortn. för Consul, con. = conversation.

1. con [kon] tr [ofta ~ over] studera, läsa på, lära sig utantill.

2. con [kon] tr -i* leda styrandet av fartyg. +3. con [kon] »rkortn. av contra lat., se pro.

Conan [ko'nən, kou'nən] npr. concatenatlle [konkse/tinei|t] tr widi. hoplänka, sammanjkedja, -binda, -ion [----Jn]
s sammanlänkning; konkr. kedja, serie, concavlle [ko'nkei'v, - -, äv. -gk-] I. a° konkav; inbuktig, hål ig,
skålformig. II. s konkav yta; valv, isht himlavalv, -ity [konkae'viti] s urholkning, skälighet, hålighet. conceal
[kənsi/l] tr dölja [from för], hemlighålla, gömma, ^ment [-mənt] s 1. fördöljande, hemlighållande. 2. fördoldhet,
hemlighet; gömställe; in ~ dold. tconcede [kənsi:'d] tr medgiva; bevilja, conceit [kənsi:'t] s 1. in my own ~ enligt
min åsikt. 2. &id. gynnsam mening [»v of be out of ro with ha mist lusten för, icke längre vara nöjd med. 3.



inbilskhet, högfärd, personlig fåfänga. 4. inbillning, [falsk] föreställning; fantastisk tanke; sökt vändning ei.
kvickhet, concetto; ~s av. griller, ~ed [-id] a° inbilsk, egenkär, högfärdig, conceivilable [kənsi:'v|əbl] a° fattbar;
tänkbar, upptänklig, -e [-] I .tr l.bli havande med barn. 2. fatta vänskap &c. 3. uttänka, uppgöra plan &e; bilda sig
föreställning Ac. 4. tänka (föreställa) sig; förstå, [upp]fatta: tänka, tro. ð. litt. [isht i pp.] avfatta i ordalag. II. itr 1.
bli havande. 2. ro of föreställa (tänka) sig, fatta, concentrüate [ko'nsent|reit, av. ko'nsn-] I. tr koncentrera;
sammanföra i (mot) en medelpunkt; sammantränga; inrikta all sin kraft el. uppmärksamhet [iipon på]. II. itr
koncentreras. + -ation [-rei'Jn] s koncentrering, -ation. -ative [-reitiv, --rətiv] a tjänande till (benägen för)
koncentrering, -ativeness [-reiNtivnis, [---rətiv-nis]-] {+--rətiv- nis]+} s koncentrationsförmåga, -e [--ə] tr o. itr
koncentrera[s], samla[s]. -ic [--rik] a (-ically adv) koncentrisk, concept [ko'nsept] .«? log. begrepp. *vion [-[kən-
se'pjn]-] {+[kən- se'pjn]+} s 1. havandeskapets inträdande, befruktning, avlelse. 2. fattningsgåva; log. be-
grepps|förmåga, -bildning; beyond ~ ofattj-'bar,-lig. . 3. föreställning, uppfattning [in my ~]; log. begrepp [av.
general ~]. 4. tanke, idé [a bold ~]; föresats, concern [kənsə:'n] I. tr 1. beträffa, gälla, angå, röra; as <vs vad
beträffar, i fråga om. 2. ~ o.s. bekymra (befatta, bry) sig om, med, intressera sig för fabout, with, in]. 3. pass., se
*oed. II. s 1. befattning med ngt; förbindelse, relation; pi. affärsförbindelser, affärer;
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condemnation

have no u with icke ha ngt att göra med.

2. of u av vikt (betydelse). 3. delaktighet, andel [have a u in]. 4. bekymmer, oro. 5. angelägenhet isht plsak som
rör en (som man bryr sig om); ngns intresse; it is no u of mine det angår (rör) inte mig. 6. hand. affärsföretag, -
hus]. 7. F tingest, inrättning, tillställning [the whole u]. ~ed [-d] pp o. o (/^edly [-idli] adv) 1. bekymrad, ledsen,
orolig; we are u to (that) . .. det gör oss ont att... 2. intresserad [in för]; inblandad, invecklad, inbegripen, delaktig
[in i]; be-

+ rörd; be u ha att göra [with med], ha del [in i]; I am not u to det är inte min sak (jag har ingen anledning) att; as
far as I am u för min del; the parties u de som ha med saken att göra, vederbörande; all u alla parter, ~ing [-ig]
prep angående, beträffande, i fråga om, med avseende på. ^ment [-mənt] s 1. angelägenhet, affär. 2. a matter of
public u en sak som rör allmänheten (alla). 3. vikt, betydelse [of great ~]. 4. del|tagande, -aktighet; inblandning;
have u with ha att göra med. 5. bekymmer, oro. concert I. [ko'nsə(:)t] s 1. överenskommelse, -stämmelse,
samförstånd. 2. samklang, kör, korus. 3. [ko'nsəi] konsert. II. [kənsə/t] tr avtala, göra upp; redaction
gemensamtupp-trädande. /x,ed [kənsə/tid] a mus. flerstäm-mig. 'v--grand [ko'nsətgrænd] s konsertflygel,
~ina[konsəti/nə] s dragspel, handklaver. uo [kəntJə/to(u)] S mus. konsert musikstycke, concession [kənse'Jn] s
1. medgivande, eftergift; beviljande. 2. rabatt. 3. upplåtelse av jord &c. 4. koncession [for a railway], -ive
[konse'siv] a medgivande; gram. koncessiv. conch [kogk] (pi. us) s snäcka, mussla, conchy [ko'nji] S S
samvetsöm värnpliktsvägrare. conciliat e [kənsi'lijeit] tr 1. vinna, tillvinna sig. 2. för|ena,-lika, få att stämma
[överens].

3. vinna [för sig] ei. för syrte [to], försona, blidka; utjämna; avväpna invändning, -ion [-ei'Jn] s 1. förenande;
försoning; förlikning

+ [court of u]. 2. försonlighet. -or [-eitə] s förlikningsman; fredsstiftare, försonare. -ory [-ət(ə)ri] a° vinnande,
förbindlig; försonlig, konciliant.

concinnity [konsi'niti] s stilens skönhet, elegans; vacker stil.

concislle [kənsai's] a° koncis, kortfattad, -lon

[kənsi^n] s korthet, koncentration, conclave [ko'nkleiv, ko'g-] s 1. konklav, kardinalsförsamling. 2. enskild
rådplägning; sit in u hålla rådplägning, concluüde [kənklu:'jd, kəgk-] I. tr 1. [av]sluta, bringa (föra) till slut. 2.



[av]sluta fördrag, fred &c; upp-, avjgöra. 3. besluta. 4. sluta sig till, draga slutsats[en]; ^ a th. [to be] useful sluta
sig till (finna, anse) att ngt är nyttigt. II. itr 1. sluta; avslutas; he ud by saying av. till slut sade han; to u till sist,
korteligen. 2.

draga slutsats, sluta [from .. to], -ding [-dig] a avslutnings-, slut-, -sion [-3n] s 1. slut, avslutning; in'u slutligen,
till sist. 2. avslutande av fördrag &c. 3. try us with mäta sig (sin styrka) med. 4. slutjledning, -sats; beslut;
[slut]resultat; come to the u that komma till den slutsatsen (det resultatet) att. -sive [-siv] a° 1. slutlig; slutgiltig.
2. avgörande, fullt bindande [evidence]. concoct [kənko'k|t] tr 1. koka ihop, laga till.

2. biidi. uttänka, planlägga, ~ion [-Jn] s 1. hopkokning; tillblandning; konkr. [hop]kok,

+ brygd. 2. biidi. utfunderande, -tänkande,

planläggning, anstiftan; konkr. påhitt, concomitant [konko'mitant] I. a° beledsagande, åtföljande. II. s biidi.
följe[slagare], beledsagande omständighet, concord [ko'gko:d] s 1. sam-, en|dräkt. 2. samljud, harmoni. 3. gram.
överensstämmelse i böjning, kongruens, ^ance [kənko/dns] s 1. överensstämmelse; enighet. 2. [-konkordans[-
bok].-] {+konkordans[- bok].+} ^ant [kənko/dnt] a° överensstämmande; samstämmig, concourse [ko'gko:s] s 1.
samman|lopp, -träffande; tillströmning, tillopp. 2. folkmassa.

3. mängd, hop saker. «

concretlle I. [ko'nkri:t, ko'gk-] a° 1. fast, kompakt [mots, fluid]. 2. vani. konkret; materiell, + verklig [mots,
abstract]. II. [- -] s 1. ngt kon-+ kret; gram. konkret ord. 2. tekn. betong. III. [--] tr o. itr behandla med (använda)
betong. IV. [kənkri/t] tr ge fast form åt, förena till en fast massa; isht pp. ud fast, stelnad &o. V. [kənkri*/t] itr
antaga fast form; bli till en fast massa, hårdna, -ion [kənkri/Jn] s 1. sammanväxning. 2. fast massa, gyttring; geoi.
konkretion; läk. förhårdning, sten. concubinllage [konkju/binidj] s konkubinat.

-e [ko'gkjubain] s konkubin; frilla. concupiscence [kənkju:'pisns] s sinnlig lystnad, concur [kən|kə/] itr 1.
sammanträffa. 2. sam-, med|verka, bidraga [in a matter, with a p., to a result]. 3. in-, överensstämma [in; with],
~rence [-kA'rəns] s 1. sammanträffande. 2. sam-, ined|verkan. 3. infftämmande, bifall, anslutning till [in])
samstämmighet. 4. nu * konkurrens, ~rent [-kA'rənt] I. a° 1. jämlöpande, samtidig[t bestående]; geom.
sammanlöpande. 2. sam-, med|verkande. 3.sam|-stämmig, -fälld. 4. u fre insurance flera brand, försäkringsbolags
gemensamhetsf örsäkring; u lease arrende avslutat innan det gamla utgfttt. II. S

bidragande orsak (omständighet), concussion [kənkArJn] s 1. häftig skakning;

stöt. 2. läk. h järn skakning [eg. ~ of the brain]. condemn [kənde'm] tr 1. döma, fördöma; fälla; ued cell cell för
livdömda. 2. utdöma ss. obrukbar ei. obotlig; kondemnera, vraka. 3. förklara förbruten, konfiskera, nation [-[kon-
demnei'Jn]-] {+[kon- demnei'Jn]+} s [fällande] dom; fördömelse; utdömning; konfiskering; his conduct is his
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confidence

own ~ hans uppförande dömer honom, ~atory [-nət(ə)ri] a° fällande, [för]dömande. condensüabie [kənde'ns|əbl]
a förtätbar. -ation [kondensei'Jn] s 1. kondens|ering, -ation; förtätning. 2. hopgyttring; sammanträng-ning isht om
stil. -O [-] I. tr 1. kondensera gas till flytande form; förtäta. 2. tätt hopa (samla); sammantränga. II. itr
kondenseras; förtätas, -er [-ə] s tekn. kondens[at]or. condescenlld [kondise'n|d] itr nedlåta sig, täckas. -ding [-
dig] a° nedlåtande, beskyddande, nådig, -sion [-Jn] s nedlåtenhet; beskyddar|-ton, -sätt.

condign [kandai'n] a välförtjänt straff &c. condiment [ko'ndimant] s krydda, condition [kandi'Jn] I. s 1. villkor,
betingelse; on [the] ~ that på (med) villkor att. 2. pi. ros betingelser, förhållanden [under (in) the + present ~s]. 3.
gram. villkorssats. 4. tillstånd, skick; god kondition, form; in (out of) ~ i gott (mindre gott, dåligt) skick. ð.
levnads-ställning, stånd [people of every ~]; change o.'s ~ gifta sig. II. tr 1. uppställa som villkor, betinga sig. 2.
göra beroende av ngt ss. villkor [on, upon]. 3. betinga; binda, begränsa, bestämma. 4. förbinda sig. 6. hand.



under--b söka, pröva. 8. Am. flytta elev med villkor, ^al [-(ə)l] I. a° 1. villkorlig; beroende [on av, på ngt ss.
villkor], 2. Rram. konditionell, villkors-, II. s gram. 1. konditionalis. 2. villkorsjbisats, -konjunktion, ~ed [-d] a 1.
s& ei. så beskaffad, inrättad, -artad &c]; i .. skick (stånd, villkor). 2. betingad, beroende; underkastad villkor,
condolatory [kəndou/l|ət(ə)ri] a beklagande, deltagande, kondoleans-. -e [-] itr uttrycka sitt deltagande ei.
beklagande; ~ with a p. betyga ngn sitt medlidande, kondolera ngn [on med anledning av], -ence [-ans] $
beklagande, sorgebetygelse. condone [kandou'n] tr 1. förlåta, tillgiva, överse med. 2. om handling &c försona,
gottgöra. condor [ko'ndo:, äv. -ə] s zooi. kondor, conduclie [kəndju/s] itr mest om händelser leda, bidraga, tjäna
tni; befrämja, befordra [~ to]. -ive [-iv] a°; ~ to som bidrar till, som befrämjar.

conduct I. [ko'ndəkt] s 1. nu t ledning; ledsagande. 2. skötsel, förvaltning; konst, utförande. 3. nu vani.
uppjförande, -trädande [to, towards [gent]emot], hållning, vandel; good-~ + prize premium för gott uppförande.
4. kaplan i Eton. II. [kəndA'kt] tr 1. föra, leda äv. fys. : värme &c; ledsaga; ~uing wire led-+ ningstråd. 2. anföra,
leda. 3. handhava, sköta, förvalta; a well ^ed paper en väl-redigerad tidning. 4. ~ o.s. uppföra + (sköta) sig.
nihility [ksndAktibi'liti] s fys. ledningsförmåga, ~ibie [kəndA'ktəbl] a fys. [värme- &c]ledande. ~ion
[kandA'kJn] s överföring, ledande, ~ive [kandA'kt.iv] a°

4- fys. ledande. money [--mAvni] s reseersättning till vittne, ~or [kəndA'ktə] s 1. ledare, ledsagare. 2. ledare ror
företag &c; mus. anförare. 3. konduktör å omnibus, spårvagn, Am. ftv. järnväg. 4. bildl. kanal. 5. fys. a) god &o
ledare; b) åskledare; c) konduktor. ^ress [kəndA'ktris] s 1. ledsagarinna. 2. ledarinna, föreståndarinna, conduit
[ko'ndjuit, av. -dit, åid. kA'n-] s [vat-+ ten-, rör]ledning, ränna; biidi. kanal, cone [koun] s 1. kon, kägla; ~ of rays
ljuskägla. 2. kotte. 3. berg-, isht krater|kägla. 4. zooi. kägelsnäcka, coney [kou'ni] se cony.

confab [ko'nfæb, - -] 8 o. itr F förkortn. av båda följ.

rx/Ulate [kənfæ^bjuleit] itr samspråka, ~uia-+ tion [kanfsebjulei'Jn] s samspråk, confection [kanfe'kjjn] I. s 1. i
tillagning, tillblandning. 2. sötsaker, konfityrer, konfekt. 3. färdiggjort dampiagg konfektionsvara. II. tr tillverka,
~ary [-(ə)nəri] a socker[bageri]-. ~er [-(ə)nə] s konditor, sockerbagare; at the <x/'s på konditoriet (F kondis).
^ery [-(ə)nəri] s 1. konditorivaror, sötsaker. 2. konditori.

confederailcy [kənfe'd|(ə)rəsi] s 1. liga, allians, förbund. 2. sammansvärjning, maskopi. 3. konfederation isht för
tmraiiigt syfte, -te I. [-[-(a)-rit]-] {+[-(a)- rit]+} a o. s 1. förbunden, konfedererad; the C~ States Sydstaterna 1861
—65. 2. subst. med-brottsling. II. [-əreit] tr o. itr förena, upptaga i (itr. ingå) förbund, -tion [-arei'Jn] s
statsförbund, konfederation; förbund.

1. confer [ko'nfa] [förkortat ef] imperativ jämför, jfr.

2, confer [kən fa:'] I. tr förläna, tilldela, skänka E[m/?]o7» a p.], utdela. II. itr samspråka, isht överlägga, rådslå,
^ence [-[ko'nf(ə)rəns].«rådplägning,-] {+[ko'nf(ə)rəns].«råd- plägning,+} överläggning; konferens, ^ment [-
mənt] s förlänande, till-, utjdelande.

confess [kanfe's] I. tr 1. bekänna,tillstå, erkänna. 2. ~ o.s. bikta sig. 3. avhöra ngns bikt, skrifta. II. itr 1. ~ £<?
vidgå. 2. bikta sig. osOdly [-idli] adv erkänt; obestridligen, ~ion [kanfe'Jn] s 1. bekännelse. 2. syndabekännelse,
isht bikt. 3. [äv. ~ of faith] trosbekännelse. atonal [kənfe/Jənl] I. a 1. bekännelse-, bikt-. 2. konfessionell. II. s
biktstol, ~or [-ə] s 1. bekännare; the C~ Edvard Bekän-naren. 2. biktfader, confetti [kanfe'ti] s konfetti.
confidant[e fem.] [konfidæ'nt] s en förtrogen, confide [kanfai'd] I. itr lita, förlita sig, tro [in på]; confiding ss. adj.
tillitsfull, omisstänksam. II. tr anförtro [to åt], confidence [ko'nfid|əns] s 1. förtroende äv. konkr.; tillit, förtröstan;
förtrolighet; have ~ in hysa förtroende för; make a ~ (~s) to ge förtruendeþ], delge hemligheter]; be in a p's ~ äga
ngns förtroende, vara ngns förtrogne: ^ trick slags bondfångarknep att få sig värde-
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+ saker anförtrodda, som sedan stjälas. 2. tillförsikt,

själv|tillit, -förtroende; åid. äv. fräckhet, -t [-ənt] I. a° 1. tillitsfull; viss, säker [of om, + på]; be u that lita fullt på
att. 2. säker [av sig], självsäker, trygg. 3. nu % djärv, oförskämd. II. s förtrogen; invigd [of i], -tial [-e'nj(ə)l] a°
1. förtrolig; i förtroende given (sagd&c), privat, konfidentiell. 2. förtroende-; ~ clerk prokurist; ^ person
förtroendeman, betrott ombud, configuration [kənfigjurei'Jn] s gestalt[ning],

form, konturer, confine I. [ko'nfain] s [vani. pi. ~s] isht Midi. gräns[er], gränsområde. II. [kənfai'n] tr 1. hålla
fängslad, in|spärra, -stänga, sätta in; hålla [within inom]; be ud to bed vara sängliggande; be ud to the house (o.'s
room) nödgas hålla sig inne (på sitt rum). 2. pass. be ud ligga i barnsäng, nedkomma [oymed]. 3. begränsa,
inskränka [~ o. s. strictly to the subject]; I am rather ud for room jag bor rätt trångt (har tämligen ont om
utrymme), ~ment [konfai'nmont]^ 1. fångenskap,fängs-ligt förvar, fängelse; ~ to barracks portförbud. 2.
bundenhet vid rum (säng &o); inne-sittande; sjukdom; isht barnsäng, nedkomst, förlossning. 3. inskränkning,
begränsning; close u to study ivrigt uppgående i studierna, confirm [kənfə/m] tr 1. befästa, betrygga; stärka,
styrka. 2. bekräfta, stadfästa. 3. kyrki. konfirmera, nation [konfomei'Jn] s 1. [be]styrkande; bekräftelse,
stadfästelse. 2. kyrki. konfirmation, ~ative [-ətiv] ~atory [-ət(ə)ri] a° bekräftande, bestyrkande, ^ed [-d] a°
inbiten; inrotad, kronisk; obotlig, ohjälplig, oförbätterlig, ~ee [konfəmi/] s konfirmand, läsbarn, confiscable
[kənfVskəbl] a som kan ei. bör beslagtagas. -ate [ko'nfiskeit] tr 1. indraga till statskassan. 2. konfiskera, lägga
beslag på. -ation [konfiskei'Jn] s konfiskering; indragning [av egendom]; F legaliserat rotferi. conflagration
[konfləgrei'Jn] s stor brand ei. eldsvåda.

conflation [konflei'Jn] s hop-, sammansmältning.

conflict I. [ko'nflikt] s sammanstötning; kon-+ flikt, strid, stridighet. II. [konflikt] itr 1. stöta tillsammans, strida,
kämpa. 2. biidi. råka (komma, stå) i strid [with med], ~ing [-[kən-fli'ktig]a-] {+[kən- fli'ktig]a+} stridjande, -ig:
motsägande; motsatt, confluence [ko'ntluanjs] s 1. sammanflöde. 2. tillopp; folksamling, -ent [-t] I. a°
hopflytande; sammanlöpande, övergående i varandra. II. s samflod; biflod [of till], -x [-[ko'n-flAks]-] {+[ko'n-
flAks]+} se -ence. conform [kənfo/m] I. tr av. reü. forma, lämpa, foga [to efter]; bringa i överensstämmelse med.
II. itr 1. lämpa (rätta, foga) sig [to efter]; vara förenlig, överensstämma [ito? av. with med]. 2. hist, underkasta sig
statskyrkan.

^ablje [-əbl] a° 1. överensstämmande, förenlig [to med]; motsvarande, jämlik [£o]; adv. ~y to i enlighet med. 2.
geoi. parallell. 3. eftergiven [to för]; medgörlig, foglig, nation [konfo:mei'Jn] s 1. bildning, form, gestaltning,
byggnad. 2. anpassning [to efter], "wist [-ist] s konfornüst, engelsk statskyrkomedlem. u\\y [-iti] s
överensstämmelse, [-lik[formig]-het,-] {+lik[formig]- het,+} enlighet [to, with med]; book in u hand. + lika
notera.

confound [kənfau'nd] tr 1. göra om intet, gäcka, fördärva. 2. förvirra; göra flat, förbrylla. 3. förväxla,
sammanblanda. 4. röra ihop, bringa i oordning. 5. isht pp. ued° förbaskad; imper. ~ it (you) anfäkta, anamma,
confraternity [konfrətə/niti] s brödraskap, lag. confrère[ko-/(g)frsə,äv. ko/g-, ko(:)'n-]s kollega, confront
[kənfrA'nt] tr 1. konfrontera, ställa ansikte mot ansikte; jämföra [with]. 2. stå (ställa sig) mitt emot (i vägen för),
möta, göra motstånd mot. Confucius [kənfju/Jiəs] npr Kong-fu-tse. confuslle [kənfju/z] tr 1. förvirra, förvilla,
bringa ur fattningen. 2. bringa i oordning, röra ihop; be ud vara hopblandad, vara i en röra. 3. förväxla, blanda
ihop. -ed [-d] a

1. häpen, förvirrad, förbryllad [at över]. 2. hopblandad, oordnad, hoprörd; rörig, virrig; oredig, -edly [-idli] adv
förvirrat; oredigt &c. -edness [-idnis] s förvirring, oreda, -ion [kənfju/jn] s 1. förvirring, oreda, oordning.

2. isht pi. us oroligheter. 3. hop-, förblandning, förväxling. 4. förvirring; häpenhet; förlägenhet, blygsel. 5. åid.
fördärv, nederlag; u! anamma! ~ to ../ ned med . .1 pereat!

confutation [konfju(:)tei'Jn] s vederläggning.

•e [kənfju:'t] tr vederlägga, congö [ko:'(n)5ei, ko(:)'n5ei] se congee. congeal [kəndgi/l] tr o. itr göra (bli) stel, isa,
+ [komma att] stel na, frysa [till is] [uing point], congee [ko'nd£i(:)] s 1. avsked på grått papper.



2. åid. [avskeds]bugning. congelation [kondjilei'/n] s 1. frysning, stel-n|ing, -ande; äv. förf rysning. 2. fruset
tillstånd; frusen massa, congener [ko'nd jinə] I. s samsläkting [of till]. II. a besläktad [to med], ~ous [-[kondge'-
n(ə)rəs]-] {+[kondge'- n(ə)rəs]+} a samsläktad; släkt; av samma slag. congenial [kəndgi/niþl] a° 1.
[natur]besläktad, [själs]befryndad [ivith], kongenial; själsnärmande samtal. 2. sympatisk, tilltalande, i ngns smak,
behaglig [to]: u task arbete som passar en (riktigt ligger för en). 3. av naturen danad ei.passande [to för], ~ity [-
æ'liti] s släktskap, själsfrändskap, naturlig överensstämmelse, sympati; likstämmighet, lämplighet, congenital
[kond3e'nit(ə)l] medfödd, conger [ko'i)gə], ~-eel [-ri/1] * zooi. havsål. congeries [kondgi'orKOz] s gyttring, röra.
congest [kondge'st] I. ref o. itr stocka (skocka) sig. H. tr förorsaka stock ning ei. ö ver fyll-
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nad i; meat pass, se roed. ~ed [-id] a 1. iak. blod-överfylld. 2. biidi. till trängsel fylld, tätt packad; anhopad;
överbefolkad; överbelastad; the /v state of stockningen i trafik &o. ~ion [-Jn] s 1. iäk. blodträngning, kongestion.
2. stock-ning i trafik &o; överbefolkning. Congjeton [ko'ggltən] npr. conglobate [ko'nglobeit] tr o. itr
sammangytt-

ra[s] till en klotformig massa, conglomeratlte I. [konglo'morlit] o hopgyttrad. H. [-it] 8 hopgyttring, konglomerat.
HL [-eit] tr o. itr hopgyttra[s]. -lon [- -ei'Jn] s hopgyttring, samling, conglutinate [konglu/tineit] tr o. itr nu % [-
hop-limma[s];-] {+hop- limma[s];+} klibba (fastna) ihop. Congo [ko'ggo(u)] npr Kongo. Congou [ko'ggu:, -o(u)]
s kongo, slags svart kinesiskt te.

congratulate [kəngræ'tjul|eit] tr gratulera, lyckönska [[up~\on till; that att], -lon [-ei'Jn] s lyckönskning, -ory [-
eitəri, äv. -ət(ə)ri] a lyckönsk|ande, -nings-. congregatlle [ko'ggrig|eit] I. tr hopsamla, sammanföra; församla. II.
itr samlas, [för]samla sig, skockas, -lon [-ei'Jn] s 1. samling. 2. församling, menighet. 3. univ. generalförsamling
av graduerade, i Oxford blott av resident graduates. 4. kyrki. kongregation. -Ional [-ei'Jən(ə)l] a° 1.
församlings-. 2. Cro kongre-gationalistisk som hyUar kyrklig självstyrelse, congress [ko'ggres] s 1. kongress;
Church C~

eng. kyrkans årsmöte. 2. C^v .riksdagen i Fðr. Staterna.

3. parning; samlag, clonal [koggre'Janl] a kongress-. C^-man [-mən] s kongressledamot, -man i För. staterna.
Congreve [ko'ggri:v] npr; ro [matcK] slags fosfor-tändsticka.

congrullence pco'ggru|əns], -ency [-ənsi] s 1. geom. gram. kongruens. 2. inbördes överensstämmelse. -ent [-ənt]
a° 1. kongruent; sammanfallande. 2. överensstämmande, passande [with med, till], -ity [koggru'iti, kəngru'-] s 1.
överensstämmelse, förenlighet. 2. följdriktighet, inre sammanhang. 3. lämplighet, ändamålsenlighet, rätt. -ous [-
əs] a° 1. överensstämmande, förenlig [with, äv. to med]. 2. följdriktig, som äger inre sammanhang. 3. ägnad,
passande, lämplig, förnuftig. Conic [ko'nik] a, ~al [-(ə)l] a° konisk, kon-,

kägel|formig. conifer [kou'nifə] s barrträd, ^ous [kouni'fə-

rəs, äv. kon-] a kottbärande, barr[träds]-. coniform [kou'nifə:m] a konform ig. Conlllngham [kA'nigəm], -ingsby
[ko'nigzbi], -Istpn [ko'nistən] nprr.

conjecturllal [kənc^ktjəjrəl] a° beroende ei. begiven på gissning, gissnings-; konjektu-ral-. -e [-] I. s gissning,
förmodan; konjek-tur. II. tr o. itr gissa, förmoda; föreslå en konjektur.

conjoin [kandjoi'n] I. tr nära förena, förbinda.

II. itr ingå förbindelse, förena sig. ~t [-t, ko'nd3oint] a förenad; förbunden; adv. rely i förening, tillsammans,
förenat [gram, be used 'v-ty].

conjuglial [ko'nd3ug|(ə)l] a° äktenskaplig, -ate



1. [-eit] tr gram. konjugera. II. [-eit] itr para sig. III. [-it] a 1. förenad i par; hopparad.

2. gram. av samma stam. -ation [-ei'Jn] s gram. bioi. konjugation.

conjunct [kənd3A'g(k)|t] a förenad; med- [agent], biträdande.Connie
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Connie [ko'ni] npr.

conning [ko'niq] >e 2. con. ^-bench [-ben(t)£] s kommandopall. ~-tower [-tauə] s styr-, + kommando|torn.
connivllance [kənai'v|ns] s flathet, efterlåten-het; tyst medgivande, -e [-] itr överse, se genom fingrarna, blunda
[at med, för], connoisseur [konisə:', av. - -sju'ə] s kännare,

smakråd, förståsigpåare [of, in], Connor [ko'nə] npr.

connotllation [kono(u)tei'Jn] s. bibetydelse, -e [konou't] tr därjämte beteckna, hava bibetydelse av; innebära,
connubial [kənju:'biəl] a äktenskaplig, conoid [kou'noid] a något konformig. conquer [ko'gkə] I. tr 1. erövra;
tillkämpa sig. 2. övervinna, besegra. II. itr segra; uing hero segerhjälte, ~or [-rə] s erövrare; [-[be]-segrare;-] {+
[be]- segrare;+} William the Cu Vilhelm Erövraren. conquest [ko'gkwest] s erövring; av. seger; make a u of
erövra, vinna; the Cu Englands erövring av norman nerna 1066.

Conrad [ko'nræd] npr.

consanguinlleous [konsæggwi'n|iəs] a blodsförvant. -ity [-iti] s blods|frändskap, -band, släkt-, skyldþkap.
conscienllce [konjjns] s samvete f\good1 clear, had, guilty ~]; have the u to ha samvete att; make a [matter of] u
of göra till samvetssak, göra sig samvete av; in all u F sannerligen; det ska gudarna veta; med gott sam-+ vete, på
heder och samvete, uppriktigt; what in all ut vad i all världen? on o.'s u på sitt samvete; ~ clause
undantagsbestämmelse för samvetsöinma; ~ money samvetspengar isht

s&dana som i efterhand insänts till statskassan av skatte-

hedragaro. -tious [-ie'njəs] a samvetsgrann; "w objector samvetsöm [värnpliktig]; rv scruples
samvetsbetänkligheter. -tiously [-ie/njəsli] adv samvetsgrant, skrupulöst; med gott samvete, conscious [ko'njas]
a0 1. vetande med sig själv, ägande kännedom, medveten [of om]. 2. [själv]medveten. ~ness [-nis] s
medvetenhet, medvetande, conscribe [kənskrai'b] tr uttaga till krigstjänst isht gnm lottning. conscript [ko'nskript]
I. a 1. Cu Fathers romerska senatorer. 2. utskriven soldat &o. II. s kon-skriberad soldat, rekryt, värnpliktig, »vlon
[kənskri'pjn] s konskription, tvångsuttag-ning till krigstjänst isht gnm lottning; värnplikt; of wealth 'ekonomisk
värnplikt' extra be-

+ skattning av icke värnpliktiga.

consecratlle [ko'nsikr|eit] I. tr inviga; helga; ägna; -ed earth vigd jord*. II. a invigd, helgad. -ion [-ei'Jn] s 1.
invigning; helgande [to åt]. 2. biskopsinvigning, consecutive [kənse'kjutiv] a 1. på varann följande, å rad [several
u days]; fifths mus. på varandra följande kvinter. 2. följdriktig.

3. gram. konsekutiv. ^ly [-li] adv efter varandra, å rad, i sträck, i följd, consensus [kənse'nsəs] s samstämmighet
[~

of opinion]. consent [kənse'nt] I. s samtycke, bifall; loith one uf by common u enstämmigt, enhälligt; silence is u
att tiga är att samtycka. II. itr samtycka, ge sitt bifall, gå in p& [to]\ gå med på det. ~aneousfkonsente^niəs]^
överensstämmande [with, to med]; samstämmig; samtidig, ~ient [kənse'njnt] a° överensstämmande,
samstämmig; som samtycker [to till], consequenüce [ko'ns(i)kwən|s] s 1. följd; slut-, sats; in u som en följd
därav, följaktligen; in u of i följd av; play [a*] us lek skriva långkatekes. 2. vikt, betydelse [a th. of ~]; is not [of]
the least u gör ingenting alls; money was of no u pengar hade ingen betydelse (spelade ingen roll). 3. rang,
ställning, inflytande; a man of u en inflytelserik (mäktig) man. -t [-t] I. a 1. följande [on på]; be u on vara en följd



av. 2. följdriktig, konsekvent. II. S följd; efterled i matem. förhallande fmots. antecedent], -tial [konsikwe'nJ(ə)l]
a° 1. därav följande; som följer [on på, av]. 2. [utgörande] indirekt [följd ei. resultat], medelbar [damages, losses].
3. följdriktig, konsekvent» 4. socialt betydande; nu mest dryg, viktig, pösig, -tly ['tli] adv följaktligen,
conservllancy [kənsə:'v|nsi] s 1. hamn-, flod|sty-

relse med domsrätt i fiskeri- o. sjöfartsfr&gor inom område [Thames u]. 2. bevarande av träd, skog &c; statligt
naturskydd, -ation [konsə(:)vei'Jn] s bibehållande; bevarande; beskydd, -atism [-ətizm] s konservatism, -atlve [-
ətiv] I. a° 1. bevarande, bibehållande, skyddande. 2. konservativ, samhällsbevarande. 3. försiktig, lågt hållen
kostnadsberäkning. II. s 1. bevarare, skydd[ande medel] &c. 2. konservativ, högerman. -atoire [-ətwa:] s
kontinentalt musikkonser-vatoriom. -ator [ko'nsə(:)veitə] s 1. upprätt-hållare, bevarare. 2. [-ətə] intendent för
offenti. samlingar; konservator; us of the peace titel för konungen, lordkansleren m. fl.; uS oj a river se

-ancy 1. -atory [-ətri] I.a 1. bevarande, skyddande. 2. konservativ. II. s 1. drivhus; orangeri; galleri med växter. 2.
musikkonserva-torium. -e [-] I. tr bevara; vidmakthålla; förvara. II. s [vani. pi. ~s] åid. inlagd frukt, sylt. consider
[kənsi'd|ə] I. tr 1. aid. granska. 2. taga i betraktande «i. övervägande, betrakta, överväga, tänka på; betänka,
besinna; uing [the circumstances] med hänsyn till (efter) omständigheterna se av. uing. 3. ta hänsyn till, göra
avseende på, tänka på [~ o.s.]. 4. [högjakta, Ö. anse [såsom ei. för], hålla [för] + [med pred.fyiin., äv.««]. II. itr
tänka, överväga; betänka sig; ~ of aid. överväga, ^able [-(ə)rəbl] o° 1. betydande; vani. betydlig, ansenlig,
väsentlig, åtskillig, större [sum of money]; u trouble åtskilligt [med] (ganska mycket) be-
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svär; -ably worse betydligt sämre. 2. Am. F + en massa timmer &c, mycke|n, -t. ~ate [-(ə)rit] a° 1. aid.
eftertänksam, försiktig. 2. omtänk-+ sam, hänsynsfull [of, to, towards]. nation [--orei'Jn] s 1.övervägande,
betraktande, behandling; hänsynstagande; in u of i betraktande av, på grund av, [i gengäld] för, mot; take into ~ ta
i betraktande (övervägande); fästa avseende vid, ta hänsyn till; on further u vid närmare eftertanke; the question
under u den föreliggande frågan. 2. hänsyn, synpunkt, skäl, ngt som man får ta hänsyn till (som bör beaktas, tål
att tänka på, spelar en roll); that is the last u det är det man minst behöver tänka på; the expense is no u vid
kostnaden fästes intet avseende; on no u på inga villkor. 3. ersättning, belöning, betalning; vederlag äv. jur.; for a
u mot kontant erkänsla (vederlag). 4. hänsyn[sfullhet], om-+ tanke, omtänksamhet. 5. aktning, anseende,
betydenhet [persons of ~]; om sak betydelse.

[-əd] I. a 1. väl övervägd. 2. ansedd. II. konj (eg. absolut pp.) i betraktande av. ~ing [-'(ə)riq] I. prep i
betraktande av, i anseende till. IL adv F efter omständigheterna, om allt tas med i beräkningen; för att vara av
honom (dem, [gjort] under sådana förhållanden &c) [that is not so bad u]. consign [komai'n] tr 1. över|lämna, -
antvarda [to perdition, oblivion &c]; anförtro; ~ to writing skriftligen uppteckna. 2. deponera pengar. 3. hand. av-
, Överjsända varor med båt, tåg åo; kon signera, nation [konsigner jn] s 1. utbetalning tui laga ombud, deposition;
ibl. isht Skotti. jur. deponerad summa. 2. hand. avsändande av varor, konsignjering, -ation; to the u of adresserad
till. ~ee [konsini:', -sai-] s [varu]emottagare, ~er [-ə] se -or. ~ment [-mənt] s 1. ut-, över|lämnande. 2. hand. av-
sändning av varor isht till agent; konsignation; to the u of adresserad till. 3. konkr. varujsänd-ning, -parti.

1. console [kənsou'1] tr trösta.

2. console [ko'nsoul] s konsol; framspringande stöd.

consolidate [kənso'lid|eit] I. tr 1. göra tät (fast). 2. befästa, stärka, konsolidera maktställning &o. 3. samman|slå, -
föra olika lagbestäm, melser, pa»torat, bolag &c, förena till ett helt. 4. konsolidera skuld, fondera; anvisa fond
sam säkerhet för ränte- ei. avbetalningen å statsskuld; ud annuities eng. 21/i % statsobligationer (förr 3 %; ud
threes)', ud fund fond varur den eng. statsskulden förräntas, vissa statslöner betalas m. m. II. itr bli tät (fast),
förtätas; konsolideras. -ion [-ei'Jn] 5 konsolidering i olika bet. se -e; fondering. consols [ko'nsolz, äv. kənso'lz] s
pl — consolid-+ ated annuities se consolidate I. 4. consonanlice [ko'nsənən|s] s 1. assonans. 2, konsonans,



samklang, harmoni; biidi. överensstämmelse. -t [-t] I. a° konsonerande. harmonisk, överensstämmande [with, äv.
to + med]. II. s konsonant, medljud. -tal [-[kon-sənæ/nt(ə)l]-] {+[kon- sənæ/nt(ə)l]+} a° konsonantisk.

1. consort [ko'nsoit] s 1. make, maka, gemål; king (prince) ~ prins-gemål regerande drottnings man. 2. »t»
kamratskepp som gör ett annat sällskap.

2. consort [kənso/t] I. itr 1. förena sig, säll-skapa, umgås [with ined]. 2. överensstämma,, harmoniera,* ill u with
föga överensstämma med. II. tr förena.

conspectus [konspe'ktəs] s översikt [of över], conspicuous [kənspi'kjuəs] a 1. synlig vida omkring,
iögonfallande. 2. framstående, -trädande. observerad, bemärkt [for för]; make o. s. u ådraga sig uppmärksamhet,
göra sig bemärkt; be u by o.'s absence lysa med sin frånvaro, ~ly [-li] adv på ett iögonfallande Sätt. r^neSS [-nis]
S 1. Synlighet tydligt el. vida; tydlighet, igenkännlighet. 2. bemärkthet. conspiracy [kənspi'r|əsi] s
sammansvärjning, -gaddning, komplott, -ator [-ətə] s konspiratör, sammansvuren. -e [kənspai'ə] I. itr 1.
sammanS värj a, -gadda sig. 2. samverka; bidraga [to till [att]]. II. tr stämpla för; i hemlighet förbereda ei. arbeta
på. constabllle [kA'nstəbl] s 1. hist, konnetabel[Lord High C~] nu blott tillsatt vid extraordinära tillfällen, t. ex.
kröning. 2. kommendant Vid kungl. slott [~ + of the Tower]. 3. oftast [polis]konstapel; Chief Cu polismästare för
grevskap; special u extra konstapel vid utomordentliga tillfällen; outrun the u Fleva över sina tillgångar, sätta sigi
skuld, -ulary [kənstæ'bjuləri] I. s polis|kår, -styrka; gendarmeri. II. a polis- [force]. Constance [ko'nstəns] npr
Konstanz; Lake u Bodensjön.

constanllcy [ko'nstənSi] s 1. beständighet, varaktighet; konstanthet. 2. ståndaktighet, fasthet; ihärdighet;
trofasthet, -t [-t] I. a° 1. [be]ständig; konstant; adv. uly (jämt och]
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ständigt. 2. stadig; fast, ståndaktig; trofast, trogen [to mot]. II. s mat. fys. konstant.

Constantly [konstæ'n|Jə] I. npr. II. s siags kapvin. -ine [ko'nstəntain] npr Konstantin, -inople -tinou'pl] npr
Konstantinopel. -i nopolitan [- -tinopa'litən] a konstantinopoli-tansk.

constellation [konstilei'Jn] s konstellation, stjärnbild.

consternatile [ko'nstə(:)n|eit] tr göra b estört, förfära, -ion [-ei'Jn] s bestörtning, ytterlig

häpnad.

constipatüo [ko'nstip|eit] tr förstoppa, göra hård. -ion [-ei'Jn] s iäk. förstoppning.

constituency [kənsti'tjuən|si] s 1. valmanskår, väljare; valkrets. 2. F kund-, prenumerant|-krets &c. -t [-t] I. a 1.
integrerande, bestånd [-s-[parts].-] {+s- [parts].+} 2. konstituerande [~ assembly]. 3. väljande, val[mans]-; <x,
body valkorporation. II. s 1. [grundbeståndsdel. 2. uppdragsgivare, huvudman, konstituent. 3. valman.

constitute [ko'nstitju:t] tr 1. insätta [såsom], förordna [till], tillsätta; the ?od authorities de offentliga
myndigheterna. 2. inrätta, grunda; konstituera. 3. sammansätta, dana; göra ngt [till vad det är]; bestämma; [-
[tillsammans]-] {+[till- sammans]+} utgöra, bilda.

constitution [konstitju:'J|n] 5 1. konstituering; fastställande; bildning &c. 2. konstitution, saminansät.tning [the <o
of the council]. 3. inrättning, anordning [all these wise ~s].

4. kroppskonstitution, -beskaffenhet, fysik.

5. si n n e sj fö rf at tu ing, -art; temperament. 6. förordning, lag. [statsförfattning; grundlag. ~ai [-ni] I. a 1.
konstitutionell; medfödd; naturlig. 2. inverkande på ei. välgörande för hela organismen. 3. grundbestånds-,
väsentlig. 4. konstitutionell: ä) om monarki; b) grundlags--, författningsenlig; ibi. använt os. konservativ



partibeteckning; C) grundlags-, författnings-. II. s promenad för motions skull. <^alist [-ənlist] 5 [anhängare
av]konstitutionell [styrelse el. av viss konstitution]; eng. pol. förr ofta = konservativ. ^aiity [-ənæ'liti] s
grundlagsenlighet, det grundlagsenliga [of i], ~aily [-nəli] adv I. till sin sammansättning. 2. i fråga om hela
organismen. 3. av naturen. 4. författnings-, grundlags|enligt, konstitutionellt.

constitutive [ko'nstit.ju:tiv] a» 1. konstituerande [o/]; uppbyggande, konstruktiv; ~ power lagstiftande
(konstituerande) myndighet. 2. konstitutiv, [grund]väsentlig. 3. integrerande, bestånds*.

constrain [kənstrei'n] tr 1. tvinga; be *eed nödgas. 2. framtvinga. *3. fängsla, lägga band på. 4. begränsa;
inskränka [kropps rörelse tin], '•ved [-d; adv. -idli] a° 1. avtvungen; adv. under (med) tvång. 2. tvungen, bunden,
förlägen, onaturlig, konstlad; ofri,icke ledig, ~wi [-t] s 1. tvång [under --w]; våld gjort på ngt,

bundenhet. 2. känsla av tvång, tvungenhet, förlägenhet, constrict [kənstri'k|t] tr samman|draga, -pressa, draga
ihop inom snävare gränser, insnöra; få att draga ihop sig. ^ion [-Jn] s sammandrag-+ ning, hopsnörning;
insnörning. <vive [-tiv] a sammandragande, hopklämmande. **or[-tə] s 1. sammandragande muskel, slutmuskel.
2. boaorm.

constringe [konstri'n(d)3] tr pressa ihop; få att draga ihop sig. ~nt [-nt] a sammandragande; bindande, construct
[kənstrA'k|t] tr konstruera [fram, upp]; uppföra, bygga. ~Jon [-Jn] s konstruktion i olika bet., äv. gram.: 1.
konstruering; uppförande, [upp]byggande; in course of ~ un-+ der uppförande (byggande). 2. byggnad eg. o.
biidi. 3. tolkning, tydning, utläggning; bear a te kunna tolkas (tydas &c) på visst sätt; put a., te upon tolka, tyda så
ei. så; put the best ~ on a th. tyda en sak till det bästa, /vlonal [-Jən(ə)l] a° 1. konstruktions-, byggnads-. 2.
hörande till byggnadsstommen (grundplanen), konstruktiv. 3. beroende på (beträffande) tolkningen o. därigenom
oviss, [uppkonstruerad. ~ive [-tiv] a° 1. konstruktiv, uppbyggande, skapande |-talent]: te purposes
byggnadsändamål. 2. konstruktiv, hörande till byggnadsstommen, betingad av själva byggnadssättet. 3. härledd
genom tolkning, framgående av förnuftsgrunder, menad ehuru ej direkt uttryckt, implicerad, [som är] till sin
innebörd, indirekt men faktisk; adv. -ively tolknings-, slutlednings|vis, indirekt men faktiskt, till sin
innebörd.consultative
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plägning, överläggning; konsultation, ~ative [-ətiv] a rådgivande, ~ing [-ig] a 1. Tådfrå-gande. 2. rådgivande,
konsulterande [phy-+ sidan mottager men g&r ej pà besök, engineer]. + consume [kənsju/m] L tr 1. om eld &c
förtära; förbruka. 2. tillbringa tid, isht ödsla bort. 3. förtära, konsumera, dricka [upp]. II. itr förtäras; tyna bort.
~dly [-idli] adv &id. våldsamt, väldeliga, ~r [-ə] s förbrukare, konsument.

consummate I. [kənSA'mit] a° fulländad, utsökt, fullständig, raffinerad. II. [ko'nsAmeit] tr fullborda isht
äktenskapet med samlag, -lon [kon-s Am ei'Jn] s 1. fullbordande, avslutning. 2. fulländning; ngt fullbordat; slut,
mål, slutmål [a

contagllion [kantei'd^n] s 1. smitta genom beröring. 2. smittosam sjukdom, farsot. 3. smittämne. 4. biidi.
besmittelse; smitta, gift. -ious [-əs] a° smittosam; smittoförande, -iousness [-əsnis] s smittosam karaktär, smitta,
contain [kəntei'n] tr 1. innehålla, innefatta, rymma; roing .. kem. -haltig. 2. om tai vara jämnt delbart med. 3. nu
% hålla, styra, tygla, hålla inne; ~ o.s. behärska sig, tiga. 4.

mil. hålla, hindra fientlig styrka med tanke pà större + operationer annorstädes.

contaminate [kəntæ/min|eit] tr fläcka, besmitta, [för]orena. -ion [*ei'Jn] 5 nedfläc-+ kände, besmittelse,
[för]orening äv. konkr. contango [kəntæ'ggo(u)] (pi. ~es) s börs. report, contemn [kənte'm] tr utt. förakta;
nonchalera, contemplate [ko'ntempl|eit] I. tr 1. beskåda, betrakta. 2. Midi, betrakta, fundera på (över), begrunda.
3. räkna med ngt as. möjligt. 4. ha för avsikt, umgås med tankar på, ha un-+ der övervägande, planera; avse. II. itr
fundera. -ion [-ei'Jn] s 1. beskådande; betraktelse; begrundande, kontemplation. 2. förehavande; avsikt; in
avsedd, planerad; the mere ~ of the deed själva tanken på gärningen. -ive [-eitiv, av. kənte'mplətiv] a°



begrundande, eftersinnande, tankfull; kontemplativ. contemporaneity [kənteNmp (ə) r|ən i:'iti] s samtidighet. -
aneous [-ei'njəs] a° samtidig; av samma ålder som. -ary [-əri] I ~a° samtidig [with]; jämnårig; samtida, dagens
[events], II. S samtida [of till] ofta om tidning, skolkamrat &c.

contempt [kənte'm(p)t] s förakt, ringaktning [of, for]; hold in ~ hysa förakt för; bring into ro utsätta för förakt,
bringa i vanära; ro of court förargelseväckande beteende inför

rätta; lagtrots, nihility [-abi'liti] s föraktlighet. ~ibie [-əbl] a° föraktlig: subst. the Old C ros

eng. undsättningstrupperna till Frankrika o. Flandern i början aV världskriget. ^UOUS [-juəs] föraktfull, hånfull,
spotsk; ~ of föraktande.

contend [kante'nd] I. itr 1. strida [against, with mot, med; about om; for för; roing interests &c], 2. sträva, tävla.
3. strida, tvista, resonera. II. tr strida om; påstå, [vilja] hävda, förfäkta, vidhålla.

1. content [ko'ntent, kənte'nt] s 1. [sakinnehåll, innebörd i motsats mot form [the inner ro or

+ meaning of words]; jfr ~.?. 2. rymlighet, volym, innehåll; cubic ~ kubikinnehåll.

2. content [konte'nt] I. s belåtenhet; to o.'s heart's ^ av hjärtans lust, till fullaste belåtenhet. II. a 1. nöjd, belåten,
villig; be ~ äv. låta Sig nöja. 2. re, not~re vid röstning i överhuset ja, nej; not-ros nej-röster. III. tr tillfredsställa; ~
o. s. nöja sig [with], ^ed [-id] a° nöjd, belåten: förnöjsam.

contention [kənte'nj|n] s 1. stridpghet]; tvist; se av. bone. 2. tävlan. 3. påstående, -ious [-əs] a° 1. stridslysten,
gräl sjuk. 2. tvistig; tvisto-; ~ issues tvistefrågor, stridsspörsmål; ro jurisdiction dom värj o, domsrätt i tvister, -
iousness [-əsnis] s stridslystnad.

contentment [kənte'ntmənt] 5 belåtenhet; förnöjsamhet.

contents [konte'nts, ko'ntents] 5 pl [na ej ag.] innehåll [of a glass, a book]\ table of ro innehållsförteckning; ~ bill
löpsedel.

conterminous [kəntə:'minəs] a° 1. som har gemensam gräns, gränsande [with, to med, till]. 2. sammanfallande i
rum, tid el. bet.

1. contest [ko'ntest] s 1.ordstrid, tvist. 2. strid, kamp. 3. .tävlingskamp, tävlan.

2. contest [kənte'st] I. itr aid. 1. disputera. 2. strida; tävla. II. tr 1. bekämpa: bestrida, 2. kämpa om [besittningen
av]; göra-stridig; tävla om; ^ an election pari. uppträda som motkandidat tm plats i Underhuset, ~ation [-[kon-
testei'Jn]-] {+[kon- testei'Jn]+} s l.[ord]strid, tvist. 2. bestridande; in ro omstridd. 3. hävdat påstående, ^ed [-id] a
omtvistad; ~ election val med motkandidater (två ei. flera kandidater).

context [ko'ntekst] s sammanhang. ~ual [- - juəl] a° som beror på (hör till, framgår av) sammanhanget; adv. roly i
(efter) sammanhanget. "wure [- -Jə] s 1. vävnad, samman-fogning äv. biidi. 2. byggnad, sammansättning; system.

contigullity [kontigju'iti] s beröring, omedelbar närhet; äv. oeg. nära grannskap, -ous [kənti'gjuəs] a° berörande,
stötande intill [ro

+ to], angränsande; närliggande, -boende.

continenllce [ko'ntin|əns] s återhållsamhet; måttlighet; kyskhet, -t [~ənt] I. a° återhållsam; måttlig; kysk. II. s
1.kontinent,fastland; the Cro Kontinenten Europas fastland; on the re vani. i utlandet. 2. världsdel, -tal [-e'nt(ə)l]
I.
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contrary

• a° kontinental, fastlands-. II. s fastlandseuropé [mots, britt], contingenlicy [kənti/n(d)5n|si] s 1. händelses



ovisshet. 2. tillfällig (oförutsedd) händelse, tillfällighet; &v. tillfälligt sammanträffande av händelser; -cies of
war vapenlycka. 3. möjligt fall, eventualitet [not by any possible ~]; på viss eventualitet beroende förhållande
(möjlighet, sak &c). 4. ngt som medföljer, tillbehör; i sht pi. -cies biomkostnader; är. oförutsedda utgifter; ~ fund
fond för oförut-+ sedda utgifter, -t [-t] I. a 1. möjligen inträffande, eventuell, oviss. 2. villkorlig ej nödvändig i
och för sig; beroende på [on] eventualitet; oväsentlig. 3. tillfällig. 4. ~ to medföljande, hörande till, som är en
följd av. II. s kontingent isht av trupper, -tly [-tli] adv eventuellt; blott under vissa omständigheter; tillfälligt,
continuüal [kənti'nju|əl] [-«°l.ständig[tåterkommande],-] {+«°l.ständig[tåterkom- mande],+} oupphörlig:
ihållande. 2. F idelig, -ance [-əns] s 1. fort|varo, -sättande, oavbruten fortsättning; varaktighet [of some ~]. 2.
kvarstannande; during his u in of fee under hans ämbetsutövning, -ant [-ənt] a o. s dura-tiv [konsonant], -ation [-
ei'Jn] s 1. fortsättning äv. konkr., förlängning; hand, prolongation; u-School fortsättningsskola efter folkskola 14
—10 &r. 2. pl. us damasker &c fortsättande knäbyxor; S byxor, -e [-:] I. tr 1. fortsätta, fortfara med; [to be] ud
fortsättning [följer]. 2. förlänga; låta fortvara. 3. [bi]behålla, låta kvarstå [in vid, i ämbete <fec]. 4. jur. isht skotti.
ajournera. II. itr 1. fortleva. 2. förbliva, [kvar]stanna; fortfara att vara [~ ill]; framhärda [in i, med]. 3. fort|sätta, -
fara [doing, to efo]. -ed [-:d] a° av. oavbruten, ständig, -ity [-[konti-nju(:)'iti]-] {+[konti- nju(:)'iti]+} s
kontinuitet; oavbrutejn (-t) följd + (sammanhang), -ous [-əs] a° kontinuerlig, fortlöpande, sammanhängande,
oavbruten; ihållande; ständig; ^ current eiektr. likström, contort [kənto:'|t] tr sno, vrida; förvrida, ~ion [-Jn] s
vridning; förvridning av ansikte ei. kropp; grimas, ~ionist [-Jnist] s 1. ormmänniska. 2. ordvrängare. contour
[ko'ntua] s kontur; ytter-, gräns|linje isht mellan olikfärgade delar av bild ko, Omkrets; grunddrag; ~ line topogr.
höjdkurva å karta, contra [ko'ntrə] prep o. s mot; motskäl; motsida; pro # ~ (pro $ con) för och mot; hand. debet
och kredit; per u hand. å andra sidan i kontobok, isht å kreditsidan, contraband [ko'ntrəbænd] I.s [-
kontrabandþtra-fik]-] {+kontrabandþtra- fik]+} [~ of war]. II. a [export- ei. [-import]-förbjuden,-] {+import]-
förbjuden,+} olaglig, ~ist [-ist] s smugglare, contrabass [ko'ntrəbei's] s basfiol. 1. contract [ko'ntraekt] s 1.
ömsesidig överenskommelse, fördrag, kontrakt; jur. juridiskt bindande förbindelse. 2. hand. kontrakt [that is not
in the ~]; entreprenad [äv. ~ by tender], + ackord, beting [by ~]; season ticket abonnemangsbiljett; sign a u for
(take the u for)

ta bygge &c på entreprenad, åtaga sig leveransen av; undertake by [a] ~ åtaga sig på ac-+ kord (entreprenad). 3.
trolovning. 2. contract [kəntræ'kt] I. tr 1. t avtala; ~ o. s. out of genom överenskommelse göra sig fri från. 2.
träda i, ingå äktenskap. 3. få, göra, vinna [friendship &c]; ådraga sig, åsamka sig sjukdom, skuld &c [illness ued,
on service]; fatta; få, skaffa sig vana. 4. sammandraga äv. gram., kontrahera; rynka panna; förkorta, [förminska;
inskränka [o.'s expenses] II. itr 1. avsluta kontrakt, göra upp [for om]; förbinda sig E*o do, for doing]; uing
parties + fördragsslutande parter; kontrahenter. 2. draga ihop sig, minskas, krympa, ~ed [-id] a sammandrage U
äv. gram.; förträngd; hop-krympt; biidi. begränsad, svibility [-əbi'liti] s sammandragbarhet. ~ible [-əbl]
a°samman-, hop|dragbar. ~ile [-ail] o hopdragbar, [sig] sammandragande; sammandragnings- [~ force], ~ion
[kəntræ'kjn] s 1. samman-, hop|-dragning; förkortning; minskning. 2. Miai. inskränkning. 3. ådragande av skuld,
sjukdom &c. rw-note [ko'ntræktnou't] s hand. slutsedel, ~or [-ə] s 1. åid. kontrahent. 2. leverantör; entreprenör.
3. anat. slutmuskel. ~ual [-juəl] a kontrakts-, kontrakts enlig, av kontrakts natur.

contradict [kantrədi'k|t] tr bestrida, demen-+ tera; motsäga; stå i strid med. »*ion [-Jn] s motsägelse; bestridande,
dementi; gensägelse [beyond all ~]; ~ in terms contradictio in adjecto; give u to dementera, "wious [-Jəs] a°
motsägelselysten. ~ory [-t(ə)ri] I. a° 1. motsägande, kontradiktorisk, förnekande, oförenlig; rakt motsatt [to]. 2.
motsägelselysten. II. s [kontradiktorisk] motsats, contradistinction [kontrədisti'g|kJn] s åtskillnad genom motsatta
egenskaper; in u to (from) i motsats till. -guish [~gwij] tr åtskilja genom motsats [from från], contralto
[kəntræ'lto(u)] s kontraalt. contraposition [kontrəpəzi'Jn] s motsättning, -ställning.

^contraption [kəntræ^pjn] s S attiralj, grej[or]. contrapuntist [ko'ntropAntist, - - - -] s kontrapunktisk

contrarlliety [kontrər|ai'əti] s 1. motjsats, -sättning, stridighet; motsägelse. 2. motighet. -ily [-ili] adv på motsatt
sätt, emot [äv. prep.

to]; tvärtom, däremot, -iwlse [-'iwaiz, &v. kəntrs'əriwaiz] adv däremot, tvärtom; omvänt; på motsatt sätt. -y [-i]



I. al. motsatt; stridande [to mot]; ~ to prep. tvärtemot. 2. motig, vidrig [~ winds]. 3. [kəntre^əri] F enveten,
omöjlig att ha att göra med. II. S motsats [the direct u of a th.]; rather the u snarare tvärtom; on the u tvärtom; to
the u i motsatt riktning (syfte &e) [unless you hear from me to the ~]; tvärt-, därjemot; advise to the u ge ett
motsatt råd; all reports to the u
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conventual

alla motsatta rykten; by -ies genom kontrastverkan; tvärtom, contrast I. [ko'ntræst, aT. -tra:st] s kontrast, motsats
[in ~ to (with); he is a great ~ to his father]. II. [kəntræ'st, ay. -trar'st] tr 1. uppställa (sätta) som motsats mot,
jämföra [with]; as *oed with i motsats mot, i jämförelse med. 2. av. framhäva genom motsatö; % bilda motsats
till. III. [- -] itr kontrastera, + sticka av, bilda en motsats [with mot, till], contravenlle [kontrə|vi:'n] tr 1. kränka,
överträda. 2. komma (stå) i strid med; bestrida, motsäga, -tion ve'njnjs överträdelse, [-kränkning; in ~ of i strid
mot. contretemps [ko^nHrəta:^), ko(:)/nt-, -ta:q,

-to:g] s oförmodat hinder, hake. contribute [kəntri'b|ju(:)t] I. tr bidraga med, + tillskjuta, lämna ngt [såsom
bidrag]. II. itr lämna bidrag, bidraga, medverka [to, av. towards till, [till] att], -lon [kontribju/Jn] s bidrag [the
smallest ~s will be thankfully [-received];-] {+re- ceived];+} tillskott; krigsskatt; lay under ~ brandskatta;
avtvinga bidrag i aiim. -ive [-[-ju-tiv]-] {+[-ju- tiv]+} a bidragande,befordrande þo], -or [-jutə] s bidragsgivare;
medarbetare, -ory [-jut(ə)ri]

I. o som lämnar bidrag, bidragande, medverkande. II. s bidragande, en som skjuter till &c; medarbetare.

contritlle [ko'ntrait] a° förkrossad, botfärdig, ångerfull, -ion [kəntri'J~n] s förkrosselse, ångerfull botfärdighet,
contrivllable [kəntrai'v|əbl] a som kan uppfinnas, upptänk|lig, -bar. -ance [-ns] s 1. utfunderande; uppfinning;
plan[läggning]. 2. uppfinningsförmåga. 3. knep, påhitt, konstgrepp. 4. anordning äv. biidi., inrättning, apparat, -e
[-] I. tr 1. uttänka, hitta på, uppfinna; planera. 2. finna medel (utvägar) till, åvägabringa, ordna ti'11 med; ställa
[så till], åstadkomma, lyckas [to att; he <ed to see her]; he can <o without it han reder (klarar) sig ändå.

II. itr stämpla, -er [-ə] s 1. uppfinnare, ut-tänkare; upphovsman. 2. ränksmidare. 3. hushåll|are, -erska.

control [kəntrou'1] I. s 1. herravälde; myndighet [of över]; övervakande, kontroll, uppsikt, tillsyn [be in to of
have ~ of]; reglering; + behärskning[sförmåga]; hållhake; passport to passkontroll; circumstances beyond o.'s ~
omständigheter över vilka man icke är herre; the machine got out of his to han förlorade herraväldet över
maskinen; keep withino?sto behålla herraväldet över; without to obehindrat, fritt. 2. övervakare; isht spirit,
astralande behär-+ skande medium. II. tr behärska, bestämma över; övervaka, kontrollera; reglera; bemästra; sty-
ra, tygla lidelse, sig &c. liable [-əbl] a möjlig att styra (behärska); kontrollerbar. oJer [-ə] s kontrollant, -ör;
övervakare; behärskare, styresman.

controversial [kontrəvə:'J|(ə)l] a° 1. omtvistad,

tviste-. 2. polemisk, strids- [pamphlet], 3. stridslysten, -ialist [-əlist] s polemiker, -y [ko'ntrəvə:si] s lärd,
diplomatisk &o strid, tvist, polemik; without (beyond) to odisputabel[t]. controvert [ko'ntrəvə:t] tr 1. debattera,
disputera om. 2. bestrida; sätta sig upp emot. ~ist [-ist] s polemiker. contuml|acious[kontju(:)m|ei'Jəs] a°
tredsk,hals-starrig, ohörsam. -acy [ko'ntjuməsi] s tred-ska, gensträvighet. -eiious [-i:"liəs] a° förnär-+ mande,
skymflig; hånfull, -ely [ko'ntjum(i)li]

s skymf[ord], hån, förnärmelse; ar. vanära, contuslle [kəntju:'|z] tr stöta, ge blåmärke[n].

-ion [~3n] s kontusion, krosskada, blåmärke, conundrum [kənA'ndrəm] s vitsgåta; kvistig fråga.

convalesce [konvəle7s] itr tillfriskna, vara på bättringsvägen, ~nce [-ns] s tillfrisknande, ~nt [-nt] I. a
tillfrisknande, på bättringsvägen. II. s konvalescent; attr. ~ home konvalescenthem. convenlle [kənvi:'n] I. itr
sammanjkomma, -träda, samlas. II. tr 1. sammankalla. 2. instämma, inkalla, -er [-ə] s sammankallande; Skotti.



kommittéordförande, -ience [-jəns] s 1. lämplighet; bekvämlighet; förmånlighet; marriage of to konvenansparti;
a great ~ mycket förmånligt ei. bekvämt; at o.'s ~ vid tillfälle, när det passar; at your earliest to i brev så snart det
är Eder möjligt, om möjligt per omgående; for to' tsake för bekvämlighetens skull. 2. konkr. förmån; bekväm sak
(inrättning, anordning) [ofta pi.]; förr ofta isht vogn; nu ofta bekvämlighetsinrättning; make a to of a p. utnyttja
ngn skamligt, -ient [-jənt] a lämplig, läglig, förmånlig, passande; bekväm: om läge 'central'; <x/ for all parts bra
(passande, förmånligt) för alla parter; if you can make it to om det kan bli passande för er, om ni kan ordna det så
att det passar, -iently [-[-'jənt-li]-] {+[-'jənt- li]+} adv lämpligt, utan oläglighet, -enhet, convent [ko'nvənt] s
[nunne]klöster, ~icle [kən-

ve'ntikl] s konventikel; bönemöte, convention [kənve'njn] s 1. sammankomst; konvent [national ~]. 2.
överenskommelse, uppgörelse, avtal; konvention. 3. allmän ofta tyst överenskommelse; vedertagen sed
(uppfattning &c); konvenanslregel, -hänsyn; konven-tionalism; ngt konventionellt, ~al [-(ə)l] a° 1.
överenskommen,fördragsenlig: av konventions natur. 2. vedertagen; sedvanlig, konventionell, traditionsbunden.
/v/alism[-əlizm] s konventionalism: a) traditionsbundenhet, schablonmässighet; b) vedertage|n (-t) uppfattning
(bruk), ~alitjy [kənvenjənæ'liti] s [det] konventionella; vedertaget skick (bruk); traditionsbundenhet; ofta pi. the
-ies seder och bruk. realize [kənve'njənəlaiz] tr göra (behandla) konventionell(t). conventual [kənve'ntjuəl] I. a
kloster-, klosterlik. II. s klostermedlem.
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cool

converge [kənvə-Zdg] itr o. tr [få att, låta] sammanlöpa ei. konvergera, sträva åt samma punkt, ~nce [-ns], ~ncy
[-nsi] s konvergens, •-wnt [-nt] a konvergerande, sammanlöpande, conversüable [konvə/səbl] a° lätt att språka
med, konversabel, språksam; sällskaplig, -ant [ko'nvosnt] a° 1. som umgås [with med], nära bekant, förtrolig. 2.
förtrogen, hemmastadd, [väl] bevandrad [with, % in med, i], conversation [konvosei'Jn] * 1. bibi. åid. our u is in
heaven vårt samfund är i himmelen. 2. konversation, samtal [enter into u]. ~al [-1] a 1. förtjust i att språka; med
konversationstalang. 2. samtals-; hållen i samtalsjform, -ton; u powers konversations-, sällskapsj-talang. ^alist [-
əlist] s skicklig konversatör, sällskapsmänniska, ~aily [-əli] adv samtalsvis; i samtalston, conversazione
[ko'nvasaetsiou'ni] s aftonsam-

kväm, soaré i lärt el. konstnärligt samfund.

1. converse I. [kənvə/s] itr konversera, samtala [on om, i, över; about om]. II. [ko'nvə:s] s 1. åid. samtal. 2.
andligt umgänge.

2. converslie [ko'nvə:s] I. a omvänd, motsatt. II. $ omvänt förhållande; motsats, -ely [--li äv. - -Ii] adv omvänt, -
ion [kənvə:'Jn] s 1. förändring, om-, förjvandling [into (to) till]; transformering; aptering. 2. teoi. omvändelse;

+ poiit. av. övergång. 3. hand. konvertering.

1. convert [ko'nvə:t] s omvänd; proselyt.

2. convert [kənvə/t] tr 1. förvandla [into till]; fys. transformera, omforma; aptera gevär &c [ittfo]. 2. teoi. &c
omvända. 3. hand. konvertera, omsätta [into cash]. 4. ståla jaru. 5. i stallet an-

+ vända [to till]; jur. tillägna sig för eget bruk. ~er [-ə] s 1. proselytmakare. 2. »ekn.konverter. 3. eiektr.
transformator, nihility [-əbi'liti] s för-vandlingsbarhet &c se följ. ~ible [-əbl] a° 1. som kan förvandlas (göras
om, omvändas, omsättas &o) [into till, i]; omsätt|lig, -ningsbar; nw husbandry växelbruk. 2. utbytlig; om uttryck
liktydig. 3. [<o] användbar för, till; tilllämplig på.

convex [ko'nveks, äv. - -] a° konvex, kullrig, välvd utåt. ~ity [- -iti] s konvexitet, buktighet ut;\t.

convey [kənvei'] tr 1. föra. befordra, fortskaf-fa, transportera. 2. leda vatten &c; fortplanta, överföra, förmedla



sinnesintryck. 3. överlåta egendom. 4. meddela, ge, bibringa, uttrycka, + säga [how much it us! it us no meaning
to me], ~ance [-əns] s 1. befordran, transport; fortakaffning; överförande, ledning. 2. jur. överlåtelse[handling].
3. fortskaffningsme-del, åkdon. <vancing [-ənsig] s uppsättande + av överlåtelBehandlingar, convict I. [kənvi'kt]
tr 1. överbevisa [of om], förklara skyldig till, fälla för. 2. övertyga [of om], få ngn att inse fel, misstag. II.
[ko'nvikt] s straffånge; ~-sÄipdeporteringsfartyg. <*Jon [kənvi'kjn] s 1. överbevisande, brottsling» fäl-

lande [summary u utan jury]; u[s~] for drunkenness fylleriförseelse[r]. 2. övertygande; övertygelse; carry u verka
övertygande; speak from u tala av övertygelse, convincje [kənvi'ns] tr över|bevisa, -tyga [of])

-ing proof övertygande bevis, convivial [kənvi'vi|əl] a° 1. festlig, fest-, 2. sällskaplig, -s|kär, jovialisk, ~ist [-
əlist] s glad sällskapsbroder, festprisse. ~ity [-æ'iiti] s 1. fest|glädje, -lighet. 2. persons sällskaplighet, -s|glädje.

convocation [konvokei'Jn] s 1. sammankallande, kallelse [on u by]. 2. församling. 3. eng. kyrk. provins&ynod
för prästerskapet inom helt ärke-urt. 4. oxr. universitetssenat[en] alla gmduerade (M. A.), -ke [kənvou'k] tr in-,
sammanjkalla. convolutlle[d] [ko'nvəl(j)|u:t, -id] a bioi. hoprullad. -ion [-u/Jn] s 1. hoprullning, -slingring. 2.
veck, virvel, varv av ngt rullat; anat. vindling, convolvlled [kənvo'lv|d] a hop|rullad, [^slingrad. -ulus [-juləs] s
bot. konvolvulus. convoy I. [konvoi'] tr konvojera; åid. ledsaga dum, gäst &c. II. [- -] s betäckning, skyddsvakt,
eskort, konvoj, convulslle [kənvAl|s] tr 1. våldsamt [upp]skaka ei. uppröra, sätta i skakning. 2. försätta i
krampryckningar ei. päroxysmer; ud with laughter kiknande av skratt, -ion [-Jn] s 1. [mest pi. ~s] konvulsion[er],
krampryckning[ar]; päroxysmer av skratt. 2. isht poiit. o. geoi. häftig skakning. -ive [-siv] a° konvulsivisk,
krampjartad, -akti g. Conway [ko'nwei] npr. +cony [kou'ni] s åid. kanin. Conybeare [ko'nibiə, äv. kA'nibsə],
Conyngham [lo/nigəm] nprr. +C00 [ku:] itr, tr o. s kuttra[nde]; se äv. 2. bill. COOee [ku:'i] interj hälsningsrop i
Australien.

cook [kuk] I. s kock; kokerska, köksa. II. tr 1. koka, tillaga, laga mat; ~ a p.'s goose S göra kål på (knäcka) ngn.
2. biidi. koka ihop, 'laga' [äv. ~ up]) F omstuva, förfalska, kuckla + med [~ed accounts, figures], III. itr 1. koka,
laga mat. 2. koka[s], tillagas. C~[e] [-] npr. ~er C"əl s kokþpis, -kärl. 2. ngt (frukt &«) som är lätt att koka. 3.
hopkokare; fö rf al-skare. ~ery [-əri] s kokkonst, matlagning. + ~ery-book [-əribuk] s kokbok, *v/-house [-haus]
S kokhus i varma liiuder; *£> kabyss, ~ie [-i] s 1. Skotti. bulle. 2. Am. liten kaka + (tårta), ~ing [-ig] s kokning,
tillagning àc. ^ing-range [-igrein(d)§], ~lng-stove[-ir)stouv] s kok-, järnjspis; Primus u primuskök. -room [-rum]
s åid. »i» kabyss. <v-shop [-Jop] s matställe, uy [-i] 5 F köksa. Cool [ku:l] I. a° 1. sval, kylig, svalkande; ~
tankard kallskål. 2. biidi. kylig; kallsinnig. 3. kallblodig, lugn. 4. oberörd, oblyg, ogenerad, fräck, vårdslös; a u
hand (fsh) en fräck gynnare. 5. a u thousand S sina modiga tusen pund. II. s svalka, sval luft (plats). III. tr av|-
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svala, -kyla &▼. biiai. [äv. ~ down]; svalka; ~

0.'s heels F få [stå och] vänta, antichambrera, IV. itr svalna, avkylas av. biidi. [ofta ~ down

+ (% off)], /ver [-ə] s kylare, kylfat. ~-headed [-hexdid] a kallblodig, kallt resonerande, lugn.

COOlie [ku/Ii] S kuli lejd indisk el. kinesisk arbetare el. barare.

coolliish [ku/l|ij] a något kylig, sval. -ness [-nis] s 1. svalka, kylighet. 2. widi. lugn, kallt huvud. 3. kallsinnighet,
kyla. 4. oblyghet, fräckhet.

COOm [ku:m] S Nordeng., lagrat SOt, rök, koldamm &c. coomb [ku:m] s dal på sluttning el. upp från kusten.

coon [ku:n] s Am. 1. se racoon. 2. S filur. 3. a gone ~ S hjälplöst förlorad, 'dödens'; a age S en [hel] evighet; go
the whole ~ S ta steget fullt ut, inte stanna halvvägs, coop [ku:p] I. s bur för höns som ligga På agg ei. gödas. II. tr
sätta i bur; stänga in, inbura [av. ~ up, in], ~er [-ə] I. s tunnbindare. II. tr 1. äv. itr. lagga tunnor; laga tunnor. 2. F
<n/ Up piffa upp. *v,erage [-əridj] s tunnbindar|verkstad, -arbete, -yrke, -lön. co-operüant [ko(u)o'pər|ənt] a



sam-, medverkande. -ate [-eit] itr samarbeta; samverka, bidraga, -ation [-ei'Jn] s 1. samarbete; samverkan. 2.
kooperation, -ative [-ətiv] a° 1. samverkande. 2. kooperativ, konsumtions-fsociety, store], -ator [-eitə] s 1.
medarbetare. 2. kooperatör, coopery [ku:'pəri] s tunnbindar|arbete äv. konkr., -verkstad.

co-opt [ko(u)o'pt] tr biand sig invälja, nation

[kouoptei'Jn] s självsupplering. co-ordlnatl!e I. [ko(u)o:/d|(i)nit] a° likställd, samordnad; mat. koordinat-. II. [-
ineit] tr + göra likställd, samordna, -ion [-inei'Jn] s

1. samordning; likställdhet. 2. fysioi. samverkan.

coot [ku:t] s zooi. sothöna; bald as a ^ kal (slät)

som en biljardboll. Coote [ku:t] npr. cootie [ku:ti] s X S lus. 1. cop [kop] s garnspole.

+ 2. cop [kop] S I. s polis, byling. II. tr hånka, haffa, hugga,"gripa förbrytare; ~ it få [sig] på pälsen, 'få betalt'; ~ a
beating få ett kok stryk.

copal [koupl] S kopal slags harts, copartner [kou'pa:'tnə] * medintressent, kompanjon, kamrat. ~ship[-Jip] [-
s[med]delägare-skap;-] {+s[med]delägare- skap;+} bolag; bolagsmän; labour ~ arbetarnas meddelägarskap i
företag.

1. cope [koup] I. s 1. [präst]kåpa. 2. valv, kupol; ~ of night nattens täcke, natthimmel; of heaven himlavalv. 3.
gjutn. mantel. 4. byggn. murkappa. II. tr förse med murkappa (coping) el. valv; välva sig över. III. itr hänga ö'ver
som en murkappa [vani. ~ over].

2. cope [koup] itr inlåta sig, ta itu, mäta sig,

tävla, strida; vara vuxen, gå i land, reda sig + [7 cannot with flies], copeck [kou'pek] s kopek 0,oi rubei = 1/4 d.
Copenhagen [koupnhei'gən] npr Köpenhamn, coper [kou'pə] s 1. hästhandlare. 2. & flytande krog Tör fiskare på
Nordsjön.

Copernicilan [kopə/nik|ən] a kopernikansk. -us

[-əs] npr Köpernikus. cope-stone [kou'pstoun] s 1. bred sten i murkappa, översta stenen i mur. 2. vani. wiai. krön,
krona.

Cophetua [ko(u)fe'tjuə] npr.

copier [ko'piə] s 1. avskrivare; ar. klandrande pla-

giator. 2. efterapare. coping [kou'pig] s byggn. krönlist, murkappa vani. sluttande. ~-StOne [-StOUn] ne Cope-
stone.

copious [kou'pjəs] a° 1. ymnig, riklig, rikhaltig. 2. innehålls-, tanke|rik; ordrik; vidlyftig.

1. copper [ko'pə] s S byling.

2. copper [ko'pə] I. s 1. koppar. 2. koppar- (nu eg. brons)mynt. 3. stor koppar-, byk|kittel,bryggpanna. 4. S pi. hot
ros kopparslagare, torrhet i halsen; cool o.'s <vs släcka av, släcka törsten dagen efter. II. tr koppra, koppar-
förhyda. ~as [-rəs] s grön [järn]vitriol. -beech [-bi:tj] s blodbok. ~-bottomed [-bo't-əmd, attr. - - A -] a
kopparförhydd.

Copperfield [ko'pəfi:ld] npr. copperllhead [ko'pə|hed] s zooi. mockasinorm. -plate [-pleit] S 1. kopparplåt isht
för gravcring. 2. kopparstick [he writes like ~ jfr 3]; ~ engraving koppargravyr. 3. attr. om stil välvårdad, liksom
präntad. - -smith [-smiþ] s kop-+ parslagare. -y [-ri] a koppar-; koppar|haltig,

-aktig, -liknande, coppice [ko'pis] s skogsdunge av småskog sompe-riodiskt hugges till bränsle. «*-W00d [-wud]
S bus-kar, små|träd, -skog. copra [kD7prə] S kopra kokosnötens frövita. copslle [kops] se coppice, -y [-i] a full
av (beväxt med) småskog, buskig. Copt [köpt] s kopt. ~ic [-ik] a koptisk. copullla [ko'pjulla] (Pi. -æ [-i:] ei. -as) s
kopula, förbindningsord. -ate [-eit] itr para sig. -a-tion [-ei'Jn] s parning, -ative [-ətiv, äv. -eit-] I. a° kopulativ;



förbindande. II. s kopulativ konjunktion. cop|y [ko'pi] I. s 1. kopia; avskrift. 2. skriv|-prov, -[öv]ning efter
förskrift; write -ies skriva efter förskrift. 3. skrivet ei. tryckt exemplar [of how many -ies does the edition [-
consist?];-] {+con- sist?];+} fair (clean) ~ renskrift; rough (foul) ~ koncept, kladd. 4. ~ of verses vers|övning, -
uppsats. 5. utan pi. manuskript tm sättning Esupply the press toith 6. förskrift; mönster, original; set -ies skriva
förskrift i skrivbok. 7. jur. avskrift av herrgårds jordregister, ung. innebärande fastebrev. 8. skrivpappersformat.
II. tr 1. kopiera, avskriva [from efter]. 2. ta till + mönster, efterlikna, imitera [closely], ~-book [-buk] s förskrift,
skrivbok; attr. banal, kon-
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ventionell. ^hold [-hould] s ung. åbojord, frälsehemman rättsligt under herrgård (manor) men med full och ärftlig
besittningsrätt. ~holder

[-houldə] s innehavare av -hold, ung. frälse-+ bonde, ~ing-ink [-igigk] s kopiebläck. #>Jst [-ist] 8 1. kopist,
avskrivare. 2. efterhär-+ mare. ~right [-rait] I. s litterär äganderätt, författar- och förlagsrätt. II. tr förvärva
(skydda) förlagsrätten] till. coquet [kouke't] I. a kokett. II. se ute II. ~ry [kou'kitri] s koketteri, ~te [koke't] I. s en
kokett. II. itr kokettera; flirta [with]; biidi. leka. ~tish [-ij] a° [små]kokett. Cor. förkortn. för Corinthians. Cora
[ko/rə] npr.

coracle [ko'rəkl] S Irl.f Wales fiskarbåt rund läder-klädd videbåt.

coral [ko'rəl] s 1. korall. 2. barnskallra använd vid tandsprickningen. ~llne [-ain] I. 8 bot. kalkalg. II. o korall-,
korall|röd, -lik. corbel [ko:bl] I. * kragsten; bjälkhuvud. II.

tr förse (stödja) med kragsten; ~ owtfutkraga. Corbould [ko/lbould], Corcoran [-kərən] nprr. Corcyra
[ko:sai'ərə] npr Korfu. COrd [ko:d] I. s 1. rep, lina, snöre, streck, snodd, sträng; spinal u ryggmärg; vocal u
stämband. 2. upphöjd rand på tyg; tyg med upphöjda ränder, isht korderoj; pi. us korderoj-byxor. 3. redmått 128
C. ft. ung. famn. 4. bildl. band, garn. II. tr binda med rep (snöre) &c. ~age [-idg] s tågvirke, ~ed [-id] a 1. [-[om]-
bunden-] {+[om]- bunden+} med rep &c, fastsnörd; rep-. 2. om tyg med upphöjda ränder, randig. 3. upplagd i
famnar, famnad ▼ed. Cordelia [ko:di:'liə] npr. cordelier [ko:dili'ə] s franciskanermunk. cordial [ko:'di|əl] I. a°
1. hjärtlig, varm; djup [idislike; I hate him uly]. 2. hjärtstyrkande, upplivande. II. s hjärtstyrkande (upplivande)
medel; styrkedryck; *»nd. likör. u\\y [-se'liti] s hjärtlighet, värme. Cordillera [ko:dilje'ərə] npr; the us Kordille-
rerna.

cordite [ko/dait] s kordit röksvagt krut. cordon [ko:dn] j kordong, kedja eg. av bevakningsposter; sanitary u
sundhetskordong. 2. kordong, prydnadsband, snodd, snöre med tofs; + ordensband [ofta utt. ko:'dog]. 3. byggn.
mur-+ krans. 4. kordong fruktträd med avskurna sidogrenar. Cordova [ko/dəvə] npr. ~n [-n] s a [-kardu-an[s-].-]
{+kardu- an[s-].+}

corduroy [ko/djuroi, - - -] s korderoj; Pi. us korderojbyxor. /v-road [-roud] s Am. kavelbro

över träsk.

cordwain [ko:'dwein] s karduan. ~er [-ə] s aid. karduansmakare; skomakare nu blott i namn på skrå- el.
fackförening.

core [ko:] I. s 1. kärnhus. 2. det innersta av ngt; biidi. kärna, hjärta, märg, rot [rotten (sound) at the ~]; to the u
alltigenom. II. tr ta ut kärnan nr.

Corea [kori'o] npr Korea. Corelli [kore'li] npr.

co-respondent [kou'rispoxndənt, *---] s manlig



med svarande i äktenskapsmål. cor|f[e] [ko:f] (pi. -ves) s 1. förr koluppfordrings-

korg i gruva. 2. fisksump. Corfu [ko:f(j)u-/] npr Korfu, coriaceous [koriei'Jəs] a läder|artad, -aktig. coriander
[korise'ndo] s bot. koriander. Corinth [ko'rinþ] npr Korint. ~ian[kəri'nþiə-n]

1. a korintisk. II. s korintier. Coriolanus [koriolei^nəs] npr.

cork [ko:k] I. s 1. kork bark; ~ jacket livbälte av kork. 2. flöte. 3. kork[propp]. II. tr 1. [till]korka; ~ up korka igen
ei. till; instoppa, gömma på. 2- svärta med bränd kork. ~age [-idg] 8 1. korkning ei. uppdragning av flasSa.

2. korkpengar, ~ed [-t] a 1. se cork II. 2. om vin med korksmak. ~er [-ə] s S slående argument, ngt som gör slag i
saken; isht grov

+ lögn; play the u göra slag i saken. Corkran [ko/krən] npr.

corkll-screw [kD-/k|skru:] I. s korkskruv. II. tr o. itr F röra [sig] (flytta [sig]) i spiral, itr. slingra sig. - -tree [-tri:] s
bot. korkek. -y [-i] a 1. korklik. 2. F ytlig, lätt, flyktig, livlig, yster, spänstig; om häst lättskrämd; istadig.
Corml!ac[k] [ko:'m|æk], -ick [-'ik] nprr. cormorant [ko:'m(ə)rənt] s 1. «ooi. skarv släktet; havstjäder, kormoran.
2. glupsk (girig) karl.

1. corn [ko:n] I. s 1. korn, frö. 2. säd växande ei. skördad, spannmål; Cu Lates lagar om spannmålstull upphävda
1846. 3. i större delen av Bngi. isht vete; skotti. o. iri. havre; Am. majs [eg.

+ Indian Jl.tr salta, konservera [ued beef].

2. corn [ko:n] s liktorn. Corn, förkortn. för Cornwall. Cornbury [ko/nbəri] npr.

corn-llchandler [ko/nltjcunalə] s spannmålshandlare i minut, -cob [-kob] se cob. -crake [-kreik] s ängsknarr.
corn-cutter [ko/nkAtə] s liktornsoperatör. cornea [ko/niə] s ögats hornhinna, cornel [ko:nl] s bot. kornell.
Cornelia [komi/ljə] npr. cornelian [ko'.nh'ljan] s karneol. Cornelius [ko:ni/ljəs], Cornell [ko:ne'l, attr. äv.

- -] nprr. corneous [ko/niəs] a horn|ig, -lik. corner [ko/nə] I. s 1. vinkel, hörn; the us of her mouth hennes
mungipor. 2. gathörn; the Cu Tattersall's vadhållningsbörs förr vid Hyde Park Cm; cut off a u ta en genväg; turn
the u vika om hörnet; biidi. passera den kritiska punkten; round the u om hörnet, strax intill; biidi. utom fara. 3.
vrå; skamvrå [put in the biidi. avkrok, 'hörn', 'kant', flik av jorden &o, snibb [of an apron &c]; drive into a u
bringa i trångmål, sätta [i klämman]: in a u gjord i + tysthet, i hemlighet. 4. börs. ring, corner. II. tr 1. förse ijied
hörn; **ed i Sms. -vinklig,
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-kantig [three-»»]. 2. tränga in i ett hörn; få fast; F sätta [i klämman], göra förlägen. 3. böra. tvinga spekulanter
genom en bilda ring mot; slå under sig (uppköpa) hela marknaden (all bomull &c; världsproduktionen ar en vara)
E*» the market, ~ cotton]. III. itr bor», bilda ring. ~-man [-mən] s 1. luffare, strykare. 2. flygelman (komiker) l
rad av negersångare. -stone [-stoun] s hörnsten; büdi. grundval. -wise [-waiz] adv med [framskjutande] hörn;
diagonalt.

+ cornet [ko:'nit] s 1. mus. X kornett. 2, strut, corn-llexchange [ko:'n|ikstJei'n(d)3 5 spannmålsbörs. -factor [-
fæktə] s spannmålshandlare. -field [-fi:ld] s sädesfält, -flour [-flauə] s finsiktat mjöl, isht majsmjöl äv. mjöl av
vete, ris Ac. -flower [-flauə] s bot. blåklint, klätt. Cornhill [ko:'nhi'l] npr.

cornice [ko/nis] s karnis; kranslist, kornisch, tv-pole [-poul] s gardin|stång, [-]kornisch. + Cornish [ko:'niJ] a
kornisk, från Cornwall, corn-stalk [ko:'nsto:k] s 1. sädes-, halm]strå. 2. biidi. lång gänglig person; C<o infödd au-
stral-engelsman.

cornullcopia [ko:njukou'pjə] s ymnighetshorn;



överflöd, -ted [ko:nju:'tid] a behornad. Cornwall [ko:'n|wəl], ~is [-wo'lis] nprr.

1. corny [ko/ni] a sädes-; sädes|rik, -alstrande; kornig, full av korn.

2. corny [ko:'ni] a som har liktornar. corolla [kərolə] s bot. [blom]krona. corollary [kəro'ləri] s 1. korollar,
följdsats. 2.

naturlig följd, resultat. Coromandel [korəmæ'ndl] npr [the coast of coronlla [kərou'n|ə] (pi. -as [-i:]) s 1.
solkorona; av. sol-, mån|gård. 2. rund ljuskrona i kyrk*. 3.

byggn. hängplatta nedersta utskjutande list i karnis.

-al I. [ko'rənl] s krona; krans. II. [kərou'nl] a 1. kron-; krönings-. 2. pannbens-, -ation [korənei'Jn] s kröning, -er
[ko'rənə] s tjänste-

man som anställer förhör om orsaken tiU dödsfall vid mord, olyckshändelse &c; f-v's inquest av ~ o. juiy anställt
förhör; to's jury jury som avger utlåtande vid ttt-

quest. -et [ko'rənit] s 1. [furste-, adels]krona. 2. diadem, -eted [ko'rənitid] a prydd med krona (diadem); ofta
högadlig. Corp. förkortn. för 1. corporal.

1. corporal [ko:'p(ə)rəl] s X korpral.

2. corporal [ko:'p(ə)rəl] I. a°kroppslig,kropps-; lekamlig; av. personlig; <-vpunishment kroppsstraff, prygel. EL
S corporale linneduk varpå kalken o. hostian stå under invigningen. ~it|y [-[ko:pəræ1-iti]-] {+[ko:pəræ1- iti]+} s
1. kroppslighet; ibi. kropp. 2. pi. -ies kroppsliga behov (hänsyn).

corporate [ko:'pər|it] a° förenad tiD samfund, korporationell; tillhörande en korporation; rw body korporation
bestående av individer med gemensamma lagliga rättigheter o. skyldigheter, juridisk

person; body <v. stat, korporation; ~ personality juridisk person; ~ town stadskommun ägande självständig
styrelse, -ion [-ei'Jn] S 1. kor-

poration; jur. av staten erkänd juridisk person te-Stående av flera individer aggregate] el. en enda

[~ sole]) municipal stadestyrelse; »v spirit + allmänanda, solidaritet. 2. Am. [aktie]bolag. 3. skrå. 4 F [ister]mage.
-or [-eitə] s medlem av korporation (stadsstyrelse), corporeüal [ko:po:'riəl] a° kroppslig, lekamlig,

materiell, -ity [ko:pəri:'iti] s kroppslighet, corposant [ko:'pəznt] s elmseld. corps [ko:] (pi. lika [ko:z]) s kår; ~
(Tarmée [-da: me i7] armékår. ~ de balletltr. ntt.l [-baletta-kår];-] {+baletta- kår];+} /x» diplomatique [-
di:plouma:ti:'k] diplomatisk kår.

corpse [ko:ps] s lik. /^-candle [-kændl] s irrbloss på gravar.

corpulenllce, -cy [ko:'pjulən|s, -si] s korpulens.

-t [-t] a korpulent. corpus [ko-/pəs] s 1. kropp; C~ Christi [-knv-sti, -kri'stai] Heliga lekamens fest; C~» Christi
College college i Oxford o. Cambridge; ~ delicti [-dili'ktai] corpus delicti, isht själva föremålet för brottet. 2. hel
samling av böcker ào. corpuscille [ko:'pAsl] s 1. korpuskel, smådel, atom. 2. pi. blodkroppar, -ular [-[ko:pA's-
kjulə]-] {+[ko:pA's- kjulə]+} a korpuskel-, atom-, -ule [ka:pA'skju:l] se -le.

corr. förkortn. för correspondence, ~eni, -ing]. corral [kora:'!, av. kor-] I. s isht Am 1. inhägnad

för hastar el. boskap, äv. för fångst av vilda djur. 2.

vagnborg. II. tr 1. instänga. 2. Am. S få tag i, lägga beslag på, hugga. 3. ordna till en

vagnborg.

correct [kəre^t] I. tr 1. rätta, korrigera, ändra; 'V' a p. of a th. rätta ngt hos ngn; 1 stand feed jag erkänner mitt
misstag. 2. tillrättavisa; tukta, bestraffa. 3. motverka, förtaga, neutralisera [the head ~s the folly of the heart]. II.
a° 1. korrekt i uppträdande, skrivsätt &o; regel-+ rätt; just, oklanderlig; the. ~ thing F det [konventionellt] riktiga



(passande). 2. riktig, l ätt, felfri; be ~ vara rätt; ha rätt; mus. ~ ear rent (säkert) öra; so av. card. <-\Jon [-Jn] s 1.
rättjning, -else, ändring; förbättring; 1 speak under ~ jag säger det med reservation, det är min oförgripliga
mening; ~ [of the press] korrekturläsning. 2. tillrättavisning; tuktan, bestraffning; house ofee tukthus;
förbättringsanstalt. clonal [-Jənl] a förbätt-+ rings-, nwive [-tiv] I. a° 1. rättande, förbättrande, -ings-. 2. isht iäk.
neutraliserande, mildrande [of], återställande. II. s korrektiv, förbättringsmedel, medel till rättelse;
neutraliserande medel [of to mot, av], ^or [-tə] s

I. en som rättar: om sak korrektiv; ~ [of the press] korrekturläsare. 2. kritiker; tuktomästare.

correlate [ko'riljeit] I. s korrelat, ömsesidigt be-tingad motsvarighet [height and depth are ~s].

II. tro. itr sätta (stå) i växelförhållande [with, av. to, till], -ion [-ei'Jn] s växelförhållande, korrelation, -ive
[korelətiv] I. a° motsvaran-
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de, stående i växelförhållande. II. s korrelat feither and or are used as us]. correspond [korispo'nd] itr 1. u to
motsvara, svara mot, vara lik (analog med), passa till [äy. ~ with]; to u adj. motsvarande, passande. 2. motsvara
varandra; [överensstämma. 3. järnv. stå i (ha) förbindelse [with med]. 4. brevväxla, korrespondera [with]; uing
clerk kor-+ respondent, ^ence [-əns] s 1. motsvarighet; överensstämmelse with]. 2. åid. förbindelse. 3.
brevväxling, korrespondens [carry + on (keep up) a u loith]. ~ent [-ənt] I. a° aid. motsvarande, passande,
överensstämmande Eto, witJi], II. 8 1. raui. korrespondent. 2. affärsförbindelse, -vän. Corrib [ko'rib] npr. +
corridor [ko'rido:] s korridor. corrig!!end|um [koridge'ndlom] (pi. -a [-ə]) s ngt som bör rättas, fel, 'rättelse'. -Ible
[-[ko'rids-əbl]-] {+[ko'rids- əbl]+} a° förbätterlig; som kan rättas. Corr. mem. förkortn. för corresponding
member. corroborilant [kəro'bər|ənt] I. a stärkande; bekräftande. II. s läk. styrkemedel. -ate [-eit] tr bestyrka,
bekräfta, -ation [-ei'Jn] s bekräftelse, -ande. -ative [-ətiv], -atory [-ət(ə)ri] a« stärkande; bestyrkande,
bekräftande, corroboree [kəro/bəri] s fest-, krigs|dans ay au-

straliaka vildar; slags SCOUtläger.

corroüde [kərou'|d] I. tr fräta (nöta) bort (sönder), fräta på. II. itr 1. fräta [sig] [into, through]. 2. frätas sönder
(bort). -Sion [-gn] s korrosion; frätning; sönder-, bortfrätande, -sive [-siv]l. a° 1. frätande; ets-. 2. biidi.
[förtärande. II. s frätmedel. corrugatile [ko'rug|eit, av. ko'rju-] I. tr skrynkla, rynka, lägga i veck; korrugera piat
[~c? + iron]. II. itr skrynkla (vecka) sig. -ion [-ei'Jn]

8 hoprynkning, veckning äv. konkr., veck. corrupt [korA'pt, äv. ko-] I. a° 1. aid. skämd [u blood], 2. moraliskt
fördärvad, depraverad. 3. korrumperad, mutad; u practices bestickning vid val, valfusk. 4. förvrängd, förvanskad.
II. tr 1. aid. skämma. 2. fördärva, besmitta. 3. korrumpera, muta. 4. förvanska språk. III. itr 1. ruttna, bli skämd.
2. moraliskt fördärvas, ~er [-ə] s för|därvare, -vrängare, -vanskare; bestickare, förledare, 'vibility [-əbi'liti] s 1.
fördärvbarhet. 2. besticklighet. ~ible [-əbl] o° 1. isht bibi. fördärvbar, förruttnelig, förgänglig. 2. bestick|bar, -lig.
~ion [kərA'pJn] 8 1. förskämning, förruttnelse. 2. blodets skämmande se attainder. 3. fördärvande; sedefördärv,
sedlig förvildning, ruttenhet. 4. korruption, mutning[ssystem]. 5. förvrängning, -vanskning; förvanskad form.
~ive[-'iv] a skämmande; fördärvande, ~ness [-nis] s förskämning; ruttenhet, moralisk uselhet; fördärv.

corsage [koisa:^, ko/sidg] s klänningsliv, corsair [ko/ssə] s korsar, sjörövar|e, -fartyg, corse [ko:s] s poet. se
corpse.

corset [ko/sit] s korsett, snörliv. Corsica [ko/sikə] npr. corsiet [ko/slit] s bröstharnesk, cortège [ko'.tei^, &v. fr.
utt.] s kortege; följe. Cortes [ko/tiz] S spansk o. portug. riksdag COrtes. cortjex [ko/tjeks] (pi. -ices [-isi:z]) s 1.



bark. 2. anat. hjärnbark.

cortical [kot'tikl] a bark-, barkartad: yttre,

omhöljande, skal-, corundum [korArndəm] s miner, korund. coruscatlle [ko'rəsk|eit] itr skimra, gnistra,blixtra
[till], -ion [-ei'Jn] s skimmer, sken, glimt; biidi. [snille]blixt. corvée [ko:'vei ei. fr. utt.] s ofritt dagsverke, corvette
[korve't] s »t korvett. Corwen [ko:'win] npr. Corydon [ko'ridən] npr hcrdenamn i idyller, coryphæjus [korifi:'|əs]
(pi. -i [-ai]) s 1. koran-+ förare. 2. uidi. koryfé, cos [kos] s bot. bindsallat [C~ lettuce], cosaque [kozcu'k] «
smällkaramell, cose [kouz] itr göra det trevligt åt sig, ha det

skönt, gotta sig. Coseley [kou'zli] npr. +cosey [kou'zi] se cosy.

1. cosher [ko'Jə] I. tr kela (klema) med. II. itr F sitta och prata.

2. cosher [kou'Jə] se kosher.

coshering [ko'Jərig] s iri. hist, [rätt till] våldgästning hos underlydande, ^cosine [kou'sain] s mat. kosinus.
cosmetic [kozme'tik] a o. s kosmetisk[t medel],

skönhets-[medel] för hud, hår. cosmic[al°] [ko'zmik, -(ə)l] a kosmisk, cosmollgony [kozmo'|gəni] s kosmogoni
teori om världsalltets uppkomst. -graphy [-grəfi] s världsbe-+ skrivning, -politan "[kozmopa'litan], -polite [-
pəlait] I. a kosmopolitisk. II. s kosm o poiit; världsborgare, -political [-[kozmopoli'tik-(ə)l]-] {+[kozmopoli'tik-
(ə)l]+} a° kosmopolitisk; världs[medborgar]-, -politism [-pəlitizm, -pəlaitizm] s kosmopo-litism. -rama
[kozmora:'mə] s kosmorama, världsmålning. -S [ko'zmos] * värld; världsordning. -»•Cossack [ko'sæk] s kosack,
cosset [ko'sit] I. s 1. inomhus uppfött lamm, dricklamm[unge]. 2. bortskämt barn, kelgris. II. tr kela (klema) med,
bortklema. cost [ko(:)st] I. cost cost itr 1. kosta; u a p. dearfly~] stå ngn dyrt. 2. hand. göra kostnadsberäkningar,
bestämma pris. II. s 1. kostnad; pris [of för]; bekostnad; (ofta pi. ~s) + [om]kostnad[er]; ~ price, prime u inköps-,
tillverknings|pris; at the u of till ett pris (med en förlust) av; at any u till varje pris; to a p.'s u till ngns skada,
tyvärr, minsann; as I know to my u som jag minsann har fått känna på. 2. Pi. us rättegångskostnader isht tm
vinnande part [he was fined 15s. and ~s]. costal [kostl] a° revbens-, costard [ko'stəd] s slags stort runt äpple.
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coster [ko'stə] F, ^monger [-mAjggə] s fisk-, isht

frukt-, grönsaks|månglare på gatan, costing [ko(:)'stii)] s produktionskostnadsbe-+ räkning.

costive [ko'stiv] a° 1. förstoppad, bård i magen.

2. njugg, snål.

costllless [kə(:)'8t|lis] a kostnadsfri, -ly [-li] a°

dyrbar, kostbar; kostsam, costumlle L [ko'stjuim, av. --] s 1. kostym; dräkt isht viss tids, lands &o. 2. dams
[promenad]dräkt. II. [- äv. - -] tr kostymera; leverera kostymer till. -e-piece [- -pirs] s kostymstycke med
historiska dräkter. -ieP [kostju/miə] * kOStym|-handlare, -skräddare; damskräddare; kostymerare.

cosy [kou'zi] I. a0 [bem]trevlig, bekväm, behaglig, skön, varm och god. II. s 1. hörnsoffa med baldakin för två,
bekväm hömsmyg. 2. te {hätta, -huva [äv. tea-ro]; äggvärmare [äv. egg-ro].

1. cot [kot] I. 8 1. litet skydds|hus, -huv; fårfålla. 2. poet. koja, hydda, stuga. II. tr hålla (föra) får i fålla.

2. cot [kot] s 1. ind. lätt säng. 2. hängkoj.

3. babysäng, vagga; säng på barnsjukhus, cotangent [kou'tæ'n(d)3nt] s mat. kotangent. cote [kout] s litet hus isht
för sm&djur; duvslag;

isht får fålla; skjul, coterie [kou'tori] s kotteri. Cotgrave [ko'tgreiv] npr. cothurnjus [koþə:'n|əs] (pi. -i [-ai]) s



koturn. +cotill[i]on [kəti'ljən] s kadrilj; kotiljong. Cotopaxi [kotəpæ'ksi], Cotswold [ko'tswould] nprr.

cottage [ko'tidg] s 1. litet hus, stuga, isht en-famiijs arbetarbostad [~ system]; a ~ and a happy couple en hydda
och ett hjärta. 2. mindre villa, landställe. 3. ~ hospital sjukstuga; ~ loaf rund bulle med 'mössa* på; ~ piano [av.
btott pianino, ~r [-ə] s 1. en som bebor en cottage; hist, torpare. 2. Am. villaägare, cottar [ko'tə] s skotsk torpare.
cotter [ko'tə] s fasthållande kil, sprint. Cottingham [ko'tigəm] npr. cotton [kotn] I. s 1. bomull. 2. bomulls|tråd el.
-tyg. II. a bomulls-. III. itr 1. komma bra överens, samsas, dra jämnt [together; with]; bli fäst[ad] vid, känna sig
dragen till, hänga vid [fo]; ~ on (up) \to~] göra sig (bli) god vän (kontant) [med]. 2. on (ro to it) F [strax] vara
med, fatta galoppen, begripa sammanhanget. <v<-cake [-keik] s bomullsfrö-kaka. ~-gin [-djin] s egrenermaskin.
~-iord [-io:d] s Fbomullspatron, [-'v-mill[-mil]«bomullsspinneri.-] {+'v-mill[-mil]«bom- ullsspinneri.+} svocracy
[ko tano'krosijs koii.bom-ulls|furstarna, -industrien. <^-piant [-plcunt] + s bomullsbuske, /v-waste [-wei'st] s
trassel. <x/-wool [-wu'1] s råbomull; bomullsvadd. [-i] a bomullslik, ullig, cotyledon [kötili:'dn] s bot. hjärtblad.
Couch [ku:tj] npr.

1. couch [kautj, ku:tj] « bot. kvickrot.

2. couch [kautj] I. tr 1. åid. lägga; <oed liggande. 2. & fälla lans tin anfall. 3. operera bort starr; *o a p.\?S eyè\
genom operation bota ngn för starr. 4. avfatta, uttrycka [in terms &o]; dölja, innesluta mening, tanke ko [in,
under], n. itr 1. åid. ligga, vila; nu blott om djur ligga i lya. 2. falla (huka sig) ned &v. biidi. 3. ligga på lur. m. s
1. [vilo]bädd, läger. 2. schäslong. 3. lager av målarfärg &o. ~ant [-nt] a her. liggande med höjt huvud, ~ée
[ku:'Jei] s aid. aftonmot-tagning.

^couch-grass [kau'tjgra/s, ku/tj-] se 1. couch. cougar [ku:'gə] s zooi. kaguar, puma. cough [ko(:)f] I. ter o. tr
hosta; ~ down hosta ner talare. II. s host ning, hosta, ~-drop [-drop] 8 brösttablett, pastilj. could [kud, obetonat
kəd] imp. av can kunde;

skulle kunna. ~n't [kudnt] F = could not. coulisse [ku:li:'s] s kuliss, coulomb [ku/lom] s eiektr. coulomb, coulter
[kou'ltə] s plogkniv. council [kauns|l, av. -sil] s 1. kyrki. allmänt kyrkomöte. 2. rådsförsamling, råd; County C re
grevskapsråd, 'landsting'; town (city) stadsfullmäktige; <7~ of State statsråd i utlandet; the C<o = the Privy C~
se privy; the King (Queen) in C<o konungen med råds råde (i statsrådet); Order in <7~ kungi. förordning i
administrativ fråga, utfärdad av the King in Cro; + se av. common. 3. styrelse, ~-board [-lbo:d] s rådsbord;
[sittande] råd. *%Jor [-ilə] s råds|-+ medlem, -herre.

counsel [kaunsl] I. s 1. rådplägning, överläggning; take ro rådgöra; take ro of o.'s pillow sova på saken. 2. givet
råd, anvisning; rådslut, plan; a piece of ro ett råd; keep o.'s own ro behålla sina tankar (planer) för sig själv; keep
ap.'s ro åid. tiga med vad ngn meddelat. 3. advokat (barrister), parts rättegångsbiträde [Cro for the Plaintiff]; orta
kou. (utan pi.) båda parternas advokater; King'8 (Queen's) Cro titel given åt äldre ansedda advokater. II. tr 1. råda
ngn. 2. tillråda, förorda ngt. ~lor [-ə] s

I. rådgivare. 2. Cro[-at-law~] iri. advokat (barrister).

1. count [kaunt] s utländsk greve.

2. count [kaunt] I. tr 1. räkna; räkna till three]; sammanräkna; uppräkna; ~ out räkna upp och lämna ut isht
pengar; boxn. räkna Ut

+ boxare 10 sekunder efter fallet; ~ Out the House ajournera sammanträdet emedan det icke är fuit-taiigt; ~ over
räkna igenom (över); ~ up räk-Da (summera) ihop. 2. med-, inbe|räkna þv. rw in]; six, roing the cat sex, katten
inräknad (med katten). 3. räkna (anse) såsom (för).f

II. itr 1. räkna [ro up to ten]. 2. ~ [upjon räkna (lita) på. 3. räknas [med], tas med i beräkningen; gälla för (betyda)
ngt; ro for vara värd, gälla, betyda. III. s 1. räkning; keep ro of hålla räkning på, räkna; lose ro
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coup

+ tappa bort räkningen. 2. u-out 3. slutsumma. 4. jur. varje »ftrsküd anklagelsepunkt; Ev. käromål i desa helhet.

countenance [kau'ntinəns] I. s i. ansiktsuttryck; knight of the rueful u riddare av den sorgliga skepnaden. 2.
ansikte, anlete. 3. fattning, lugn min; keep o.'s ~ nu mest hålla sig allvarlig (för skratt); keep in ~ hålla kuraget
uppe på ngn, uppmuntra, ge ngn sitt moraliska stöd; put out of ~ bringa ur fattningen, göra förlägen (flat,
förbryllad). 4. uppmuntran, moraliskt [under]stöd Egive u to]. II. tr sanktionera, uppmuntra, ge sitt understöd (sin
anslutning) åt, gilla.

1. counter [kau'ntə] s 1. räknare; räkneappa-rat. 2. spelmark, jetong. 3. imiterat ei. dåligt mynt. 4. bod &c disk;
kassa.

2. counter [kau'nto] I. attr. a 1. fientlig; mot; motsatt. 2. dubblett-, kontroll-. II. adv i motsatt riktning; jakt. på
bakspår Ehunt ~^biidi.på falskt spår; «v# to tvärtemot; run u to Midi. ränna spärr mot, gå i rak strid mot, stöta för
huvudet. III. tr 1. motsätta sig; motsäga. 2. cchæk besvara med motdrag, möta; boxn. *»ap. ge ngn en motstöt.
IV. itr boxn. ge motstöt under parad. V. « 1. motsats. 2. boxn. motstöt. 3. h&sts bringa. 4. i* valv. 5. bakkappa
på kodon. 6. mus. se u-1 en or. VI. pr ef kontra-, mot- &o.

Anm. I sms. med ligger trycket i allm. p& ~ ho& subst. o. adj., men på huvudordet hos verb, så framt dessa ej
komma av subst.

counteract [kauntə|ræ'kt] tr motverka, hindra, bekämpa; neutralisera, -action [-ræ'kjn] s 1. mot|arbetande, -
verkan, -stånd. 2. ['--] motaktion. -balance I. [-bæləns] * motvikt. EC. -bæ^əös, £ - - -] tr mot-, upp|väga. -blast -
bla:st] s biidi. kraftig motstöt, -skäl [to]. - -charge [-tja:d3] s motbeskyllning; jur. rekon-ventionstalan. -check I. [-
tjek]« hinder; motstånd. II. [-tje'k] tr motverka, --clockwise [-klo^kwaiz] adv motsols. -feit [-fit] I. a efterapad, -
gjord, förfalskad; oäkta, falsk; hycklad. II. 8 efterapning, förfalskning. HX tr 1. efterapa, förfalska. 2. låtsa,
hyckla. 3. anta ngns utseende, likna, spela, -feiter [-fitə] s för-falskare; isht falskmyntare. -foil [-foil] s talong, -
fort [-fo:t] s & byggn. konterfort, sträva.

counter-jumper [kau'ntodsAmpo^ F bodbetjänt, knodd.

counterllmand I.[kauntə|ma-/nd] tr kontraman-dera, annullera, återkalla; &v. itr. ge återbud. ü.[- -] s
kontramandering&c. -march [-ma:tj] I. s kontramarsch; återtåg; büdi. [front-' för]ändring i planer, taktik Ac. II. itr
X göra marsch bakåt; återtåga. -mark [-mark] s 1. extra (andra) kontramärke a avsända varor. 2. kontrollstämpel
& guid o. silver, -mine I. [-main] 8 kontramina. II. [- -] tr kontraminera; mota

+ plan, -move [-mu:v] s motdrag.

counterpane [kau'ntopein, av. -pin] s sticktäcke

för prydnad.

counterllpart [kau'ntə|pa:t] s mot|stycke, -bild [of, to]; motsvarighet, sidostycke; [-dubblett[-exemplar],-]
{+dubblett[- exemplar],+} kopia, -plot [-plot] I. s mot|-intrig, -stämpling. II. tr möta (omintetgöra) med motintrig.
-point [-point] s mus. kontrapunkt. -poise[-poiz]I.s 1. motvikt E^o], ngt som uppväger. 2. jämvikt. II. tr mot-,
upp|väga; hålla i jämvikt, -scarp [-skcup] s & konteT-Bkarp gravens yttre sluttning, -security [-sikju'oriti] 8 +
motsäkerhet, underborgen, -sign I. [-sain] s 1. kontratecken. 2. X lösen[sord]. II. [- -] tr kontrasignera; bekräfta. -
-signature [-[-si'gni-tjə]-] {+[-si'gni- tjə]+} s kontrasignering. -sink tekn. I. [-sigk] s

1. försänknings|borr, -fräs [&r. ~ bit]. 2. försänkning. II. [-si'gk] -sank sunk tr försänka. -tenor [-te'nə] a mus. hög
tenor, kon-traalt manlig röst. -vail [-vei'1] tr upp-, mot|-

+ väga, ersätta, countess [kau'ntis] s grevinna, counting-house [kau'ntighaus] s handelskontor, countllless
[kau'nt|lis] a° otalig, oräknelig.



--out [-au't] s pari. ajournering av samman-+ träde då det ej är fulltaligt.

countrified [kA'ntrifaid] a lantlig, bondsk Ear. u-looking].

country [kA'ntri] s 1. nejd, trakt, land; terräng.

2. land, rike; fädernesland Eisht med poss. pron. myfte»v], hembygd; the Old C~ Am. kolon. Eng-

+ land; in this ~ här i landet, i vårt land; appeal (go) to the u se appeal. 3. jur. jury; put (throw) o. 8. on o.'s (the)
u begära rannsakning inför jury. 4. land[sbygd]; landsort; in the ~ på landet, i landsorten; kricket långt från
grindarna; go into the u fara ut på landet; "w cousin släkting (oskuld) från landet; m fellow lantbo; bonddräng; m
party lantmannaparti. M-box [-boks] 8 litet lantställe. + M-dance [-da/ns] s angläs isht med turer lik-nande 'Väva
vadmal. M-gentleman [-dge'ntlmon] s lantjunkare, godsägare, herreman på landet. sv-house [-hau's] s herrgård,
[lant]gods, + lantställe, Minan [-mən] s 1. landsman. 2. lantman. M-seat [-sr/t] 8 herresäte,herrgård, [lant]gods.
Mside [-sai'd] 8 trakt, landskap, [lands]bygd; in this m här på trakten (i bygden). Mwoman [-wumən] s 1.
landsmaninna. 2. kvinna från landet, bondkvinna, county [kau'nti] s grevskap; administrative m grevskap som
förvaltningsområde, 'län'; m borough stad med över 60,000 invånare, som sedan 1888 har egen
grevskapsförvaltning; m corporate Stad med egen grevskapsförvaltning; m council grevskapsråd, 'landsting'; ~
court grevskapsrätt lägre lokal elvilmålsdomstol; u-COUrt [-ko/t] trans. F stämma inför grevskapsrätt; m family
adelssläkt med stamgods i grevskapet; m tOWIl grevskapshuvud-stad.

coup [ku:] 8 1. plötsligt slag; vani. kupp; m d'etat [-deita:7] statskupp. 2. biij. direkt gjord boll.
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cousin

+ coupé [ku/pei] S 1. kupé lätt fyrhjuUg ttckt vagn.

2. järnv. halvkupé I slutet av vagn.

coupllle [kApl] I. 8 1. jakt. koppel. 2. par; a ro of ett par [stycken], två; run in res gå i par.

3. äkta ei. förlovat par. II. tr 1. [hopkoppla. 2. biidi. sammanlänka, förena. III. itr para sig. -et [-it] s verspar, -ing
[-ig] s 1. [bop]koppling. 2. kopplingsanordning.

coupon [ku/pon, »v. -po:(g), -po(:)g ei. fr. utt.] s 1. kupong; meat-ro köttkupong under ransone-ringssysteni. 2.
poiit. officiellt erkännande av riksdagsman nakandidat ss. representerande visst parti, courage [kA'ridg] s mod
[take, pluck up, muster up, lose Dutch re F mod som man dricker sig till; have the re of o.'s opinions ha mod att
handla efter sin övertygelse, <%<OUS [kərefdjəs] a° modig, tapper, orädd. COUrier [ku'riə] S 1. ilbud, kurir äv.
i tidningsnamn; löpare. 2. resbetjänt. Courland [ku'ələnd, -lænd] npr Kurland, coursüe [ko:s] I. s 1. lopp; åid.
kapplöpning. 2. jakt, isht harjakt med vinthund. 3. lopp, bana, väg, kosa, kurs [bend, hold, change, turn o.'s 4.
nods lopp, strömbädd, vattenfåra. 5. sport, [kapplöpnings-, rännar]bana, fält. 6. levnadslopp, bana. 7. tidens,
händelsernas, naturens &o [fort]gång, [för]lopp; vederbörlig ordning, tur;

of law rättegångsförfarande]; take (run) a re få (ta) ett förlopp se av. 8; let things take (run) their [own] ^ låta
sakerna ha sin gång; by re of enligt .. ordning; in the re of under [loppet av], inom; be in the re of construction
vara under byggnad, hålla på att byggas; accidents sustained in the re of employment olycksfall i tjänsten (under
utövuingen av sin tjänst); in the re of time i sinom tid, med tiden; in due re i vederbörlig (behörig) tid (ordning);
matter of re själv-+ klar sak, ngt som faller av sig självt; of re naturligtvis, givetvis; det förstås; ja visst. 8. biidi.
väg, [förfaringssätt [that's your best o*]; take a re slå in på en väg jfr 3 o. 7; take o.'s own re gå sin egen väg, följa
sitt eget huvud. 9. pi. res liv, levnadssätt, vandel [isht evil drive a p. to bad res biidi. driva (föra) ngn på
villovägar. 10. hand. kurs [~ of [-exchange].-] {+ex- change].+} 11. [läro]kurs [^ [of instruction]]; re of lectures
föreläsningskurs. 12. iak. kur; ^ of waters brunnskur. 13. följd [for are of years]. 14. rätt [mat] [three 15. skikt,
lager; a re of stairs en trappa. 16. foek o. storsegel, undersegel. 17. pi. res menstruation. H. tr 1. sätta efter, jaga



hare med vinthund; jaga av. biidi. 2. mest poet. springa (jaga, rinna) över (utför &c). 3. låta hund springa;
använda hund till jakt. III. itr 1. jaga [hare] med vinthund. 2. springa, rinna [down, over], -er [-ə] s 1. poet.
springare. 2. harjägare. 3. harhund. -ing [-ig] s isht harjakt. Court [ko:t] I. s 1. kringbyggd gård, gårdsplan [in the
borggård; bibi. förgård; across the

re över gården. 2. avdelning & utställning 4c. 3. kort säckgata innanför större gata. 4. Spel-, tennis|pl;in; äv. ruta i
tennis. Ö. i ortnamn slott [Hampton C^]. 6. hov, 'slott"; hovstat; mottagning vid hovet, kur [hold [o] at re vid (på)
hovet [be presented at afriendatreen vän i viken: the Cro of St. James's brittiska ho-+ vet 1 diplomatisk mening.
7. domstol [äv. 'X» of law (justice, judicature)]; rätt[ens ledamöter]; sittande rätt, session [hold a re; open the
rätts-, dom|sal; high re högre domstol; in-ferior re underrätt; superior re överrätt; ro of appeal
appeilationsdomstol, ung. hovrätt; the Supreme Cro of Judicature högsta domstolen; before the re inför rätten; in
re inför rätta; in the re i rättssalen; bring into re draga inför rätta, anhängiggöra vid dom-+ stol; out of utanför
domstolen [settle a matter out of *o]; Midi, om argument ào som man ej kan ta hänsyn till, ohållbar; put (rule) a
p. out of re jur. o. biidi. avvisa ngn; put o. s. out of ro förspilla sin rätt (sitt inflytande). 8. församling; High Cro
of Parliament riksförsamling; re of common council stadsfullmäktige. 9. hyllning, uppvaktning, kur; pay (av.
make) [o.'s] ~ to fjäska för &c se II. 1, 2. II. tr 1. uppvakta, fjäska för. 2. göra ngn sin kur, slå för, fria till; av. itr.
3. söka vinna, eftersträva; inbjuda [till], locka [[m]fo, from]. 4. F lagsöka. "»-card [-ka:d] s klätt kort, målare,
^•day [-dei] s 1. rätts sessionsdag. 2. [-mot-tagning[sdag]-] {+mot- tagning[sdag]+} vid hovet, ~-dress [-dres] s
hov-, gala|dräkt.

Courtenay [ko/tni] npr. courtlleous [ko/tiəs, kə/t-] a° hövisk; artig, vänlig, vinnande, hänsynsfull, -esan [-[ko:ti-
zse/n]-] {+[ko:ti- zse/n]+} s kurtisan; sköka, -esy [kə/tisi, ko/t-] s 1. höviskhet, artighet; vänlighet; in com' mon
re enligt vad vanlig hövlighet krä-+ ver. 2. by re som en gunst; titulär- [a c o-lonel by title umgängestitel utan
lagUg

giltighet, användes isht om lordsönernas titlar. 3. [-artig-hetþbetygelse].-] {+artig- hetþbetygelse].+} 4. nigning. -
-guide [-[ko/t-gaid]-] {+[ko/t- gaid]+} 8 hov-, societets| kålen der. Courthope [ko/təp] npr. courtü-house
[ko/t|hau's] s domstols-, tings|hus. •ier [-jə] s hovman. --lady [-leiMi] s hovdam, -like [-laik] a se -ly 1. -ly [-ii] a
(* adv) 1. hovmanna|mässig, -lik, hövisk; elegant, artig. 2. fjäskande, smickrande; underdånig, •-martial [-ma/Jl]
I. (pi. -s-martial, ibi. av. ros) s krigsrätt. II. tr F ställa inför krigsrätt.

Courtney [ko/tni] npr.

courtll-plaster [ko/t|pla/stə] s muschplåster. - -roll [-roul] s aid. herrgårdsrätts jord register, -ship [-fip] s 1. kurtis,
frieri, giljande av. biidi. 2. invit[er], lockelse[r]. - -singer [-sigə] s hov-sångjare, -erska. -yard [-ja/d] s
gård[splan]. cousin [kAzn] s 1. kasin, syskonbarn [av. ~ german, first second re syssling; third <v
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coxcombry

brylling; [first] u once removed kusinbarn, fars (mors) kusin; call us with räkna släkt med. 2. regents tilltalsord
till duke, marquis o. earl el. annat lands furste. 3. u Betty fåne.

Cousins [kAznz], Coutts [ku:ts], Couzens [kAznz] nprr.

1. cove [kouv] s 1. liten vik. 2. skyddad plats, vrå, håla. 3. byggn. välvning, konkav fris.

2. cove [kouv] s S karl, prisse; av. bas, chef.

covenant [kA'vinənt] I. s 1. avtal, kontrakt,

överenskommelse; fördrag, pakt [the Cu of the League of Nations]; klausul, bestämmelse. 2. isht bibi. förbund;
the Land of the Cu Kanaan; the Old Cu det gamla förbundet (testamentet). 3. hist, de skotska presbyterianernas



förbund 1688 o. 1643. II. tr o. itr, M [for] träffa- avtal [om], avtala, göra upp; förbinda sig [till]; ued tryggad ei.
bunden genom avtal, avtalad, fördrags-enlig: Cued Service civil statstjänst i Indien, ~er [-ə] s 1. fördragsslutande
part, kontrahent. 2. hist, medlem av skottarnas covenant se d. o. I. 3.

Covent Garden [ko'vntga/dn, av. kA'v-] npr

frukt- och grönsakstorg i London; u Theatre Londons opera.

Coventry [ko'vntri] npr stad i Warwickshire; send to u vägra att tala med, bojkotta, isolera; put a dormitory in u
skoi. strängt förbjuda allt samtal i elevernas sovrum rom straff.

cover [kA'və] I. tr 1. [-[be]täcka,över|täcka,-höl-ja;-] {+[be]täcka,över|täcka,-höl- ja;+} översålla; u with a th. av.
lägga (breda) ngt över sak; M a book sätta papper om en bok; m over täcka över; be ued av. behålla + hatten på
vid hälsning; ued way täckt gång. 2. dölja, skyla, skydda; skyla över, bemantla; uing letter omslagsbrev, skrivelse
beledsagande + en innesluten. 3. skydda; X om fästning &o behärska; ~ the retreat täcka återtåget. 4. utgöra
betäckning (skydd, reserv) för [uing party]. ð. ~ [with a riflè] rikta gevär (hålla gevär riktat) mot, taga korn på. 6.
sträcka sig över; innesluta, omfatta [~ a wide field av. biidi.]; + isht hand. om brev innehålla. 7. hand. täcka
behov, kostnad, förlust, risk &e, ersätta, hålla skadeslös, betala; försäkra; be ued ha täckning för risk, belopp &c;
ued om lån övertecknad. 8. tillrygga-lägga. 9. betäcka sto. 10. ~ in bygga tak till (på); inhölja; igenmylla; ~ up
hölja (breda, + täcka) över; dölja, insvepa. II. s 1. betäckning av. 2. täcke, överdrag; omhölje, omslag; fodral;
huv; hylsa; & kapell; under u under tak. 3. lock. 4. kuvert; under u to i brev till, adress; under registered u i
rekommenderat konvolut (kuvert); under this u härj-hos,-med,inneliggande. 5.pärm[ar]. 6. skydd [under [the] u
o/*]; gömställe. 7. biiai. täckmantel, förevändning [under [the] u of]. 8. snår, djurs ide, lya, stånd; break u om viit
rusa ut på öppna fältet; ride to u deltaga i par-forsjakt (rävjakt) [jfr hunt]. 9. hand. täckning; likvid. 10.
[bords]kuvert; us were laid for

six det var dukat för sex. ~-coat [-kout] s sommaröverrock. Coverdale [kA'vodeil] npr. coverljing [kA'və|rig] s 1.
[be]täck|ning, -ande &o se cover I. 2. se cover II. 2, 3t 6, 7. 3. your last u hand. Ert sista ärade [= ~ letter se cover
I. 2]. »let [-lit] s 1. [säng]täcke tunt

övertäcke. 2. hölje.

Coverley [kA'voli] npr. cover-lid [kA'vəlid] se coverlet. Covernton [kA'və(:)ntən] npr. cover-point
[kA'vopoiOnt] s en av fältpartiet i kricket (bakom point).

covert [kA'vot] I. a° förstulen, hemlig; förtäckt, förklädd. II. s 1. skydd, gömställe. 2. isht snår ss. skydd för vilt,
lya. <v-coat [-kout] s kort överrock, ~ure [-juə] s 1. betäckning; skydd; skyddande förklädnad. 2. jur. om kvinna
gift Stånd, covet [kA'vit] tr livligt eftertrakta, åstunda, åtrå; bibi. begära, hava lust till. ~ous [-əs] a° begärlig,
lysten [of efter]; girig. covey [kA'vi] S 1. rapphönskull; flock. 2. åid. hop,

grupp, lag. Covington [kA'vigton] npr.

1. cow [kau] s ko.

2. cow [kau] tr skrämma, kuscha, kujonera, coward [kau'əd] I. s feg stackare, mes, kruka,

pnltron. II. a feg, rädd. mIco [-is] s feghet, rädsla. <vly [-li] I. a feg, rädd.. II. adv fegt. cow-llbane [kau'|bein] s
bot. sprängört, -berry [-beNri] s lingon, -boy [rboi] s vallpojke; Am. beriden boskapsherde, -catcher [-kætjə] s
Am. jarov. 'kofångare', stenplog på lokomotiv. Cowdenbeath [kou'dnbi:þ], Coweii [kaul], Cowen

[kau'in, kou'in, av. -ən] nprr. cower [kau'ə] itr krypa ihop, huka sig ner; kuscha [before för]. Cowes [kauz] npr.

cowllhide [kau'|haid] I. s 1. kohud; koläder. 2. flätad läderpiska. II. tr piska. - -house [-haus] s ladugård. Cowie
[kau'i] npr.

cow-keeper [kau'ki:pə] s ladugårdsägare.

1. cowl [kaul] s 1. munkkåpa. 2. huva, kapuschong pà kåpa. 3. rökjhuv, -hatt, lufthatt.



2. COWl [kaul] S åid. Vattenså buren på stång. Cowley [kau'li] npr.

cowman [kau'mon] s ladugårdskarl, co-worker [kou'wə:kə] s medarbetare. Cowpen [kau'pen], Cowper [ku/ pə
Bkaldens eget

uttal, kau'pə] nprr. cow-pox [kau'poks] s kokoppor. cowrie [kau'ri] s porslinssnäcka, ormskalle an-

vand som mynt i Afrika o. Sydasien.

cowllshed [kau'[fed] « ladugård, -slip [-slip] s

bot. gullviva. COX [koks] s F se uswain. coxcomb [ko'kskoum] s fåfäng narr, inbilsk snobb, ~ical [- -ik(ə)l] a°
narraktig, inbilsk. ury [ko'kskomri] s narraktighet, fåfänga, snobberi.
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cramped

Coxe [koks] npr.

coxswain [koksn, ko'kswein] s båt-, slup|sty-

rare, styrman, coxy [ko'ksi] se cocky.

coy [koi] a° 1. blyg nu isht om flickor; blygsam; av. pryd; om djur skygg; ~ of speech tyst, reserverad. 2. om
plats avskild, undangömd, coyote [koiou't(i)] s zooi. prärievarg. coz [kAz] 8 &id. so cousin. coze [kouz] itr o. *
[ha en] pratstund, cozen [kAzn] tr lura, bedraga, narra [into till; to do; ~ a p. of (out of) a th.]. ~age [-idj] 8
bedrägeri. Cozens [kAznz] npr. cozy [kou'zi] se cosy.

C. P. förkortn. för Clerk of the Peace; Common Pleas; Common Prayer; Court of Probate. cp. = compare. C. R.
förkortn. för Carol us Rex iat. = King Charles; Custos Rotulorum iat. = Keeper of the Rolls. Cr. = credit[or\;
crown.

1. crab [kræb] I. s 1. kräftdjur, isht krabbtaska, krabba; eye kräftsten. 2. astron. the kräftan. 3. kran, spel, vinsch.
4. pl. teS spel. S assen par; come off {tum out)res misslyckas,

+ slå fel. 5. catch a to vid rodd fånga en krabba.

II. tr 1. falkjakt klösa, riva. 2. F ned|sätta, + -göra, förtala. III. itr falkjakt riva och klösa.

2. crab [kræb] s 1. vildapel; vildäpple, 'surkart'. 2. knarrig människa. ~-apple [-æpl] se 2. crab 1.

Crabbe [kræb] npr.

crabblled [kræ'b|id] a° 1. sur, knarrig, vresig;

butter; led; retlig. 2. svår[fattlig], trasslig, + krånglig, benig; oläslig stil. -y [-i] a° se -ed 1. crab-illouse
[kræ'b|laus] s flatlus. -pot [-pot] s kräftbur av vide.

crabtree [kræ'btri:] * vildapel, crack [kræk] I. itr 1. knaka, braka [till], smälla; klatscha. 2. spricka, brista; off
spricka sönder och g& av. 3. sport. S spricka, misstyckas. 4. a p.'s voice tes (tr. is teed) ngn kommer (är) i
målbrottet. 5. &id. skrävla, braska. 6. dial, språ-ka. II. tr 1. klatscha (knäppa) med. 2. spräcka, knäcka [nuts], slå
sönder; av. blott spräcka ej slå sönder [two glasses broken and four toed]; to a bottle tömma en flaska; ~ a crib S
göra inbrott. 3. biidi. skada, förstöra. 4. se I. 4; toed voice sprucken röst. 5. ~ jokes vara rolig, skämta, vitsa. 6. ~
up F berömma, ut-puffa. III. s 1. knakande, brak, knall, smäll, skräll; klatsch[ande]; of doom domsbasun; in a te F
i ett nafs, vips, strax. 2. F smäll, + hårt slag, rapp [catch a p. a te on the head].

3. åid. skrävel. 4. dial, samtal. 5. spricka, + springa, rämna; Midi. fel. 6. F spets, förnämste [spelare, häst &c],
favorit. 7. S inbrottstjuv ei. inbrott[sstöld]. IV. a F förstklassig, finfin, mäster-, elit- [the te shot of the battalion, ~
regiment], ^-brained [-breind], F ^ed [-t] a förryckt, vriden, fnos-



kig. ~er [-ə] s 1. en som knäcker, spräcker &o se crack. 2. nöt Acknäppare [pi. nut-ros], 3. fyrverk. smällare,
svärm are. 4. smällkaramell. + 5. slags tunn hård käx; Am. käx i allm. 6. S grov lögn. 7. S väldig fart. 8. S kras,
krasch. to--Jaw [-djo:] a F om ord tungvrickande långt o. svårt, ~le [-1] I. itr spraka, knastra, krasa, frasa. II. s
sprakande, knastrande, [-fräsande].-] {+fräsan- de].+} ~ling [-lig] s 1. sprakande, knastrande.

2. svål på ugnstekt skinka, ~nel [-ni] 8 slags mör käx. ^sman [~smən] s S inbrottstjuv, ~y [-i] a° 1. sprickig. 2. F
se -ed. Cracow [kra:'ko(u), krei'-] npr Krakau. cradle [kreidl] I. s 1. vagga av. biidi. 2. »t- stapelsläde. II. tr lägga i
vagga[n]; vagga, craft [kra:ft] s 1. hantverksskicklighet. 2. [-list[ig-het],-] {+list[ig- het],+} slughet. 3.
hantverk,hantering; av. yrke, konst; skrå; the ~ frimurarna; the gentle te metning; every man to his <e! var man
skö-+ ter sitt! skomakare, bliv vid din läst! 4. (pi. te) fartyg, skuta, båt, farkost; small te mindre fartyg, småskutor
för handel o. flske; air te se aircraft, /-^-brother [-brAÖə] s skrå-, yrkes|broder. ^-guild [-gild]s hantverksgille. +
ot/Sman [-smən] s yrke sm an, hantverkare, ~s-manship [-smənjip] s hantverk; hantverks-, + yrkes-,
konstskicklighet, ~y [-i] a° slug, listig, förslagen, crag [kræg] s brant ei. skrovlig klippa; klippspets. ^ged [-id] a,
~gy [-i] a° klippig; brant och skrovlig; biidi. skrovlig, <v$man [-zmən] s skicklig berg|bestigare, -klättrare. Craig
[kreig], <x,ie [-i], Craike [kreik] nprr. crake [kreik] I. s 1. ängsknarr. 2. knarrande

av ängsknarr. II. itr knarra, kraxa, cram [kræm] I. tr 1. [fullQstoppa, [-]packa, [-]proppa [with med; into i]. 2.
fullstoppa med mat, göda. 3. S ljuga ngn full. 4. plugga med, slå V ngn, drilla, ge duvningar [~ a p. with facts (in
a subject)]; slå i sig ämne till examen [av. »x» up]. II.' itr 1. proppa i. sig mat. 2. plugga [for till examen]. III. s 1.
F trängsel. 2. plugg[ning]; ngt inpluggat, 'examenskunskap'. 3. S lögn. crambo [kræ'mbo(u)] s rimlek, cram-full
[kræ'mfu'1] a proppfull [of]. Cramlington [kræ'mligtən] npr. crammer [kræ'mə] s 1. privatlärare som ger stu.

dent (elev) duvningar före examen. 2. S lögn. cramp [kræmp] I. s 1. iäk. kramp; writer's ~ skrivkramp; be seized
with ~ få kramp. 2. tekn.krampa imur&c, klamra; ankarjärn; skruv-tving. 3. biidi. bojor, tvång, begränsning. II. a
1. krånglig, svårläst, gnetig stu &c. 2. hopdragen, trång; stel. III. tr 1. (mest pass.) angripa med kramp; knipa
ihop, krampaktigt sammandraga. 2. [ofta ~ up] instänga trångt, in|tvinga, -pressa; kringskära. 3. biidi. inskränka,
klavbinda, förlama; hindra i utveckling. 4. sammanhålla ei. fästa med kram-pa. ~ed [-t] a 1. angripen av kramp;
styv,
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stel. 2. alltför trång, inskränkt; instängd; biidi. begränsad, småskuren; be u for room (space) bo trångt; position
obekväm ställning. 3. hopdragen, gnetig stii. M-fish [-fij]« zooi. darrrocka. ~-frame [-freim] s skruvtving. *v-iron
[-aiən] s krampa, klamra; ankarjärn. crampon [kræ'mpən] s 1. krampa. 2. issko brod-

dat järnbeslag under sko.

Crampton [kræ'm(p)tən] npr.

eran [kræn] s skotti. 87,5 gallons färsk sin. cranage [krei/nid3] s 1. bruk av kran[ar]. 2. kranhyra.

cranberry [kra^nb^ri] s tranbär. Cranl|bo[u]rne[kræ'n|bo:n,-buən],-brook[-bruk] nprr.

crane [krein] I. s 1. trana. 2. lyftkran. 3. hä-vert, sifon. n. tr 1. lyfta (sänka) med kran.

2. sträcka på halsen. III. itr 1. sträcka på (fram) halsen, sträcka sig fram. 2. m at F tveka vid (inför), rygga tillbaka
för. ~-fly [-flai] s zooi. harkrank. ^'s-bill [-zbil] 5 bot. geranium.

Cranford [kræ'nfəd] npr.

cranillal [krei'ni|əl] a kranie-. -um [-əm] (pi. -a [-ə]) s kranium, skalle.

1. crank [krægk] I. s 1. vev; start pà bu; knäböjd axel (rör); vevsläng [äy. throw of the m]; tum the u dra veven,



veva. 2. knäböjd (rätvinkligt bruten) stötta ar olika slag. II. tr 1. bryta (böja) rätvinkligt [av. u down]; ued axle
knäböjd axel. 2. förse (fästa) med m. 3.

+ veva bü i gång, starta.

2. crank [krægk] s 1. ordvrängning. 2. underlig idé ei. handling, 'fluga'. 3. F excentrisk individ, original; fantast;
monoman, principryttare.

3. crank [krægk] a nu dial. ei. Am. glad, hurtig; morsk.

4. crank [kTægk] a lös, ostadig, skakig, skranglig, i olag.

5. crank [kræqk] a i* rank.

crankiness [krse'rjkinis] s excentricitet; 'flugighet', monomani, principrytteri, crankiile [krse'qkll] I. itr bukta sig:
gå i sicksack. II. s bukt, krökning. --pin [/pin] 8 + vevtapp. - -shaft [-Jcuft] 8 1. vevaxel. 2. knäböjd vagnsaxel.

cranky [krse'rjkij a° 1. se 4. crank. 2. rank

3. lynnig; vresig. 4. full av nycker och påhitt, excentrisk, 'flugig', vriden. 5. full av krökar; vindlande; full av vrår,
undangömd.

Cranllliegh [krae'nlli], -mer [-mə] nprr. crannied [krse'nid] a sprucken, fall med sprickor.

crannog [krse'nog] s forntida pålbyggnad i skotti.

o. Irl. t

cranny [krse'ni] s springa, skreva; vrå, trångt hål; every nook and u alla vinklar och vrår. cranreuch [kra'nrəx] s
skotti. rimfrost. Cranllston [kræ/n|stən], -worth [-wə:þ] nprr. crape [kreip] I. s kräpp, sorg|flor, -band. II. tr
kräppera; kläda (hölja) i sorgflor.

crapullient [kræ'pjul|ənt], -ous [-əs] a 1. fyll-sjuk; full. 2. omåttlig i mat och dryck; supig.

1. crash [kræj] I. itr 1. braka, skrälla. 2. rusa (fara) med brak. 3. adv. go (fall) u fara (fal-

+ la) brakande. II. tr slå i kras; kasta (dri-+ Va, Slå) med brak. III. S 1. brak av många fallande föremål, skräll,
dunder, buller. 2. katastrof, Isht finansiell krasch.

2. crash [kræj] s handduksdräll [u towel]. Crashaw [kræ'Jo:] npr.

+crasher [kræ'Jə] s F brakande fall. crass [kræs] a° mest widi. grov, krass [ignorance]: dum.

crate [kreit] s spjällåda, stor packkorg. crater [krei'tə] s krater; av. biidi. om stor grop efter bombnedslag &c.

cravat [krəvæ't] s halsduk, cravje [kreiv] I. tr 1. bedja om, utbedja sig [of, from a p.]. 2. längta efter, åtrå; kräva,
ha behov av; erfordra. II. itr, ~ for se /.; -ing appetite glupande aptit, craven [kreivn] I. a° 1. cry u ge sig på nåd
och onåd. 2. feg, mesig. II. s kujon, mes, feg stackare, craving [krei'vig] s åtrå, begär [for efter], craw [kro:] s
kräva hos fåglar, crawfish [kro/fij] I. s 1. nu Am. se crayfish. 2. Am. F politisk renegat. II. itr Am. F dra sig
tillbaka.

Crawford [kro/fəd] npr.

1. crawl [kro:l] s flskkatse.

2. crawl [kro:l] I. itr 1. kräla, krypa; släpa sig* fram; biidi. kräla (krypa) i stoftet. 2. my flesh us, it makes me u
det kryper i mig. II. s

+ krälande &c. ~er [-ə] s 1. krälare; kryp; kräl-+ djur. 2. F långsamt körande ledig droska. Crawley [kro/li] npr.
crawly [kro/li] o F krypande [sensation]. crayfish [krei'fij] s zooi. kräfta, crayon [krei'on, av. fr. utt.] I. s 1. rit-,
färg|kri-ta; black u svartkrita. 2. pastell. 3. kolspets i båglampa. II. tr rita med färgkrita; bUdi. skissera.

crazlle [kreiz] I. tr rubba förstånd, göra ngn förryckt. II. s mani, dille [for för, på]: förryckt-het, galenskap; the
latest u den senaste [mo-+ de]galenskapen. -y [-i] a° 1. skröplig, rucklig, bristfällig [~ ship]; klen. 2. rubbad,



förryckt, + tokig av. biidi., vild [about på, i]. Creagh [krei] npr.

creak [kri:k] I. itr knarra, gnissla. II. s knarr,

gnisslande, uy [-i] a° knarrande, cream [kri:m] I. s 1. grädde \thick, thin, whipped u]. 2. efterrätt ei. sötsak[er]
med (av, Uknande) grädde. 3. Skum, fradga; ~ of tartar kem. renad vinsten, cremor tartari. 4. cold u slags salva,
kylpomada. b. u of lime rensläckt kalk. 6. isabellfärgad häst. 7. det bästa av ngt, grädda, kvintessens. II. a
graddfärgad, gulvit. III. itr 1. sätta grädde, grädda sig. 2. fradga sig, skumma.
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IV. tr 1. taga grädden (biidi. gräddan) av, + skumma. 2. ta grädde till te &o. ~-coloured [-kAləd] a grädd-,
isabell|färgad, ljusgul, *v,er [-ə] s 1. skumslev. 2. separator, ~ery [-əri] + 8 mejeri[butik]. ~-faced [-feist] a blek.

kricket mållinje. II. tr vecka, rynka, skrynkla + [ned], göra veck i; vika; red adj. skrynklig.

III. itr bli veckig, rynka (vecka) sig. creatlle [kri(:)ei'|t] I. tr 1. skapa, ge upphov &t; åstadkomma; kreera roll. 2.
utnämna ngn [till]; a peer adla, göra till lord. II. itr S bråka, väsnas [don't ~ about -ion [-Jn] s 1. skapande,
frambringande; skapelse. 2. ngt skapat, skapad varelse; värld; produkt, ska-+ pelse. 3. utnämning isht tm lord. -
ive [-tiv] a° skapande [ro of alarm], -or [-tə] s skapare; upphov, -ure [kri:'tjə] s I. ngt skapat, skapelse, produkt,
[skapad] varelse; comforts livets nödtorft, materiellt gott, isht mat och dryck. 2. djur [dumb ~*]; Am. isht
nötkreatur. 3. människa, varelse; ibi. smeknamn [dear ibi. fðrakti. kräk [a weak re, that re], 4. ngns kreatur
(verktyg ei. docka). 5. S whisky, crèche [kreij, av. kre:J] s barnkrubba. Crécy [kre^si] npr.

credentice [kri:dns] s [till]tro; give re to sätta tro till, skänka tilltro: letter of re rekommendationsbrev,
kreditiv[brev]. -tial [-[kri-de'njl]-] {+[kri- de'njl]+} 5 [vani. pi. ~s] rekommendationsbrev, sändebuds kreditiv,
credible [kre'dəbl, av. -ibi] o° trovärdig; trolig.

credit [kre'dit] I. s 1. tilltro; give re to sätta tro till, tro. 2. anseende; inflytande; ära, heder, beröm [/ may say to
his be a to to vara en heder för; be to the re of do re to vara till ngns (göra ngn) heder, lända till beröm; get ro for
få heder (beröm) för; give re for tilltro, tro om; hålla ngn räkning för; have (get) the ~ of ha (få) äran av; take the
re ta åt sig äran. 3. hand. a) affärs kredi't [for a sum; with a p.; on 'v]; 6) tillgodohavande; letter of re kreditiv; c)
kre'-+ dit[sida]; to a p.'s re till ngns kredit. II. tr 1. tro. 2. hand, kreditera, gott|göra, -skriva an amount to a p., re a
p. toith an amount], 3. re a p. with a th., re a th. to a p. tilljtro (-skriva, -lägga) ngn ngt, tro ngn om ngt; is roed
with having said tros (säges,lär) ha sagt. «vable [-əbl] a° 1. åid. trovärdig [on ro [-authority].-] {+author- ity].+}
2. hederlig, hedrande, aktningsvärd [a very re performance]; be ~ to hedra, göra heder, ~or [-ə] s 1. kreditor,
borgenär, fordringsägare. 2. bokför, kreditþida]. credo [kri:/do(u)] s trosbekännelse, credullllty [kridju/liti] s lätt-,
godtrogenhet, -ous [kieMjuləs] a° lättrogen, godtrogen.

creed [kTi:d] s trosbekännelse; troslära, tro [av.

political &c ~]; the Cro trons artiklar, creek [kri:k] s 1. liten vik, bukt; liten hamn, bukt; kort flodarm. 2. Am.,
Austr. å, isht biflod.

creel [kri:l] s 1. stor flätkorg; matares fiskkorg.

2. hummertina. creep [kri:p] I. crept, crept itr 1. krypa; gå (färdas, röra sig) långsamt (i smyg); smyga [sig];
insmyga sig; ~ into a p.'s good graces ställa sig in hos ngn; it crept out det kröp (kom) fram (sipprade ut). 2. my
flesh res det kryper (ryser) i mig. 3. «t> dragga. II. s 1 krypande. 2. kryphål; låg öppning. 3. [mestpi. ~s] F
krypande känsla, rysning; it gives me the res det kryper (ryser) i mig [när jag ser (hör &c) det]. <ver [-ə] 8 1. kry
pare; kryp. 2. zooi. trädkrypare. 3. klängväxt; Virginian] ro vildvin, jungfruvin. 4. dragg. ~-mouse [-maus] a tyst,
skygg, blyg. ~y [-'i] a° 1. krypande. 2. kuslig, hemsk, creese [kri:s] s kris, malajisk dolk. Crelghton [kraitn] npr.

crematlle [krimei'|t] tr bränna isht lik. -lon [-Jn] s förbränning, isht likbränning, eldbegängelse. -or [-tə] s



[lik]förbränningsugn. -orial [-[kre-məto/riəl]-] {+[kre- məto/riəl]+} a likbrännings-. -ory[kre'mət(ə)ri] s
krematorium. cremona [krimou'nə] & cremonesare violin. crenel[l]at||e [kre'nil|eit] Jrkrenel era, förse med tinnar
ei. skottgluggar, -ion [-ei'Jn] s krenele-ring.

Creole [kri:'oul] s kreol.

creosote [kri'asout] s 1. kreosot. 2. hand. ofta

karbolsyra [av. coal-tar crépe [kreip, av. kre:p] s kräpp[artat tyg] ofta utom sorgkräpp (crape), re de chine
[krei'pdə-Ji:'n, av. fr. utt.] 8 crépe de chine, crepitate [kre'piteit] itr spraka, knastra, knäppa; skramla, crépon
[kre/po:g] s krepong. crept [krept] imp. o. pp. av creep. crepusculllar [kripA'skjulə] a skymnings-,skum;

av. gryende, -e [kre^pəskjud] s skymning, crescendo [krije'ndo(u)] adv, a o. s crescendo, crescent [kresnt] I. a 1.
tillväxande, i utveckling. 2. halvmånform ig. II. s [ofta kreznt] 1. månens tilltagande. 2. halvmåne av. biidi. om
det turkiska väldet el. muhammedaniamen. 3. Svängd husrad, haivmånformig gata. 4. halvmånformigt bröd,
giffel. cress [kres] s krasse, cresset [kre'sit] s beckpanna, marschall. Cressida [kre'sidə] npr.

crest [krest] I. si. [tupp]kam, [hår]tofs &c å djurs huvud. 2. hjälmbuske, plym. 3. her. hjälm

Over vapensköld isht fristående å vagnar, servis, brevpapper &c, 'vapen'. 4. bergs-, våg|kam; topp, krön; övre
kant *v. »v hästhals. II. tr 1. förse (pryda) med kam &c; kröna. 2. nå toppen av. III. itr om v&gor bilda kam[mar],
häva sig. avfallen
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[-fo:ln] a° nedslagen, modfälld, slokörad, stukad.

cretaceous [kritei'Jos] a° kritjartad, -haltig; krit-.

Crete [kri:t] npr Kreta, cretin [kre'tin, kri:'-] s kretin. cretonne [kreto'n, --] s kretong, crevllasse [krivse's] s djup
springa, rämna i glaciär, -ice [kre'vis] s springa, spricka, skreva.

1. crew [kru:] åid. imp. »r crow.

2. crew [kru:] s 1. båt., skeppsbesättning; manskap; [båt]lag. 2. isht för ak ti. skara, följe, band.

Crewe [kru:] npr.

crewel [kru'əl] s lösspunnet ullgarn. sv-work [-wə:k] s tapisseriarbete. crib [krib] I. s 1. krubba; bås; äv. kätte. 2.
barnbädd. 3. Am. binge. 4. koja, stuga. 5. F plats, syssla. 6. F plagiat [from]. 7. skoi. Siat-

hund, moja, lurk ordagrann översättning. 8. Ut-läggskort i ubage. II. tr 1. instänga liksom i bås. 2. F snatta,
knycka; plagiera; skriva av

annans tema &o; äv. itr. fuska genom avskrivning. bage [-idj] s slags kortspel. m-biter [-baitə] s krubbitare. m-
board [-bo:d] s 'cribbage-bräde*

med pinnhål för spelarna att markera ställningen.

Crichton [kraitn] npr.

crick [krik] s sendrag i nacken; ryggskott.

1. cricket [kri'kit] s zooi. syrsa.

2. cricket [kri'kit] I. s kricket[spel], dubbel

grindboll bollspel mellan två 11-mannalag, eng. na*



tionaispei; not ~ F inte korrekt (just), inte rent spel. II. itr spela kricket. <ver [-ə] s kricketspelare. Cricklade
[kri'kleid] npr.

cricoid [krai'koid] anat. I. a ringformig. II. s ringbrosk. cried [kraid] imp. o. pp. av cry. Crieff [kri:f] npr.

crier [krai'ə] s 1. en som ropar (skriker &c).

2. offentlig utropare [itown m]. 3. rättstjänare som påropar mål.

crikey [krai'ki] interj P o, du milde! jestanes! crim. con. [k^i'm ko'n] se criminal. crime [kraim] I. s brott,
förbrytelse. II. tr & + rapportera el. döma för [with] militär förseelse. Crimea [kraimi'o, av. krimi'a, av. kri'mia]
npr;

the ~ Krim. <v,n [-n] a Krim-, krim-. criminllal [kri'min|(ə)l] I. a® 1. brottslig. 2. kriminell, brottmåls-, brott-; ~
case brottmål; u connexion (conversation) förk. crim. con. jur. + äktenskapsbrott, hor; ~ law strafflag. II. s
brottsling, förbrytare, -ality [-æliti] s brottslighet. -ate [-eit] tr 1. anklaga för brott. 2. överbevisa om brott; ~ o. s.
blottställa sig.

3. stämpla såsom brottslig, fördöma, -ation. [-ei'Jn] 8 anklagelse, tillvitelse, -ous [-əs] a brottslig; nu blott i ~
clerk brottslig präst.

1. crimp [krimp] I. s värvare som med list ei. våld skaffar sjömän el. rekryter. II. tr locka (tvinga) ngn att ta hyra
(värvning).

2. crimp [krimp] tr 1. krusa, vecka. 2. skåra,

göra skåror i nyfångad fisk för att få köttet fastare. 3. forma, böja läder i form. ^ing-irons [-igai^ənz] s pl
krustång. crimson [krimzn] I. a o. s karmosin-, hög|röd [färg]. II. tr o. itr färga (bli) högröd; itr. rodna djupt.

cringe [krin(d)3] L itr 1. krypa ihop liksom ar fruktan, huka sig ner. 2. buga sig servilt; krypa, kuscha, svansa [to
för]. II. s kryperi, inställsam hövlighet. ~r [-ə] s krypare. cringle [kriggl] s & lödder med kaus. crinkllle [krigkl] I.
itr sno (vecka, rynka, krusa) sig. II. tr böja i sicksack, bukta; rynka. III. s bukt; veck, skrynkla; våg i hår. -y [-i] a
skrynklig, veckig; krusig, knollrig. crinkum-crankum [kri'gkəm krse'gkam] s snirklar, krumelurer, krusiduller,
crinolllette [krinəl|e't] s turnyr. -ine [-i:'n, -in] s 1. tageltyg. 2. krinolin. 3. & torped-

+ nät till skydd mot torpeder.

cripple [kripl] I. s 1. krympling, lytt. 2. ställning «r fönsterrengöring &c. II. tr göra till krympling (ofärdig);
förlama av. biidi., lamslå; omintetgöra; med sakobjekt göra otjänstbar, ram-+ ponera. ~d [-d] o lam, ofärdig;
lamslagen;

obrukbar, se äv. föreg. II. crisjis [krai's|is] (pi. -es [-i:z]) s kris. crisp [krisp] I. a° 1. krusig, krullig. 2. mör, fräsig,
fras-. 3. om luft, sallat &o frisk, mjäll. 4. biidi. fast, kort och bestämd, kort [a u touch on the pianot skarp,
markerad [features]; rask, rapp stil &o. 5. S om sedel ny, oviken. II. + 5 S sedlar. III. tr o. itr krusa (krulla) [sig].
Crispin [kri'spin] npr.

criss-cross [kri'skro(:)s] a o. adv [löpande] + kors och tvärs.

criterion [kraiti'əri|ən] (Pi. oftast -a [-ə]) s krite-+ rinm, kännetecken.

critic [kri'ti|k] 8 1. kritiker; konstdomare; granskare, recensent. 2. häcklare, klandrare. ~al [-k(ə)l] a° kritisk i
olika bet.: a) skicklig i kritik; kritiserande; 6) kritiklysten, klandersjuk; (?) läk. &e avgörande; ytterst farlig, risk-
+ fylld, ~ism [-sizm] s kritik abstr. o. konkr. (med pi.) [pass u on]; [kritisk] anmärkning, sizable [-saizəbl, äv. -- --
] a som kan kritiseras. ~ize [-saiz] tr o. itr 1. kritisera. 2. klandra.

critique [kritir'k] s lärd granskning, isht litterär

kritik, recension, anmälan [on]. Crittenden [kri'tndon] npr. critter [kri'tə] s P dial, se creature. Croak [krOUk] I.
itr 1. om groda kväka; om korp kraxa. 2. tala i dyster ton; profetera olycka. + 3. S dö. II. tr hest mumla,
'framkraxa'. IH. 8 kväkande; kraxande, ~er [-ə] s en som knorrar; isht olycksprofet, pessimist, »vy [-i] a°



kraxande, hes. Croat [kro(u)/|ət] s kroat, ~ia [-ei'J(i)ə] npr + Kroatien.

crochet [krou'Jei, -Ji] I. s virkning; virk'garn,
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-tråd. II. tr o. itr virka, ~ed [-d] a virkad.

1. crock [krok] I. s 1. gammal hästkrake. 2. F odugling, kräk, stackare. II. itr F re up —

+ break down.

2. crock [krok] s 1. ler|kärl, -kruka. 2. flisa av lerkärl. 3. Am. sot. ~ery [-əri] s ler|kärl, -gods, porslin [är. re-
ware].

+crocket [kro'kit] s byggn. krabba, crocodile [kro'kədail] * krokodil, crocus [krou'kas] s bot. krokus. Croesus
[kri/səs] npr Krösus. croft [kro(:)ft] s 1. inhägnad, åkerlott, täppa. 2. isht Skotti. litet arrendeställe, ~er [-ə] s
innehavare av croft, 'torpare'. Crofts [kro(:)fts], Croker [krouicə], Cromarty [kro'mati], Crome [kroum], Cromer
[krou'mə] nprr.

cromlech [kro'mlek] s siags fomgrav dolmen, dös.

Crompton [krA'm(p)tən] npr.

Cromwell [kro'm|wəl] npr. /vian [-weijən] o

cromwellsk. crone [kroun] s 1. käring. 2. [gammal] gubbe. 3. gammal tacka, crony [krou'ni] s gammal god vän;
stallbroder, crook [kruk] I. s 1. krok, hake. 2. herde-, krum|stav; kräkla. 3. böjning, krök[ning], slingring, krok;
biidi. fel [in a p's character]; kors, prövning, knep; there is a re in the lot of everyone envar har sitt kors; on the re
S + oärligt; se av. hook. 4. S isht Am. svindlare. II. tr o. itr kröka (böja) [sig], <v-backed [-bækt] o puckelryggig.
*ved I. [-id] a° 1. krokig, böjd, + krökt; slingrande. 2. vanskaplig. 3. ohederlig, oärlig [re ways]; fördärvad;
förvänd, skev. 4. Am. F oärligt åtkommen, p& ngt sätt olaglig.

II. [-t] a med krok (krycka) på [<%/ stick]; böjd i en krok.

Crookes [kruks], Croome [kru:m] npr. + croon [kru:n] tr, itr o. s gnola[nde]. crop [krop] I. s 1. kräva. 2.
piskskaft; kort ridpiska med ögla i st. för snärt [jfr hunting-re]. 3. växtlighet, skörd; [års]skörd, årsväxt, gröda [the
~s]; äv. årsproduktion i aiim.; kultur [iin (iunder) re, out of <v*]; bad res dåligt år, klen skörd; standing res
växande gröda; white re sädesskörd som vitnar vid mogningen; a re of questions en mängd ('skörd av') frågor bs.
resultat av ngt. 4. stubbning av hår; kortklippt hår [a short ~]; wear o.'s hair in a re ha håret kortklippt (stubbat); a
luxuriant re of + hair en yppig hårväxt, ö. ngt avskuret, avhuggen bit. II. tr 1. av|hugga, -skära; stubba, kortklippa
[re the beard clos^ly^. 2. märka djur med klipp i örat. 3. om djur avbeta. 4. avmeja, skörda. 5. beså, odla,
plantera.

III. itr 1. bära skörd. 2. ~ out forth) träda i dagen, visa sig, röjas; re up träda i dagen; dyka upp; yppa sig. ^-eared
[-iəd] a 1. stubbörad, med klipp i örat. 2. kortklippt. <v/ped [-t] a 1. kortklippt, stub-

bad. 2. odlad, besådd, ^per [-ə] s 1. en som skördar (stubbar) 4c. 2. good re växt som avkastar bra. 3. kroppduva.
4. F fall; come [down] a re störta, rida omkull; misslyckas. <v,py [^i] s kortklippt person; isht om in. rebell av
1798.

croquet [krou'kei, -ki] I. * 1. krocket[spel]. 2. krockering. II. tr krock[er]a. ~ed [krou'keid, -kid] imp. o.
pp.avföreg. ~ing [krou'ke(i)ir),-kiig] p. av croquet.

croquette [kro(u)ke't] s kokk. krokett.

Crosby [kro'zbi, kro/sbi] npr.



crosier [krou^ə] s kräkla, biskopsstav.

cross [kro(:)s] I. s 1. kors; ~ of St. Anthony Antoniuskors, krycka (T); fiery ~ Skotti. budkavle; Grand Ore
storkors; the [Southern] Cro astron. Södra korset; Victoria Cro orden för tapperhet i fält; take up the re biidi. ta
korset på sig, [upp]offra sig; on the ~ diagonalt, snett; äv. S ohederligt se TI. 7. 2. korstecken Enu vani. sign of
the ~]. 3. symboliskt för kristendom. 4. avers, åtsida av mynt; re and pile 'krona och klave', 'gubbe eller pil'. 5.
biidi. kors, lidande, prövning; motighet, förtretlighet. 6. se crux. 7. kroas ering; [-kors-ning[sprodukt];-] {+kors-
ning[sprodukt];+} blandning, mellanting. 8. S uppgjort bedrägeri, svindel. II. a° 1. kors-, tvär-, sido-; & kryss- 2.
korsande varandra, korslagd. 3. ömsesidig [-[accusations].-] {+[accusa- tions].+} 4. i strid [mot] [to]; motig, vid-
rig, ogynnsam, förtretlig; av. adv. aid. ei. F [things go ~]. 5. F vresig, tvär, sur, ond, arg Ewith]; as re as two
sticks förfärligt sur (gri-nig). 6. ~ entry bokf. stornering av post; ~ reference hänvisning från ett ord (ställe) i bok
(handling, register) till ett annat. 7. S ohederlig; orättfången. III. tr 1. korsa, lägga i kors [o.'s arms, legs]. 2. göra
korstecknet över (på); ~ o. s. korsa sig; ~ a p.'s hand eg. göra korstecknet med ett mynt i ngns (isht spåkvinnas)
hand, betala (muta) ngn. 3. draga streck över [ro o.'s £'«]; skriva tvärs över brev; hand.

ä cheque korsa check gnm påtecknlng, göra check inlösbar endast genom annan bank specially med namnet på
viss bank mellan tvärstrecken]. 4. Stryka över (ut) [oftast ro out {off)]. 5. F sitta [upp] i (på) sadel, häst. 6. fara
(gå, av. föra) [tvärs] över (genom) [the floor; the Atlantic]; korsa, skära; ^ the path of korsa ngns väg; komma
(gå) i vägen för; re a p.'s mind (av. a p.) fara genom ngn[s tankar], komma för ngn, falla ngn in; the country is
reed by raihoays landet genomkorsas av järnvägar. 7. möta [och gå förbi]. 8. [över]korsa, förhindra, komma på
skam, gå i vägen för; göra emot; be reed ha motgång (otur); like a *oed child som ett barn som ej får sin vilja
fram. 9. korsa, kroasera. IV. itr 1. ligga i kors; korsa (skära) varandra. 2. om brev, bud 4e möta (gå o'm) varandra
[the letters reed]. 3. ~ [over] gå (fara) över. V. Jre poet. = across, ^-action [-æ/kjn]
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crow's-foot

h * jar. rekonvention[stalan]. *v-bar [-ba:] $ ntvär|bom, -slå; rigel. ~-beam [-bi:m]s tvärbjälke. ^-bearer [-beərə]
s korsbärare isht fram-

för ärkebiskop i prooession. ~-bearifigS [-bsNərigz] 8

pl krysspejling. -bench [-be'n(t)J] .«? pari. tvärbänk förvildar'; attr.opartisk, ~bill [-bil] 8 zooi. korsnäbb. ~-
bones[ibounz]«j9/[dödskalle med] korslagda ben dödssymbol, ~-bow [-bou] s armborst; pilbössa, ~-bred [-bred]a
hybrid, bastard-. breed [-bri:d] s korsningsprodukt; blandras; hybrid. *v-bun [-bA'n] s med kors märkt
långfredagsbulle Emest hot -country [-kA'ntri] I. a [som går] tvärs över fältet (terrängen), över stock och sten. II.
s terränglöpning, ~-cut [-kAt] s 1. tvär|-hugg, -snitt; bergsv. tvärort; ~ saw kapsåg. 2. genväg, ^examine [-
igzæ/min] tr korsförhöra. M-eyed [-aid] a vindögd, ^-fertilize [-fə:'tilaiz] tr befrukta med frömjöl från annan
blomma, <%.-fire [-fai'ə] 8 korseld, ^-grained [^greind] a 1. med tvärgående ei. oregelbundet löpande fibrer,
snott tr&. 2. hiidi. tvär, vresig; genstörtig, egensinnig. <%*-head [-hed] « 1. tekn. tvärstycke. 2. underrubrik inuti
stycke. *v»ing [-ig] 8 1. korsning tr. ar djur &c; överkorsning; utstrykning &o se cross III. o. IV. 2. över|fart, -
resa. 3. korsning[spunkt]; spårkorsning; gathörn; korsväg; [gatu]övergång

gångbana tvärsöver gata; level u vägs och järn vägs plan-korsning, korsning i samma plan, vägöver-gång; oj-
sweeper gatsopare som sopar gatuövergång. 4. platsskifte i kricket. M-keys [-ki:z] 5 pl korslagda nycklar isht ss.
p&vligt insignlum o. på vftrds-husskyltar, "w-legged [-legd] a med benen i kors; med ena benet över det andra,
~let [-lit] s litet kors. u\y [-li] adv se cross II. 4,5. ~-patch [-pætj] s vresig person, grin-sibba mest om barn o.
kvinnor. ~-pieC6 [-pi:s] 8

tvärstycke, slå. ^-purpose [-pə:'pəs] s motsatt avsikt, stridigt syfte; missförstånd; be at us missförstå (äv.
oavsiktligt motverka) var-r andra, leka blindbock med varandra; set at us göra alldeles konfyä. ^-question [-



kwe'st-h Jən] I. s fråga i korsförhör. II. tr korsförhöra. reference [-re'f(ə)rəns] se cross II. 6. M-road [-rou'd] s
korsväg; biväg; pi. the us H korsvägen där vägar mötas, ~-stitch [-stitj] 8

korsstygn. ~-street [-stri:t] s tvärgata. h -stroke [-strouk] s tvärstreck. octrees [-tri:z] s pl & tvärsalning. ^-voting
[-vou'tii}] s votering med upplösta partiband. way [-wei] se —road. MWise [-waiz] adv 1. i kors, korsvis. 2. på
tvären, tvärs [över], M-word [-wə:d] 8 korsord[sgåta]. crotchet [kro'tjit] s 1. klyka , hake. 2. mus. 74-not. 3. nyck,
infall, hugskott, ~eer [-i'ə] s vurm, person med mani på ngt, monoman, fantast. uy [-i] a vurmig, underlig,
monoman, grillsjuk; hugskottsartad, fantastisk, croton [kroutn] s bot. siagi ina. v&xt; ~ oil croton-olja.

crouch [krautj] itr 1. huka sig ner, ligga (sitta, gå) hopkrupen. 2. biidi. krypa, kuscha.

1. croup [kru:p] s strypsjuka, krupp.

2. crouplfe] [kru:p] s gump; isht [bäst]länd, kruppa. -ler [-iə] s 1. biträdande värd vid

+ offentlig bankett. 2. Croupier vid »pelbank.

1. crow [krou] I. ued ei. (i bet. 1) crew ued itr 1. gala Ethe cock crew]. 2. om småbarn jollra. 3. jubla högt,
triumfera [over]; hovera sig. II. s 1. tupps galande. 2. emåbams glädjerop.

2. crow [krou] s 1. kråka; as the u Jlies fågelvägen; eat [boiled] m Am. F bita i det sura äpplet; have a u to pluck
(pick) with a p. F ha en gås oplockad med ngn. 2. o. <v-bar [-ba:] s bräckjärn, kofot.

crowd [kraud] I. s 1. [folk]trängsel, stort tilllopp; folk|massa, -hop, -samling; the u den + stora hopen, massorna.
2. F sällskap [that m]. 3. hel mängd. II. itr tränga sig [for" ward, up fram]; trängas; skocka (hopa) sig [about
omkring]; strömma tm, bort &o i skaror. III. tr 1. hop|pressa, -packa, köra ihop; proppa [full], över|hopa, -lasta
[the memory], fylla till trängsel, trängas i [they ued the hall]; trängas med [they ued each otherJ; be ued vara
alldeles full med folk; sitta (ha + det) trångt; be ued for time Am. ha knappt om tid; a ued house fullt (utsålt) hus;
~ OUt uttränga; tidn. låta ngt Utgå, slopa för viktigare stoff. 2. & u sail pressa med segel. Crowe [krou] npr.

CrOW|-fOOt [krou'fut] S 1. (pl. us) namn på olika v&x

ter isht ranunkel. 2. (pi. - -feet) se -'s-foot crown [kraun] I. s 1. krans för huvudet; krona, isht konungakrona &v.
biidi.; the Cu kronan, det allmänna, Kungl.7Maj:t [appointed by the Cu], 2. eng. silvermynt 5 shillings. 3. u OC-
tavo pappersformat bred oktav (15 x 20). 4. hjässa äv. av berg; topp; hjässpunkt av valv; keep the u of the
causeway gå mitt i vägen (på gatan) äv. Midi. 5. hattkulle. II. o kron-. III. tr 1. bekransa; prisbelöna verk. 2.
[be]kröna [he was ued king]. 3. fullända, värdigt avsluta; råga måttet på; to u pi] all för att sätta kronan på verket;
till råga på allt; effort glanspunkt. 4. schack föra bonde i dam + göra bonde till huvudpjfts. colony [-ko'ləni] *
kronkoloni, /x-er [-ə] åid. se coroner, ^-glass [-gla:s] s kronglas särskilt klart gias. Cu Imperial [-impi'orio^sbot.
kejsarkrona. ~-land[-læ/nd] s kronojord Emest pi. ~s]. ^-law [-lo:7] s kriminalrätt. 'v-lawyer [-lo/jə] s kron jurist;
åklagare i brottmål, ^-office [-o7fis] s 1. kriminalavdelning av King's Bench. 2. avdelning av chancery (se d. o.)
för allmänt civilrättsliga fall. os-piece [-pi:s] se crown 1.2. ^-prince^pr^ns] s icke engelsk kronprins, crowil-quill
[krou'|kwil] liten skrivpenna (»v. av t&l) för (Inskrift. -'S-|f00t [-zfut] (pl. "feet) 8 1. [&lderdom8]rynka i
ögonvrån. 2. & fotangel.
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ory

•'8-nest [-znest] s kråkbo, utkik[stunna]

på fockmasten.

Crowther [krau'ðə], Croydon [kroidn] nprr.

crozier [krou'ja] se crosier.

crucial [kru:'Jiəl, &v. -J(ə)l] a° 1. korsformig.



2. avgörande [case, test], kritisk, skarp.. crucible [krir/sibl] s 1. smältdegel. 2.~biidi.

svårt prov, skärseld. crucillfix [kru:'si|fiks] s krucifix, -fixlon [-frtcjn] + s korsfästelse, -form j/fo:m] a
korsformig.

-fy [-fai] tr korsfästa av. biidi. crudlie [kru:d] a° 1. rå, i naturligt tillstånd; + obearbetad; ^ material råämne. 2.
osmält mat; omogen frukt; äv. bildl. om idé, verk ào. 3. bildl. om pers., sätt, handling &c Oslipad, grov, ohyfsad.
4. gram. oböjd; reform ords stam. -e-ness [-nis] s rått tillstånd; omogenhet. -it|y [-iti] s 1. råhet, naturtillstånd; ofta
pi. -ies råprodukter. 2. Midi. omogenhet, ofullgångenhet, osmälthet; konkr. osmält idé, ogenomtänkt påstående
&o. 3. grovhet i uttryck &c, plumphet ofta i pi. cruel [kru'al, av. kru'il, kru:l] a° grym. o-ty [-ti] s grymhet [aå act
of ro]; äktenskaplig misshandel; ro to animals djurplågeri, cruet [kru'it] s flaska i bordställ. <v-stand

[-stænd] s bordjställ, -syrtut. Cruikshank [kru'kjægk] npr. cruise [krutz] I. itr kryssa, ligga till sjöss. II. s
kryssning, sjöfärd, tur. <vr [-ə] s kryssare; unprotected ro opansrad kryssare [jfr armour-+ ed ~].

crumb [krAin] I. s 1. brödsmula. 2. biidi. [-[små]-smula,-] {+[små]- smula,+} 'gnutta'; to a ~ F på pricken. 3. in-
kråm i bröd. II. tr 1. söndersmula. 2. kokk. pa-nera beströ med rivebröd. 'v-cloth [-klo(:)þ]« mat-bordsmatta duk
över mattan vid bordet. *x»le [-bl]

1. tr söndersmula. II. itr falla sönder i smulor; förfalla, vittra, ~ly [-bli] a som lätt faller sönder i smulor, smulig.
~-tray [-trei] s brödskyffel, ~y [-i] a° 1. mjuk som brödinkråm.

2. full av brödsmulor.

crummy [krA'mi] a° S 1. om kvinna mullig, trind. 2. 'snygg', fin. 3. tät, rik. 4. lusig. crump [krAmp] F I. tr slå
[till] bou hårt. II. s 1. kraftigt slag; duns, svårt fall, stöt. 2. X S knall av exploderande granat, granatexplo-sion.

crumpet [krA'mpit] s 1. slags mjuk tekaka ates

varm. 2. S huvud, crumple [krAmpl] I. tr krama ihop, skrynkla [till ei. ihop], tufsa till [ofta ~ up]. II. itr +
skrynkla sig, bli skrynklig, crunch [krAn(t)J] I. tr 1. krossa hörbart med tänderna, knapra på. 2. trampa knastrande
[på], knastra mot. II. itr 1. knapra. 2. [gå] [-knastrande].-] {+knast- rande].+} III. s knaprande; knastrande,
crupper [krA'pə] s 1. svansrem. 2. hästländ,

kruppa. crural [kn/ərəl] a° anat. ben-, crusade [kru:sei'd] I. s korståg av. biidi. II. itr

göra korståg.

Rikard Lejonhjärta.

cruse [kru:z] s åid. krus, kruka, crush [krAj3 I. tr 1. krossa; mala (stampa, klämma &c) sönder; ^ a cup of wine
dricka en bägare vin. 2. pressa, trycka [into, out, of &c; roed his hat over his eyes]. 3. skrynkla till. 4. biidi.
krossa, kuva, undertrycka; ~ out + utplåna. II. itr 1. krossas, klämmas sönder.

2. tränga sig fram. III. s 1. krossande; kläm, + pressning. 2. trängsel. 3. F stor bjudning, 'notvarp', ^er [-ə] s 1.
krossare; kross[verk].

2. F ngt överväldigande (förkrossande). 3. S polis, ~-hat [-hæt] s fällhat, chapeau claque, ~lng [-ig] a°
förkrossande, överväldigande, dräpande; don't be so ro F var inte så 'grym* (elak)! ^ing-mill [-inmil] s tekn.
krossver^; malmkross. *v,-room [-rum] s teat, &o foyer, foajé.

Crusoe [kru:'so(u)] npr [Robinson crust [krASt] I. s 1. skorpa på bröd, pastej &o äv. biidi., skal; skalk, torr bröd-,
ostkant; all ro and no crumb hårt arbete för svältlön. 2. skare.

3. jordskorpa. 4. vinsten [~ of wine]; pann-+ sten. II. tr betäcka (överdraga) med skorpa

&c [äv. ~ over]. III. itr betäckas av (få; bilda) skorpa &o. C~acea [-ei'Jiə] s pl kräftdjur, s^aceous [-ei'J*iəs] a
kräftartad; kräft-. ~ed [-id] a° 1. överdragen med skorpa; ~ snow skarsnö. 2. om vin med bottensats, gammal.

3. biidi. gammal, inrotad [prejudice], ~y [-i] a° 1. se -ed 1, 2; skorpartad, hård. 2. biidi. vresig, trumpen, knarrig;



snäv.

crutch [krAtJ] s 1. krycka; biidi. stöd. 2. stävband akterut; klyka. *v>ed a 1. [-t] försedd med (stödd på) krycka.
2. [-id] korsbärande; Cro Friars [fiai'əz] Londongata. crux [krAks] s crux, svårighet, stötesten, cry [krai] I. itr 1.
ropa, skrika; utropa. 2. om djur skri[k]a; locka; ge skall. 3. högljutt gråta [with av]. 4. med adv. el. prep. ~ for
ropa på (efter), högljutt begära, kräva; gråta för (efter); ~ off ge återbud, draga sig undan (tillbaka, ur spelet)
[from]; <o out ropa högt, skrika till; ~ out against kraftigt protestera mot; ~ ont for ropa på, fordra, högljutt
begära. II. tr 1. s el. i; ro shame upon protestera mot, ta avstånd från, säga att ngt är en skandal. 2. utropa till salu;
~ stinking fsh nedsätta sitt eget. 3. efterlysa ngt förlorat.

4. gråta [o. s. to sleep]. 5. med adv. ~ down förbjuda, undertrycka; fördöma, nedjgöra, -sätta, skälla ner; ~ out
utropa; ~ up prisa, puffa för, höja till skyarna. III. s 1. rop, skrik; ropande; the ~ of fre ropet 'elden är löst*
London cries säljares gaturop i London; a far <v/ lång vag, långt; within ~ of inom rophåll för. 2. [an]skri, [-
[opinions]-storm-] {+[opinions]- storm+} [raise a ~ against]; 'folkets röst', allmän opinion. 3. stridsrop,
lösen[sord]; slag-ord. 4. rykte. 5. hundars skall [give ~]; at (in)
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full u för full hals; i full fart. 6. gråt[anfall, -stund]; klagan; have a good u F gråta ut. o^-baby [-bei^bi] s
skrikhals, lipsill. ~ing [-ig] a° [himmels]8kriande, flagrant [evil]; uppen-+ bar; trängande, crypt [kript] s krypta,
~ic [-ik] a (~ically adv) hemlig, förborgad, mystisk, ^ogam [-ogæm] 8 bot. kryptogam, ^ogram [-ogræm] s [-
chifferskrift].-] {+chif- ferskrift].+}

crystal [krist|l] I. s kristall av. biidi. isht poet. om + kristallklar sak. H. a kristall-, kristallklar; the Cu Palace
Kristallpalatset utanför London, »v* •gazing [-lgeiNzig] s skådande i kristallkula

el. d. bos spåkvinna (mystiker el. d.) för att få se en bild av det tillkommande. ~line [-əlain] a se crystal II.;
kristall[in]isk. ~lization [-əlaizei'Jn] * kristall|isering, -bildning, ~lize [-əlaiz] tr 0. + itr kristallisera [sig]. + C. S.
förkortn. för Civil Service (Servant) m.m. Ct. = count; court. Ct[s]. = cent[s]. C. U. = Cambridge University. cub
[kAb] I. 8 1. unge av räv, björn, lejon Ac. 2. F + pojkvalp. II. tr o. itr yngla, föda [ungar]. Cuba [kju/bə] npr
Kuba. cubage [kju/bidj] s kub|atur, -ering. Cuban [kju/bən] $ o. a kubanþk]. cubjature [kju/bətjuə] se -age.
cubblting [kA'b|ig] s jakt på ungräv, -ish [^ij] + a° valpig, tölpig. cube [kju:b] I. s kub; tärning. II. tr 1. upphöja
till kub. 2. sätta gata med kubsten. cubeb [kju/beb] s bot. kubeber slags peppar, cube-root [kju:'bru:t] s kubikrot.
cub-hunting [kA'bhA^ntirj] s jakt på ungräv, cubic [kju:'bik], ual° [-(ə)l] a kubisk; kubik-

[cubic content], cubicle [kju/bikl] S avbalkad sovskrubb i skola &c. cubism [kju/bizm] s konst, kubism, cubit
[kju/bit] 8 aid. 1. underarm[sben]. 2. aln

nng. 18 tum == 4,6 dm.

cuckold [kA'kəld] s o. tr [göra till] hanrej. cuckoo [ku'ku:] I. s gök; bUdi. what a u you are! så dum (enfaldig) du
är! II. [- -] interj + kukul ~-flower [-flauə] s bot. 1. Cardamine praten-sis ängskrasse. 2. Lychnis flos cucuii
gökblomma. <^-spit [-spit] s grodspott. cucumber [kju/kəmbə] s gurka; pickled u saltgurka; cool as a u F lugn
som en filbunke, cud [kAd] s boll av idisslad föda; chew the u se cheiv.

cuddle [kAdl] I. tr omfamna, krama, kela med. II. itr krypa tätt tillsammans (ihop); ligga hopkrupen, krypa ner
skönt (djupt i sän-+ gen) [av. ~ up]. III. s omfamning, kramning. CUddy [kA'di] S 1. »i» matsalong för befälet på
större

fartyg. 2. skänk; skrubb. 3. Skotti. åsna. cudgel [kAdjl] I. s [knöl]påk; take up the us kraftigt ingripa [for till
försvar för], ta parti, bryta en lans för. II. tr klå, prygla; ~ o.'s brains for bry sin hjärna med, försöka komma på';



o.'s brains äv. gnugga geniknölarna.

cudos [kju/dos] s S ära, berömmelse.

1. cue [kju:] s 1. teat, slutord i replik; infallstec-ken. 2. vink, antydning; take o.'s u from a p. rätta sig efter ngn. 3.
ngns roll vid tillfälle, ngns sak [it was not his u to ..]; change o.'s u sadla om. 4. humör, lynne; in the u to upplagd
för att.

2. cue [kju:] s biljardkö. ~ist [-ist] s biljardspelare.

1. cuff [kAf] s 1. ärmuppslag. 2. manschett.

2. CUff [kAf] I. tr slå till med knytnäve el. flathand, + Örfila upp. II. 8 slag med knytnäve el. flathand.

Cufic [kju/fik] a kufisk, fornarabisk.

cui bono [kwi:'bo'no(u), åid. kai'bou'no^)] iat.

till vems (foiki. vad) nytta? cuirass [kwiræ's, äv. kju:ræ's] s 1. kyrass. 2. åtsittande klänningsliv utan ärmar.
[kwirOS-

i'ə] s kyrassiär.

cuisine [kwi(:)zi:'n] s kök, matlagning [French ~j.

cuisse [kwis] s hist, lårharnesk, cul-de-sac [ku'ldəsæ'k] s återvändsgränd, culinary [kju/linəri] a köks-,
matlagnings-, cull [kAl] I. tr litt. plocka; utvälja; sortera ut.

II. s utgallrat djur, slaktdjur. Cullen [kA'lin] npr. cullender [k^lində] se colander. cullet [kA'lit] s glas|skärvor, -
avfall tm omsmäit-ning.

+Culloden [kəlo'dn, äv. -lou'dn] npr.

1. culm [kAlm] s kolstybb.

2. culm [kAlm] s strå, halm.

culminilate [kA'lmin|eit] itr kulminera, nå (stå på) höjdpunkten, -ation [-ei'Jn] s kulmina-tion, höjdpunkt,
culpllability [kAlp|əbi1iti] s brottslighet, skyldighet. -able [-əbl] a° brottslig, straffvärd; skyldig [o/till];
klandervärd, -rit [-rit]s brottsling, anklagad; missdådare, syndare. +cult [kAlt] s kult; dyrkan, <vivate [-iveit] tr

1. bruka jord; odla. 2. biidi. odla, [ut]bilda, förfina; öva; ud people bildade människor. 3. odla, ägna sig åt, lägga
an på; ~ o acquaintance] odla ngns bekantskap, 'viva-tion [-ivei'Jn] 5 1. brukning av jord, kultur; odling; fall (go)
out of u råka i lägervall.

2. biidi. odlande, idkande, utövning; utvecklande. 3. bildning, själskultur, ^ivator [-[-iv-eitə]-] {+[-iv- eitə]+} s
1. odlare. 2. biidi. utövare, idkare. 3. lambr. kultivator slags harv. ~ural £-J(ə)rəl] a°

+ kulturell, bildnings-, ~ure [-Jə] I. s 1. odling, kultur. 2. biidi. odlande; kultur, bildning. II. tr odla, hyfsa, bilda,
förfina, culver [kA'lvə] s nu dial, skogsduva, culverin [kA'lvorin] s hist, fältslanga lång kanon, culvert [kA'lvot] s
kul vert slags vägtrumma (under

väg).

cum [kAm] iat. prep. med; 1 namn på två förenade församlingar t. ex. Charlton-u-Hardy; u dividend (förk. cum
div.) börs. med utdelning (kupong), "cumbent [kA'mbənt] a liggande.
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curmudgeon

cumber [kA'mba] I. tr be|tunga, -svära, -lamra; vara en börda (ett hinder) för. II. s hinder, börda.



Cumberland [kA'mbələnd] npr. cumbllersome [kA'mb|əsəm], -rous [-rəs] a° hiuder|sam, -lig, besvärlig; ovig,
ohanterlig; + tung; klumpig, cumin [kA'min] s bot. kummin, cummerbund [WməbAnd] s ind. brett livskärp.
+cummin [kA'min] se cumin. cumulllate I. [kju/mjullit] a hopad, samlad i massa. II. [-eit] tr o. itr hopa [sig], -
ative [-ətiv av. -eitiv] a° sig hopande, växande, hopad Ethe ~ wealth of generations], ökad, ytterligare, allt
starkare; bekräftande [evidence^, upprepad Eoffence]; repreference shares ackumulativa preferensaktier; ~ vote
vai-

sfttt där varje röstande bar lika många röster som antalet representanter men kan fördela rösterna p& bar många
kan* dldater som helst. -US [-əs] (pl. -t [-ai]) S Stack-moln.

Cunard [kju:na:'d] npr; ro liner se re er. ~er [-ə] s ångare tillhörande Cunardlinjen Liver-

pool—New York.

cunellate [kju:'ni|it] a kilformig. -iform [-'iform]

1. a kilformig. II. s kilskrift.

cunning [kA'nig] I. a° 1. åid. skicklig; fyndig.

2. slug, listig. 3. Am. F näpen, lustig. II. s 1. åid. skicklighet EAis hand has not lost its /v]. 2. slughet, list.

Cunningham [kA'nigəm] npr. cup [kAp] I. s 1. kopp; bägare av. biidi.; kalk av. biidi. [the ~ of humiliation]; liten
skål av. av blomma, ollon &ct; re and ball bilboké; a ro too low F vid dåligt humör; in o.'s >os [på väg att bli]
drucken (livad). 2. [pris]pokal; challenge re vandringsjpokal, -pris. 3. kir. koppglas. 4. bål dryck ofta i sms.
[claret-ro]. II. tr + kir. koppa. Cupar [ku/pa:, av. kju/pə] npr. cup-bearer [kA'pbsərə] s munskänk, cupboard
[kA'bad] s skåp, skänk; skeleton in the ro obehaglig ei. skamlig familjehemlighet, hemligt familjebekymmer, sv-
love [-Iav] * matfrieri; egennyttig kärlek, cupel [kju/pəl] I. s kem. kapell. II. tr avdriva på kapell.

Cupid [kju/pid] I. npr Kupido; pi. res amori-+ ner. II. s vacker gosse. c~Ity [kju(:)pi/diti]

8 snikenhet, vinningslystnad, cupola [kju/pələ] 5 1. kupol. 2. bergv. kupol-+ ugn [av. ro-furnacé]. cupping
[kA'pig] s koppning. ^-glass [-gla:s] s koppglas.

cuprlleous [k]u:'pr|iəs] a koppar-, kopparhal-tig; kopparfärgad. -ic[-ik], [--iferous[kju(:)pri'-fərəs],-] {+-
iferous[kju(:)pri'- fərəs],+} -ous [-əs] a kopparhaltig, koppar-, cur [kə:] s 1. bondhund, hund-, by|racka. 2.
förakti. om per», grinvarg; gemen (simpel) karl; kruka.

curable [kju'ərəbl] a botlig.

curapao [kjuərəsou', ---] s cura$ao likör, curacy [kju^rəsi] s adjunktstjänst, kommini-

stratur jfr curate. curare [kjuərcr/ri] s sydamer, pilgift. curatlie [kju'|ərit] s pastorsadjunkt, hjälppräst; perpetual
ro åid. komminister; ro-in-charge vice pastor, t. f. kyrkoherde. -Ive [-ərətiv]

I. a° botande, helande. II. s botemedel, -or + [-(ə)rei/tə] s kurator, intendent, vårdare, curb [kə:b] I. s 1.
kindkedja på stàngbetsei. 2.

biidi. band, tygel, tvång. 3. brunnskar; krans i schakt. 4. trottoarkant Evani. kerb]. II. tr tygla, kuva, hämma, ~-bit
[-bit] s stångbett, kandar. ~-bridle [-braidl] s stàngbetsei. -roof [-ru:f] s mansardtak. ^-stone [-stoun] s kantsten i
trottoarkant; trottoarkant, curcuma [kə/kiumə] s bot. gurkmeja. curd [kə:d] s Evani. pi. ~s] ost|myssja, -kram.
~le [-1] I. tr ysta, komma att stelna av. biidi. Ethe blood]; red milk fil|bunke, -mjölk. II. itr löpna, ysta sig; stelna,
roy [-i] a löpnad, tjocknad.

1. cure [kjuə] I. s 1. Eav. ^ of souls] själavård; prästbefattning, församling. 2. kur; bot[an-

+ de] [of]. 3. botemedel [for]. XL. tr 1. bota, läka, kurera [of för]. 2. konservera, lägga in (salta, röka, torka 4c)
kött, fisk, frakt &o. III. itr [låta sig] konserveras (saltas &o).

2. cure [kjuə] s S underlig (excentrisk) individ.



curfew [kə/fju:] s 1. se re-bell. 2. aftonringning.

rv-bell [-bel] s aftonklocka, curillo [kju'əri|o(u)] s isht östasiat, konstsak, kuriositet. -OSity [-o'siti] s 1.
vetgirighet; nyfikenhet. 2. märkvärdighet abstr. o. konkr.; kuriositet, raritet, antikvitet Eav. apiece of ~];

shop antikvitetshandel, -ous [-əs] a° 1. vetgirig; vani. nyfiken Eabout, in [the matter of ], as to; to + inf.]. 2. aid.
litt., minutiöst noggrann, grundlig [investigation]. 3. sällsam, + underlig, märkvärdig, besynnerlig, curl [kə:l] I. tr
krulla, ringla, lägga i lockar; krusa av. vågor, läppar; re up rulla ihop i spiral.

II. itr locka (krusa, kröka, ringla, slingra) sig; ~ up a) rulla (ringla) ihop sig; b) S falla ihop, ge tappt, ge sig. III. s
1. krusig [hår-] lock. 2. konkr. ngt krusigt ei. ringlande, ring, våglinje, bukt, pi, res ring[l]ar. 3. krusning,
krökning [of the lip]; krullighet, krusighet

+ [keep the hair in ~]. 4. krussjuka hos potatis.

~ed [-d] a se -y. curlew [kə:'lju:] s zooi. storspov, ko vipa. curling [kə/lig] s 1. krusjande, -ning se curl. 2. +
sport, curling, /v-irons [-aiənz] se - -tongs. re--rink [-rigk] S sport. curlingbana. ~-stone [-stoun] 8 curlingsten. ~-
tongs [-togz] s pl lock-, krus|tång. curlil-paper [kə:'l|peipə] s l.papiljotter. 2. pi. av. toalettpapper, -y [-i] a krullig,
krusig, knollrig, lockig, curmudgeon [koimA'dgn] s gnidare, snålvarg.

0/ hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X va ill t är term -i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangcurrant
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customer

currant [kA'ront] s 1. korint. 2. vinbär [black (red)

currenlicy [kA'rən|si] s 1. lopp, tid som ngt fort-gir [during the entire u of the lease]. 2. [om]lopp, cirkulation. 3.
gångbarhet; allmänt värde, kurs. 4. allmänt gehör (insteg) Egain utbredning, spridning [give u to a reporthävd. 5.
gångbart betalningsmedel; lands [gällande] mynt, valuta; pengar i omlopp; + paper u papperspengar; sedelstock,
-t [-t] I. a 1. $ [lätt]flytände, ledig. 2. löpande, innevarande; dennes; dagens, denna veckas &a kar»,
tidningsnummer &c; gällande; in the u issue idagens nummer; u account löpande räkning, + giroräkning; at the u
exchange till dagskursen; ~ price gängse pris. 3. om mynt cirkulerande, som är i omlopp, gångbar; om rara
kurant; pass (go, run) u ha kurs, gå, gälla; biidi. tagas för god, godtagas; allmänt tros (påstås) obet.4. 4. gängse, i
omlopp, allmän[t spridd]; nu ei. för tillfället gängse, rådande; jfr av. bet. 2 o. 3. II. s 1. ström; strömdrag. 2.
[elektrisk] ström. 3. lopp, [fort]gång. 4. strömning, tendens, riktning, -tly [-tli] adv 1.1 obehindrat, flytande. 2.
rani, [rätt] allmänt, 'överallt'. Currer [kA'rə] npr.

curricllle [kA'rikl] s tvàbjuiig, tv&spänd schäs. -ul|-um [kəri'kjul|əm] (pi. -a [-ə]) s studie-, läro|-kurs;
undervisningsplan för skola, kurs, klass, currier [kA'riə] * läder|beredare, -färgare, currish [kə/rij] a° 1. av
bondras, hundracke-. 2. biidi. gräl|sjuk, -ig, argsint; gemen, lågsin-nad.

1. curry [kA'ri] L s currystuvning. II. tr tilllaga ei. krydda med curry[pulver],

2. curry [kA'ri] tr 1. rykta. 2. bereda läder. 3. F klå, prygla. 4. ~ favour ställa sig in, fjäska [with bos, för], ~-comb
[£koum]5 hästskrapa.

curry-powder [ki/ripaudə] s curry[pulver]. curse [kə:s] I. s 1. förbannelse i olika bet.; svor-1 dom, ed. 2. not care
a u for inte bry sig ett dugg om. 3. syndastraff, plåga. 4. kyrkans bann. 5. kortspel Cu of Scotland S ruternia. II. tr
1. förfbanna, -döma. 2. hemsöka, plåga; be ud with ha fått för sina synders skull. III. itr svärja, ~d [-id] a°
förbannad, fördömd F av. ss. adv.; avskyvärd.

curst [kə:st] a t förbannad; elak, led. curt [kə:t] a° 1. kort[fattad]; aiitför sammanträngd stil. 2. kort tm sattet,
snäv, tvär. curtail [kə:tei'l] tr av|korta, -knappa, stympa, beskära; inskränka; be ued of (^ in) beskäras på, lida
inskränkning (avkortning) i. ment [-mənt] s avkortning, beskärning &c. curtail-step[kə:/teilstep]snedersta
trappsteget, curtain [kə:tn] I. s 1. [säng-, dörr- &0Jförhän-ge; gardin; täckelse; a pair of us en luft



gardiner; draw the u draga för ei. undan gardinen (förhänget); draga täckelset över el. låta täckelset falla; draw
the us draga för gardinerna. 2. teat, ridå [the u rises, falls]; fire-proof u järnridå; drop the u låta ridån (täckelset)
falla av. Midi.; behind the u av. bakom kulisserna, obemärkt; u! tablå! 3. & kurtin. II. tr förse (omgiva, skyla,
avdela) + med förhänge (gardin &c). rv-fire [-faiə] * >JSc spärreld. ~-lecture [-le'ktjo] s sparlakans-läxa. <v,-
pole [-poul] se —rod. "w-raiser [-reizə] s S förpjäs. ~-rod [-rod]s gardin|stång,-käpp. curtilage [kəftilidg] 5 jur.
gårdstomt, 'område'. Curtis [kə:'tis] npr.

curts[e]y [kə:'tsi] I. s nigning, knix; drop a u

göra en nigning, niga. II. itr niga, knixa. curvi ature [kə/vjətjə] s krökning, krokighet.

-e [-] I. s kroklinje, krökning, kurva äv. mat. + o. jämv. II. tr o. itr böja (kröka) [sig], -et [-e't, av. -it] 5o. itr
kurbett[era],[göra]krumsprång, [rida i] kort galopp, -i- [-i] i sms. krok-, krokig. -i-linear [-ili'nio] a° kroklinjig.
Curzon [kə:zn] npr. cushat [kA'Jət] s ringduva, cushion [ku'Jin, kujn] I. s 1. kudde, dyna; Midi, hyende. 2. valk.
3. biij. vall. 4. det köttiga pä skinka. 5. tekn. kompression, tryck. II. tr 1. förse (skydda) med dynor (kuddar &c).
2. i +tysthet undertrycka, nedtysta. 3. biij. dubblera, /v^-tire [-taiə] s stoppad cykelring, uy [-i] a kuddlik, mjuk
[som en kudde]; fet. cushy [ku'JYj a° S lätt och välbetald, bekväm,

+ behaglig isht om arbete med god betalning [job],

cusp [kASp] s 1. udd, spets. 2. m&nens horn. 3.

kurvas vändpunkt, tangeringspunkt. cuspidor[e] [kA'spido:] s Am. spottlåda. cuss [kAs] Am. S I. s 1. f. curse,
förbannelse. 2. f. customer, person, individ, varelse ofta nedsättande [a mean ~]. II. tr. o. itr förbanna; svärja,
^edness [-idnis] s Am. S förvändhet, vrånghet; pure u ren ondska (elakhet), custard [kA'stəd] S ung. vaniljsås
dock utan vanilj.

/v-powder [-paudə] s custard-pulver. CUStodlllan [kAStou'dion] s väktare, vårdare; intendent; förmyndare, -y
[kA'stədi] s 1. för-mynderskap, vård, uppsikt. 2. fängsligt förvar; take (give) into u [låta] arrestera, anhålla; in u i
häkte, arresterad, custom [kA'stom] 8 1. sed[vänja], plägsed, bruk, vana; kutym, praxis; us of the port
hamnordning. 2. jur. gammal hävd. 3. [-tullavgift]-] {+tull- avgift]+} sällan I sing., aldrig med obest. art.; oftast
pl. the us tullen, tullarna; tullväsendet; tullverket, -kammaren; us duties tu 11 [avgifter]; ^ examination
(inspection) tiill|behandling, »visitation; -er [-ə] s 1. kund, avnämare. 2. F individ att ha att göra med; awkward

(ugly) u en som inte är god att tas med, ful

u whole t;tlo-word ° adverb regular ^ rare X military & marine F colloquial P vulgar S slangcustom-house
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cuteherry

fisk; queer (rum) ro konstig (underlig) figur (kurre). house [-haus] s tulljhus, -kammare; ~ clerk kammarskrivare
i tullen; ~ officer tulltjänsteman, custojs [kA'stos] (pi. -des [kAStcp'diiz]) s väktare; ro rotulorum förste
fredsdomare i grevskap i egenskap av grevskapsarkivarie. cut [kAt] I. cut cut tr 1. skära [i] av. biidi. [it ~ me to
the heart]; såra; who has ~ the clothf vem har skurit i (sönder) duken? ~ o.'s fingers skära sig i fingrarna. 2. skära
ei. hugga [av, sönder]: klippa [have o.'s hair ro]; snoppa cigarr; [av]meja; slå vall, gräs; fälla träd; vt* kapa;
flowers avskurna (lösa) blommor; ~ the knot avhugga knuten; ~ a record slå ett rekord; ro to pieces skära i
stycken; biidi. under fruktansvärt blodbad spränga har, nedgöra. 3. skära [for] kött &c; ~ it [too] fat F skära till i
växten, breda på; slå på stort: "v it fine reducera till minimum, ta till [för] litet. 4. skära upp bok [äv. ~ open]. 5.
förskära [wine with spirits]. 6. skära (bryta) igenom, göra en ränna genom fördämning te [av.

through]; no ice S inte åstadkomma ngt, inte duga någonting till. 7. gå genom, skära [g«om. two lines ~ one
another]; klyva vågor, + luft. 8. <v o.'s teeth få tänder. 9. beskära, knappa in på, av-, förjkorta, sammandraga
[ofta short, down]; <o skört a v. tvärt avbryta; avsnoppa; ~ the prices hand. trycka ned priserna genom att sälja
billigare än konkurrenterna. 10. genom skärning (huggning) tillverka ei. göra, hugga ei. skära [till, ut, in];



gravera; slipa sten, glas; av. uthugga, -gräva; PP. /v/ [till-, ut|]skuren, [uthuggen; formad; ^ glass slipat glas; ~
stone huggen sten, byggnadssten; o.'s way bana sig väg; and dry (dried) fix och färdig, färdig lagad, -gjord,
gammal förtorkad; schablonmässig. 11. göra, utföra rörelse, se caper, curvet, dash, figure; ~ faces göra grimaser;
ro a joke säga ngt lustigt, skämta. 12. speit. kupera, ta av, dra. 13. F avbryta bekantskapen (umgänget) med;
ignorera, ej låtsa sig se ei. känna igen, ej hälsa på bekant [äv. ~ dead]. 14. F uppgiva, ge på båten, skolka från [a
lecturestrunta i; ~ a loss dra sig ur spelet vid företag med förlust. 15. ~ O.'s Stick (äv. lucky) S ge sig av (iväg); ^
it se II, 5. 16. med adv. 81. prep. ~ CtCPOSS se 6 o. II. 3; ro CLWCiy + skära bort; kapa; ~ down hugga ned;
fälla; avmeja, skära; F slå, stuka; knappa in på, inskränka, beskära; ~ in injskära, -gravera; /v off hugga ei. skära
av (bort), avskära ar. bildl. förbindelser, återtåg &c; av-, Ute|stänga; göra slut på, [tvärt] avbryta [telef. ~ ojf
communication^ av|spisa, -färda [~ off with a shilling göra arvlös]; be ro ojf ryckas bort, dö; /v out skära bort
(ut); stryka parti av bok; bort-+ snappa; uttränga, slå ur brädet, 'peta'; beröva [a p. out of]; skära (hugga) nt;
klippa (skära) till [a cloth, a dress], av. bUdi. forma

[be ro out upon the pattern of]; ringa [u'r] klänning &o: bereda, anvisa, förelägga [workfor a p.],s.v. tillrättalägga;
be ~ out for vara[som] klippt och skuren till; be ~ oyer få ett slag, bli skadad av bollen i kricket &c; Under hand.
F

underbjuda; slumpa bort; ~ up rycka upp [ro tip by the roo£s]; hugga sönder; skära upp; stycka, sönderdela,
bUdi. splittra [his time is so closely ~ up]; X uppriva, spränga; riva upp, sönderhacka mark &c-, nedgöra,
kritisera, gå illa åt; djupt såra, kränka, bedrö-va; gripa, röra. II. cut cut itr 1. skära, hugga, klippa; bita, ta [the
razor ~s well; a toting wind]. 2. gå lätt ei. med svårighet att skära (klippa) [the cloth does not ro to advantage]. 3.
gå tvärs igenom ei. över, ta en genväg [across, over, through]. 4. spelt, kupera; ~ f or partner[s~] dra om vilka
som skola spela ihop. 5. S ge sig i väg, fly, smita; kila, gno [av. ~ it]; ro and run isht st F ge sig i väg, skynda
undan. 6. om häst stryka. 7. göra luftsprång i dans. 8. ro loose fri- el. lÖs|gÖra sig. 9. med adv. el. prep. ~ across
se 3; ro away kila bort, ge sig i väg; ~ in störta in; infalla, lägga sig i samtalet; speit. gå in; ~ out skära (klippa)
till; låta sig formas; om tänder komma fram; Bpeit. gå från; /v; under hand. F underbjuda; ^ up bete sig på visst
sätt; sport. S sköta sig;

up well S läriina mycket pengar efter sig; ~ up rough S bli arg, resa borst. III. s 1. skärjning, -ande;
genomskärning. 2. hugg, stick; piskrapp, slag; ~ and thrust huggþnde] och stötþnde]; handgemäng; a ro-and-
thrust sword huggvärja, pal-lasch. 3. hugg-, skäryta Bkåra, skråma, snitt, rispa; huggsår; av. ränna, kanal; råk i is;
öppning; genomgång, passage; jarnv. [in]skärning [~s and tunnels]; ro-and-cover överbyggd inskärning, tunnel;
a ro above me F ett pinnhål högre (förmer) än jag; lite för svårt ei. för fint för mig. 4. nedsättning, reduktion av
lön. Ö. biidi. snärt, elakhet, elakt hugg; hårt slag. 6. avskuret stycke, skiva, bit [a ^ off the +joint]. 7. uteslutning
av parti [he made many ros in the play]. 8. kupering av kort [whose ro is it?]. 9. snitt, fason; slag, sort. 10.
träsnitt; förr av. kopparsnitt, gravyr. 11. genväg [isht short äv. near ~]. 12. F ignorerande; pi. ros personer
ignorerande varandra; give a p. the ro avbryta umgänget (bekantskapen) med ngn; icke [längre] hälsa på ngn som
dock ar bekant; they are ros de hälsa inte på varandra längre; de umgås inte mer. 13. åid. lott [draw ~s].

cut-and come-again [kA/tənkAməge(i)/n] s riklig tillgång, det Anns 'att ta av', cutaneous [kju(:)tei/niəs] a hud-.
+cut-away [kA'təwei] s jackett, cutch [kutj, av. kAtf] se catechu. cutcherry [kAtJVri] s ind. domstol, tingshus;
ämbetslokal.

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt X militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slang

11—476178. Kärre m. fl., Eng.-svensk ordbok.cute

— 162 —

dab

cute [kju'.t] a° F [earkortn. ay acute] skarp, slug, + listig, fyndig, klipsk, fiffig. Cuthbert [kA'þbət] S S person
med lindrig men väl-betald tjänstgöring i ämbetsverk och därför fri från krigstjänstskyldighet.

+cuti||cle [kju/tijkl] s ytterhud. -s [-s]s läderhud.



cutlass [kA'tlas] S huggare isht använd av matroser, cutler [kA'tlo] s knivsmed, ~y [-ri] s 1. kniv-

smide. 2. koii. eggjjärn, -verktyg, knivar, cutlet [kA'tlit] s kotlett Utan ben, filé. cutli-off [ki/tþOOG 5 1- genväg.
2. ångm. ex-+ pansion; avstängningsventil [äv. ~ valve].

• -out [-au(')t] s eiektr. säkerhetspropp, blysäk-+ ring, -purse [-pə:s] s tjuv, rånare, -ter [-ə] s

I. en som skär (hugger &c); i sms. -huggare, -skärare, -snidare; tillskärare. 2. skärande verktyg[sdel], kniv, stål,
fräs, skär &o. 3. slags finare tegel. 4. «£• kutter; låringsbåt på öriogs-

+ man. - -throat [-þrout] s mördare, bandit, -ting [-ig] I. a° 1. skärande, vass. 2. biidi. bitande, sårande. 3. hand. F
underbjudande, billighets-; ~ prices underpris. IL s 1. skär[ande, -ning, huggning; F ignorerande av bekanta;
hand. F undersäljande &o se cut I. 0. II. 2. avskuret stycke, bit; pi. remsor, avfall, spån &0. 8. järn v.
[in]skärning, utgrävning. 4. urklipp [press u]. 5. trädg. stickling, -ting-board [-[-ig-bo:d]-] {+[-ig- bo:d]+} s
skärbräde, cuttle [kAtl] s bläckfisk E&v. u-fish]. **-bone [-boun] s farm. 'valfiskfjäll', os Bepiæ. cutllty [kA't i] I.
a Skotti. Nordengi. kort, stubbad.

II. s 1. pipsnugga. 2. [flick]stumpa; stycke till fruntimmer. -ty-StOOl [-istuil] S Skotti. skam-pall. -water [-wo:tə]
s »t skägg å förstäv.

Cuxhaven [kAkshei'vn] npr. C. V. förkortn. för common version, se version. C. V. 0. = Commander of the
Victorian Order. cwt. [hA'ndrədweit], ~s [-s] se hundredweight. cyaniiic [saiae'nik] a kem. cyan-, -ide [sai'ənaid]
s cyanid; ~ of potassium cyankalium. Cybele [si'bili:] npr Cybele, Kybele. Cyclades [si'kladirz] npr Cykladerna.
cyclamen [si'kləmən] s cyklamen. cyclile [saikl] I. s 1. cykel; krets[lopp], omlopps-+ tid; period. 2. cykel, serie
[Arthurian u]. 3. cykel, velociped. II. itr 1. kretsa. 2. cykla. -ic[al°] [si'klik, -(ə)l,av. saik-] a cyklisk; kretsande.
-1st [-ist] s cyklist.

cyclo- [saiklo] i sms. cirkel-, cycloüne [sai'kl|oun] s cyklon. -p[a]edia [-[-opi/-diə]-] {+[-opi/- diə]+} s
encyklopedi. -pean, -pian [-opi'ən, [--ou'-piən]-] {+-ou'- piən]+} a cyklopisk; jättestor, -ps [-ops] (pi. oftast -pes
[-ou'pirz]) s cyklop; enögd man. cyder [sai'də] se cider. cygnet [si'gnit] s ung svan. cylinder [si'lində] s 1.
cylinder, vals, rulle. 2. lopp,, rör i eldvapen, ^-engine [-re'n(d)3in]stekn. holländare slags pappersmaskin. «v-
gauge [-geidj] s X kaliberrör. cylindrical [sili'ndrik(ə)l] a° cylindrisk, cymbal [simbl] s mus. bäcken, tallrik,
cymbal;

a tinkling u bibi. en klingande bjällra. Cymbeline [si'mbili:n] npr. cyme [saim] s bot. blomknippe. Cymric
[ki'mrik, av. si'm-] a kymrisk, walesisk.

cynic [si'nik] I. s 1. hist. m. cyniker. 2. niisan-trop, hånfull klandrare, kallgrinare. II. a cynisk; misantropisk;
hånfull, kallgrinande; rå. ~al [-(ə)l] a° se cynic II. ~ism [si'nisizm] s ai. cynism; människoförakt, öppet hån, kall-
grin.

cynosure [sKnəzjuə, av. sai'n-, av. -ə3(j)uə] s 1. astr. Lilla björnen med polstjärnan. 2. biidi. ledstjärna;
medelpunkt för beundran, dragningskraft.

Cynthia [si'nþiə] npr. cypher [sai'fə] se cipher. cypress [sai'pris, av. -əs] s cypress. Cyprüian [si'prion] I. a 1.
cyprisk, cyper-. 2. vällustig, liderlig. II. s 1. invånare på Cypern, cypriot. 2. liderlig person; isht sköka. III. npr
Cyprianus. -us [sai'prəs] »pr Cypern. Cyrene [sairi:'ni] npr. Cyril [si'ril] npr. ~lic [--ik] a cyrillisk. Cyrus
[sai'ərəs] npr. +cyst [sist] s läk. cysta; blåsa. Cytherila [siþi'ərə] npr. -ean [siþəri(:yən] a

cytherisk, venus-. czar [za:, av. tsa:] s tsar. /vsvitch [-rivitj] s tsa-revitcli, rysk kejsarson. n~evna [-re'vno] s tsa-
revna, rysk kejsardotter. <x,ina [-ri:'nə] ~itsa [-ri'tsə] s tsarinna. Czech, av. Czekh [tjek] s o. a tjeck[isk]. «Jc [-
ik], ~ish [-ij] a tjeckisk. ^o-Slovak [-osio-+ væ'k] s o. a tjeckoslovak[isk].

D.

D, d [di:] (pl. Ds, D's, Dees) t bokstaven, noten, tonen d; d flat mus. dess; d sharp mus. diss. D. förkortn. för
Doctor; Deputy i början av längre förkortn. d. (D.) = date; day; died. d. = penny, pence (eg. lat. denarius). 'd [-d]



F i st. för had et. would, d — [di:] i st. för damn ss. svordom.

da [da:] F för dad.

1. dab [dæb] s »ooi. 1. sandskädda. 2. av. plattfisk i allm.

2. dab [dæb] I. tr lätt slå till med ngt mjukt el. fuktigt, klappa; latto. upprepade ggr beröra, trycka [på]»v. itr. [he
ubed with his handkerchief at his eyes]; badda; torka; boktr. avklappa; klischera. II. s

u whole t;tlo-word ° adverb regular ^ rare X military & marine F colloquial P vulgar S slang cute
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dab

cute [kju'.t] a° F [earkortn. ay acute] skarp, slug, + listig, fyndig, klipsk, fiffig. Cuthbert [kA'þbət] S S person
med lindrig men väl-betald tjänstgöring i ämbetsverk och därför fri från krigstjänstskyldighet.

+cuti||cle [kju/tijkl] s ytterhud. -s [-s]s läderhud.

cutlass [kA'tlas] S huggare isht använd av matroser, cutler [kA'tlo] s knivsmed, ~y [-ri] s 1. kniv-

smide. 2. koii. eggjjärn, -verktyg, knivar, cutlet [kA'tlit] s kotlett Utan ben, filé. cutli-off [ki/tþOOG 5 1- genväg.
2. ångm. ex-+ pansion; avstängningsventil [äv. ~ valve].

• -out [-au(')t] s eiektr. säkerhetspropp, blysäk-+ ring, -purse [-pə:s] s tjuv, rånare, -ter [-ə] s

I. en som skär (hugger &c); i sms. -huggare, -skärare, -snidare; tillskärare. 2. skärande verktyg[sdel], kniv, stål,
fräs, skär &o. 3. slags finare tegel. 4. «£• kutter; låringsbåt på öriogs-

+ man. - -throat [-þrout] s mördare, bandit, -ting [-ig] I. a° 1. skärande, vass. 2. biidi. bitande, sårande. 3. hand. F
underbjudande, billighets-; ~ prices underpris. IL s 1. skär[ande, -ning, huggning; F ignorerande av bekanta;
hand. F undersäljande &o se cut I. 0. II. 2. avskuret stycke, bit; pi. remsor, avfall, spån &0. 8. järn v.
[in]skärning, utgrävning. 4. urklipp [press u]. 5. trädg. stickling, -ting-board [-[-ig-bo:d]-] {+[-ig- bo:d]+} s
skärbräde, cuttle [kAtl] s bläckfisk E&v. u-fish]. **-bone [-boun] s farm. 'valfiskfjäll', os Bepiæ. cutllty [kA't i] I.
a Skotti. Nordengi. kort, stubbad.

II. s 1. pipsnugga. 2. [flick]stumpa; stycke till fruntimmer. -ty-StOOl [-istuil] S Skotti. skam-pall. -water [-wo:tə]
s »t skägg å förstäv.

Cuxhaven [kAkshei'vn] npr. C. V. förkortn. för common version, se version. C. V. 0. = Commander of the
Victorian Order. cwt. [hA'ndrədweit], ~s [-s] se hundredweight. cyaniiic [saiae'nik] a kem. cyan-, -ide [sai'ənaid]
s cyanid; ~ of potassium cyankalium. Cybele [si'bili:] npr Cybele, Kybele. Cyclades [si'kladirz] npr Cykladerna.
cyclamen [si'kləmən] s cyklamen. cyclile [saikl] I. s 1. cykel; krets[lopp], omlopps-+ tid; period. 2. cykel, serie
[Arthurian u]. 3. cykel, velociped. II. itr 1. kretsa. 2. cykla. -ic[al°] [si'klik, -(ə)l,av. saik-] a cyklisk; kretsande.
-1st [-ist] s cyklist.

cyclo- [saiklo] i sms. cirkel-, cycloüne [sai'kl|oun] s cyklon. -p[a]edia [-[-opi/-diə]-] {+[-opi/- diə]+} s
encyklopedi. -pean, -pian [-opi'ən, [--ou'-piən]-] {+-ou'- piən]+} a cyklopisk; jättestor, -ps [-ops] (pi. oftast -pes
[-ou'pirz]) s cyklop; enögd man. cyder [sai'də] se cider. cygnet [si'gnit] s ung svan. cylinder [si'lində] s 1.
cylinder, vals, rulle. 2. lopp,, rör i eldvapen, ^-engine [-re'n(d)3in]stekn. holländare slags pappersmaskin. «v-
gauge [-geidj] s X kaliberrör. cylindrical [sili'ndrik(ə)l] a° cylindrisk, cymbal [simbl] s mus. bäcken, tallrik,
cymbal;

a tinkling u bibi. en klingande bjällra. Cymbeline [si'mbili:n] npr. cyme [saim] s bot. blomknippe. Cymric
[ki'mrik, av. si'm-] a kymrisk, walesisk.

cynic [si'nik] I. s 1. hist. m. cyniker. 2. niisan-trop, hånfull klandrare, kallgrinare. II. a cynisk; misantropisk;
hånfull, kallgrinande; rå. ~al [-(ə)l] a° se cynic II. ~ism [si'nisizm] s ai. cynism; människoförakt, öppet hån, kall-
grin.



cynosure [sKnəzjuə, av. sai'n-, av. -ə3(j)uə] s 1. astr. Lilla björnen med polstjärnan. 2. biidi. ledstjärna;
medelpunkt för beundran, dragningskraft.

Cynthia [si'nþiə] npr. cypher [sai'fə] se cipher. cypress [sai'pris, av. -əs] s cypress. Cyprüian [si'prion] I. a 1.
cyprisk, cyper-. 2. vällustig, liderlig. II. s 1. invånare på Cypern, cypriot. 2. liderlig person; isht sköka. III. npr
Cyprianus. -us [sai'prəs] »pr Cypern. Cyrene [sairi:'ni] npr. Cyril [si'ril] npr. ~lic [--ik] a cyrillisk. Cyrus
[sai'ərəs] npr. +cyst [sist] s läk. cysta; blåsa. Cytherila [siþi'ərə] npr. -ean [siþəri(:yən] a

cytherisk, venus-. czar [za:, av. tsa:] s tsar. /vsvitch [-rivitj] s tsa-revitcli, rysk kejsarson. n~evna [-re'vno] s tsa-
revna, rysk kejsardotter. <x,ina [-ri:'nə] ~itsa [-ri'tsə] s tsarinna. Czech, av. Czekh [tjek] s o. a tjeck[isk]. «Jc [-
ik], ~ish [-ij] a tjeckisk. ^o-Slovak [-osio-+ væ'k] s o. a tjeckoslovak[isk].

D.

D, d [di:] (pl. Ds, D's, Dees) t bokstaven, noten, tonen d; d flat mus. dess; d sharp mus. diss. D. förkortn. för
Doctor; Deputy i början av längre förkortn. d. (D.) = date; day; died. d. = penny, pence (eg. lat. denarius). 'd [-d]
F i st. för had et. would, d — [di:] i st. för damn ss. svordom.

da [da:] F för dad.

1. dab [dæb] s »ooi. 1. sandskädda. 2. av. plattfisk i allm.

2. dab [dæb] I. tr lätt slå till med ngt mjukt el. fuktigt, klappa; latto. upprepade ggr beröra, trycka [på]»v. itr. [he
ubed with his handkerchief at his eyes]; badda; torka; boktr. avklappa; klischera. II. s

u whole t;tlo-word ° adverb regular ^ rare X military & marine F colloquial P vulgar S slangdabble
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damning

1. lätt slag, klapp; upprepad lätt tryckning, beröring ào med näsduk, svamp &o. 2. fågels hackande. 3. litet stycke
av ngt mjukt ei. fuktigt, klump; klick, stänk. 4. F överdängare, 'specialist' [at i, på], ~ble [-1] I. tr fukta, väta,
blöta; stänka (söla) ner. II. itr 1. plaska, slaska. 2. diiettantmässigt syssla litet med, fuska i [at, in], ~bler [-lə] s
fuskare, dilettant. ~chlck[-tjik] s zooi. smådopping. ~ster [-stə] s F se 2. dab II. 4.

da capo [da:ka/po(u)] adv mus. dakapo.

dace [deis] s zooi. siags mört.

dachshund [dæ'kshund] s tax.

Dacia [dei'sio, äv. -J"(i)ə] npr Dacien.

dacoit [dəkoi7t] S Ind. rövare i beväpnade band. <v,y

[-i] s ind. rövarväsen; rövaranfall. Dacota [dəkou'tə], Dacre [dei'kə] nprr. dactyl [dae'ktil] s daktyl. ~lc [- -ik] a
o. s dak-tylisk [vers]. + dad [dæd] s F pappa, ~dy [-i] s F 1. pappa.

2. kära far tuitai tm aidre. ~dy-long-legs [-[-ilo'g-legz]-] {+[-ilo'g- legz]+} 8 cool, harkrank.

dado [dei'do(u)] 8 1. postament. 2. [-[bröst]-panel.-] {+[bröst]- panel.+}

Dædalllian [didei'ljən] a labyrintisk, invecklad, -us [di/dələs] npr. + daffodil [dæ'fədil] s påsklilja, gul narciss. +
daft [da:ft] O0 Skotti., Nordengl. 1. tokig, stollig.

2. yr, vild av glädje.

dagger [dæ'gə] s 1. dolk; at <os drawn på fientlig fot; look *o8 kasta mördande blickar [at på]. 2. boktr. kors (f).
daggle [dægl] tr släpa i väta (smuts), nedsöla, daguerreotype [dəge'rotaip] s dagerrotypi dahlia [dei'ljə] s bot.
dahlia. Dahomey [dahou'mi] npr Dahomé. Dail Efreann [dai'1 s'ərən, doi'1-] s irländska fristatens parlament.

+ daily [dei'li] I. a o. adv daglig[en]. II. s daglig tidning. Daimler [dai'mla, av. dei'm-] npr. dainty [dei'nti] I. 8



läcker|bit, -het, godbit. II. o° 1. läcker. 2. utsökt, smakfull, fin, täck, förtjusande, späd; ren, utan en fläck. 3.
kräsen; granntyckt, nogräknad. 4. lid. kräs-lig.

dairy [ds'əri] s 1. mjölkkammare. 2. mejeri.

3. mjölkmagasin, mjölk[-, smör- och [-ost]-handel.-] {+ost]- handel.+} 4. mjölkkor kon. ~-farm [-fa:m] s lantgård
inriktad på mejeri[rörelse]. ^maid [-meid] s mejerska. ~man [-mən] s 1. mejerist. 2. mjölkhandlare.

dais [dei'is] 8 estrad isbt för större bord, tron &o.

+ daisy [dei'zi] s bot. tusensköna, bellis. dak, dåk se dawk. Dakota [dəkou'tə] npr = Dacota. Dalai-Lama
[dəlaila/mə] s Dalai-lama Tibets andlige och världslige bärskare.

dale [deil] 8 Isht Nordeng. dal ar. peet. Dalecarlia [dælika/ljə, da:-] npr Dalarna, dalesman [dei'lzmən] # dalbo
isht i Nordengi.

Dalllhousie [dæl|hu:'zi, -hau'zi], -kelth [-ki:'þ],

-I [-], -las [-əs] nprr. dalllliance [dæ'l|iəns] s 1. lek, skämt; huttlan-de. 2. isht flört, kurtis, -y [-i] I. itr 1. leka,
skämta med fwith] i st. för att ta på allvar. 2. smekas, flörta; P hångla. 3. leka bort (förhala) tiden; söla. II. tr, ^
away leka bort, förspilla tid.

Dalmatitia [dælmei'J(i)ə] npr Dalmatien. -lan [-n] I. o dalmatisk. II. s 1. dalmatier. 2. [-dal-matinerphund].-]
{+dal- matinerphund].+} d-ic [dælmæ'tik] s dalmatika

lång vit kyrklig och kunglig kåpa.

Dalilmeny [daellme'ni, av. -mi/ni], -ry [-rai], -rymple [-ri'mpl, av. --], -ston [do/lstən] nprr. Dalton [do/ltən] npr.
d^ism [-izm] s färg-, + isht röd|blindhet.

Daly [dei'li], Dalzell [dælzl, di(:)e'l], Dalziel [dæ'lziəl, dæ'ljəl, di(:)e'l, di(:)'əl] nprr.

1. dam [dæm] s om djur moder.

2. dam [dæm] I. s 1. damm, fördämning. 2. nu dial, uppdämt vatten. II. tr [ofta ~ up] 1. för-, upp|dämma [a river].
2. biidi. stänga in ei. för, hindra [~ up all energy].

damage [dse'midg] I. s 1. skad|a, -or; förlust. 2. pi.

pensionatsvärdinna, ^-school [-sku:l] »rrpri-+ vat småskola som hölls av äldre dam. damn [dæm] I. tr 1.
förjbanna, -döma; svär[j]a över; imper. ss. svordom ~/ äv. ^ it! fan [-[anamma]!-] {+[anam- ma]!+} fördömt! &c.
2. förkasta, [ut]döma, utvissla skådespel; ~ a p. with faint praise ge ngn mycket kyligt beröm. 3. döma, bringa i
fördärvet, 'vara döden för'. II. itr svär[j]a. ni. s 1. svordom. 2. F dyft [not a ~]. ~able [-nəbl] a° 1. värd
fördömelse, fördömlig. 2. P avskyvärd, fördömd^ skändlig, odräglig, nation [-nei'j"n]s 1. fördömelse [eternal ~].
2. TltYissling. 3. svordom ofta ns. interj. P fan! förj-dömt, -bannat! ^atory [*nət(ə)ri] a° fördömande; ödesdiger
tm verkan, ~ed [-d, poet. -nid] a 1. fördömd 2. av. adv. ss. svordom P fördöm|d, -t, förban na|d, -t [foolf hot]; VII
see you ~ frst dra åt skogen! ~ify [-nifai] tr jUr. tillfoga skada, ~lnj I. [-ig] s svärjande, II. [-(n)ii)] a° fördömande;
fällande [evidence].

rv> hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsvut rrnlitärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangDamocles
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darken

Damocles [dæ^məklirz] npr [Sword of u]. Damon and Pythias [de^mənənp^þiæs] eg. npr; *bs. appell, trogna
vänner.

damp [dæmp] I. s 1. kvävande gruvgas [äv. choke--u, fire-u]. 2. fukt; ~ course fukthindrande vattentätt skikt i
vägg. 3. Midi. nedslagenhet, missmod; cast a u over {upon) avkyla, dämpa, ned|slå, -stämma. II. a° fuktig. III. tr



1. fukta. 2. kväva, dämpa eld, ljud <fec; ~ down a fre täcka över och kväva eld. 8. Midi. avkyla, dämpa, nedslå,
förkväva, hämma; be ued äv. svalna. IV itr, u off ruttna bort av fukt. ~er [-ə] 5 1. fuktare. 2. dämpare äv. Midi.;
mus. dämmare, sordin; Midi. avkylare, glädje-störare. 3. spjäll. 4. Austr. glödstekt ojäst bröd

av mjöl o. vatten.

Dampier [dæ'mpjə] npr.

dampllish [dæ/mp|ij] a° något fuktig, däven.

- -proof [-pru:f] a fuktfri; äv. vattentät [soZes]. damsel [dæmzl] s &id. poet. ei. skämts, ung dam, liten fröken,
ungmö, tärna, damson [dæmzn] 8 slags damaskenerplommon. Dan [dæn] I. npr kortn. »r Daniel. II. s aid. herr,
mäster isht Skaldeepitet el. mytol. [*v Chaucer; u Cupid].

Dana [dei'nə], [dæ/ne(i)i:] nprr. Danllhury [dæ/n|b(ə)ri], -by [-bi] nprr. danclle [da:ns]I. itr o. tr 1. dansa [ioefter
musik]; tr. äv. låta dansa; attr. p. -ing ofta dans- [ -ing master, pumps, room. &c]; ^ attendance upon träget
uppvakta, fjäska för; bli hållen i väntan av; ~ to a p.'s tune (piping) dansa efter ngns pipa; ~ upon nothing dingla i
galgen.

2. tr. gunga barn på armarna. II. s 1. dans; lead a p. a [pretty] u ställa till [besvär] åt ngn, ge ngn att göra, låta ngn
slita (känna på7). 2. dansmelodi. 3. danstillställning, bal [give a -er [-ə] s 1. dansande [the <w].

+ 2. dans|ör} -ös, -erska. -ing-girl [-iggə:l] s dansös, balettös; ind. bajadär. -ing-master [-[-)!}-ma:stə]-] {+[-)!}-
ma:stə]+} s dans|mästare, -lärare, dandelion [dæ'ndilaiən] s maskros, dander [dæ'ndə] s Am. F vrede; get a p.'s u
up

göra ngn arg, reta ngn. dandiacal [dændai'əkl] a snobbig, sprättig. dandie [dæ'ndi] s slags terrier, dandify
[dæ'ndifai] tr F snobba upp, göra fin. dandle [dæn dl] tr 1. [låta] gunga barn på knät

ei. i armarna, vyssa. 2. kela med. dandrlliff [dæ'ndr|if], vani. -uff [-əf] s mjäll. dandy [dæ'ndi] I. s 1. snobb,
sprätt[hök], moden arr. 2. slags slup cl. kutter. II. a sprät-, + tig, elegant.darkish
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re], mörkna. 2. biidi. förmörkas, få ett dystert (hotfullt) utseende. II. tr 1. förmörka; skymma, göra skum; ~ a p.'s
door sätta foten inom ngns dörr [if ever you dare to ro + my doors again]. 2. biidi. fördystra; fördunkla, ~ish [-ij]
a mörk[lagd], skum, dunkel, ~le [-1] itr 1. ligga i mörker ei. dold; skymta dunkelt. 2. mörkna äv. biidi. ~iing
[~liij] åid. I. adv i mörkret. II. a nattlig, dunkel, ~ness [-nis] s 1. mörker äv. biidi. i olika bet. [work the works
(deeds) of 2. dunkel, oklarhet. 3. det fördolda. 4. okunnighet, ~some [-səm] a poet. mörk, dunkel, skum.

1. darn [dcr.n] tr P [ror damn] förjbanna, -baska.

2. darn [da:n] I. tr stoppa strumpor. II. s [-stopp[-ning].-] {+stopp[- ning].+}

darnei [da:nl] s bot. Loiium dårrepe; äv. rajgräs. darning [da/nig] s stoppning av. konkr. [the week's ~]. [-~-ball[-
bD:l],~-last[-lcr.st]sstopp|-svamp,-] {+~-ball[-bD:l],~-last[-lcr.st]sstopp|- svamp,+} -kula. ^-wool [-wul] s
stoppgarn. Darnley [da/nli] npr. + dart [da:t] I. s 1. kastspjut; pil. 2. plötslig snabb rörelse, språng. 3. kast[håll],
II. tr kasta spjut; slunga; skjuta blixtar. III. itr rusa, störta,, kila, kasta (störta) sig [af på]; it reed on my mind det
slog mig plötsligt; ~ up fara upp. Dartüford [da/tjfəd] npr. -moor ['muə, av. -ma:]

npr hed o. fängelse i Devonshire. -fTlOUth [-məþj npr.

dartre [dcr/to] s iäk. revorm; hudåkomma iaiim. Darwin [da/win] npr. ^>ian [--iən] a o. s [-dar-winist[isk],-]
{+dar- winist[isk],+} darwinsk. ^wism [-izm] s darwinism.

Dasent [deisnt] npr.

dash [dæj] I. tr 1. kraftigt slå, kasta, slänga, hastigt stryka [away, down, out]; slå, stöta, köra ngt emot ngt



[against, into, upon]; ro out a p.'s brains slå in skallen på ngn. 2. slå sönder (i kras) [oftast ~ to pieces, ~ in], 3.
stänka; bestänka, övergjuta [with]; roed with a little .. av. med ett stänk av. 4. uppblanda, utspäda [with]. 5.
nedkasta [på papper], hastigt nedskriva, rita dit [oftast ~ down, off]. 6. krossa, gäcka [hopes], 7. nedslå, göra
modfälld el. skamsen (generad). 8. S [för damn] förbaska; ^ed if I do! nej förbaska mig jag det gör! II. itr 1. stöta,
slå, törna [against, upon mot]. 2. störta [sig], rusa, rida (köra, springa) i full fart [at emot, på; a way; through; up
fram]. 3. [ofta ~ off. out] F = cut a ro se III. 8. III. s 1. våldsamt, slag, [-[saffiiiian]stöt-[ning].-] {+[saffiiiian]stöt-
[ning].+} 2. häftig [bejstänkning; störtskur [~

of rain]. 3. [färg]stänk. 4. anstrykning, släng, drag; tillsats, skvätt, några drop-+ par, spets. 5. penndrag; släng;
isht tankstreck [within roes]. 6. rusning, anlopp, framstöt, anfall [at, on mot, pä; for för att [-vinna];-] {+vin-
na];+} make a ro äv. rusa. 7. djärv beslutsamhet, käckhet, kläm, fart, kraft, bravur. 8. F flott uppträdande,
vräkighet; cut a briljera, slå på stort, uppträda vräkigt (flott), ~-board | -b:>:d] s på wi instrumentbräda, ~er [-o] s
1. F en som slår på stort, flott (vräkig) person. 2. kärnstav. 3. Km. so--board. 4. F kläm, fart. ^ing [~irj] a° 1.
käck, eldig, med fart (kläm) i; livlig; at a fårate i flygande fart (fläng). 2. elegant, fiott, vräkig; stilig, dastard
[dæ'stəd] I. s feg usling, pultron. II.

0. ~ly [-li] a feg [och lömsk], ömklig, usel. dat|a [dei'to] pi. av ~um.

dataller [dei'tələ] s dagsverksarbetare, daglönare.

1. date [deit] s 1. dadel. 2. S dumbom, narr.

2. date [deit] I. s 1. datum; bear ~ vara daterad; arrive to ~ komma [precis] på dagen. 2. tidfpunkt]; isht nutid; of
to-day's ro av. tidsenlig; out of gammalmodig, föråldrad; up to ro i.okr. till dags dato, à jour; F äv. adv. fullt
modern[t], motsvarande tidens krav; bring up to ~ äv. modernisera; up to ~ in hem-

+ ma i ngt. 3. tidsålder. II. tr datera [the letter is fod May 2nd]; härleda ursprung; be rod from London vara
daterat [i] L. III. itr 1. räkna [tiden], 2. vara date?ad (skriven) [the letter ros from London]: datera, (förskriva) sig,
+ härröra frän, gå tillbaka tm [from]. *vless [-lis] al.* odaterad. 2, * ändlös. 3. poet, urminnes.

dativüa! [dətai'vl] ac dativ-, dativisk. -e [dci'-

tivj s o. a dativ[-J. datjum [dei't|əm] (pi. -a [-ə]) s ngt bestämt ci. +• givet utt hålla Sig till el. utgå från, faktum,
datura [dotju'oro] s- bot. spikklubba. daub [do:b] I. tr 1. bestryka, smörja; stryka, smeta [on på]. 2. smörja (smeta,
söla) ner. 3. mäin. kludda ihop. II. itr mfiin. kludda. III. s

1. smet, smörja; färgklick. 2. måin. kludd[eri], ~er [-ə], ~ster [-stə] 5 klen målare, klud-dare. [-i] a° 1. smetig,
klibbig. 2. klud-

dig tavla.

daughter [do:'tə] s dotter, ~-in-law [~rinlo:N] (Pi. -s-in-law) s 1. sonhustru. 2. oeg. styvdotter. oJy [-li] a
dotterlig, daunt [dərnt] tr skrämma, göra modlös; nothing roed lika oförfärad, utan att låta sig bekomma. ~less [-
lis] a° oförfärad, dauphin [do/fin] s dauphin. Davenant [dæ'vinənt] npr.

davenport [dse'vnpo^] s 1. slags litet elegant [dam]-

skrivbord, sekretär. 2. Am. slags soffa. Daventry [dæ'vntri], Davey [dei'vi] nprr. David [dei'vid] npr; ~ and
Jonathan biidi. trogna (såta) vänner.

'v; bela uppslagsordet 0 adverb regelbundet * siillsj-nt militärterm -i1 sjöterm F familjärt P liigre språk S
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Davllidge [dse'vidj], -idson[dei'vidsn], [--iss[dei'-vis],-] {+-iss[dei'- vis],+} -ison [dei'visn] nprr.

davit [dæ'vit] s »t dävert.



Davitt [dei'vit], Davos [dcr/vos] nprr.

davy [dei'vi] s S take o.'s u svära [to på].

Davy [dei'vi] npr korta, för David; u Jones's locker i S havets botten; ~ lamp Davy's säkerhetslampa, gruvlampa.

daw [do:] s kaja [vani. jacku],

dawdle [do:dl] I. itr förspilla tid [med strunt], slå dank, söla. II. tr, away förspilla, söla bort ud. III. o. ~r [-ə] s
dagdrivare, lätting, latmåns; sölkorv.

Dawes [do:z] npr.

dawk [do:k] s ind. postinrättning med skjutshåll; travel u resa med skjuts, ^-bungalow [-bA/ggəlo(u)] s post- och
skjutsstation med gästgiveri.

Dawilkes [do:|ks], -kins [-kinz], -ley [-li], -lish [-lij] nprr.

dawn [do:n] I. itr dagas, gry av. budi.; upon dagas (gå upp) över (biidi. för); it ued upon me det gick upp för mig,
jag började förstå. II. s dagning, gryning [äv. ~ of day], biidi. av. första skymt [o/]; at u i gryningen.

Dawson [do:sn] npr.

day [dei] s 1. dag; all u [long] hela dagen [i ända] [av. all the ~]; the u after the fair för sent, post festum; the
other u häromdagen; some u en dag, en gång i framtiden; some u or other någon dag (gång) [förr eller senare];
one of these [fine] us endera dagen, en vacker dag; this u week (fortnight) i dag 8 (14) dagar sedan; i dag om 8
(14) dagar; this many a u på mången god dag; what u of the month is it [to-day]f vilket datum är det [i dag]? he is
fifty years if he is a u han är åtminstone 50 år; have (make) a u of it F göra sig en glad dag; know the time of u
biidi. F veta vad klockan är slagen; in and u out dag ut och dag in; at the last u på den yttersta dagen; u by (after)
u dag för dag, dagligen; pay by the u betala per dag (från dag till dag); officer of the u jourhavande officer; from
u to u dag efter dag, leva för dagen. 2. dager, dagsljus [broad ~]; by u, in the u om (på) dagen; before u före
dagen[s inbrott]. 3. djrgn [eg. a u and a night]; astronomical (solar) u soldygn fr&n middag till middag; civil u
borgerligt dygn från midnatt tm midnatt; sidereal (natural) u stjärn-dygn omkr. 4 minuter kortare. 4.
mottagningsdag. 5. [batalj]dag [the u is ours], slag; win (carry, gain) the u hembära segern, segra. 6. ofta pi. us
tid, tidsålder; [glans]period; it has had its u det har haft sin tid, dess tid är slut nu; men of the u män för dagen, på
sin tid framstående personer; at the present u i närvarande stund, i vår tid; in his u på sin tid, under sina
glansdagar, i sin makts &c dagar; fall on evil us råka i fattigdom och

nöd; [tip] to this u till den dag som i dag är, än i dag. ~-boarder [-bo:də] s halvpen-

sionàr elev som bor hemma men ater i skolan. [---book[-buk]-] {+- -book[-buk]+} s bokf. dagbok, u-boy [-boi] s
internatelev som bor hemma. <vbreak [-breik] s dag|bräckning, -gryning [at ~]. -dream[s] [-dri:m(z)] s (pi.)
drömmeri[er], luftslott, ~-fly [-flai] s zooi. dagslända. •labour [-lei'bə]sdagsverke. ~-labourer [-[-lei'-bərə]s-] {+
[-lei'- bərə]s+} daglönare, dagsverkskarl. ~light[-lait] 8 1. dagsljus; av. dagning; let u into S sticka + ned ei.
skjuta ngn. 2. tomrum, tomt avstånd mellan båtar i tävling, i isläget glas &o; no ~[s]/ F slå i fullt! ~-room [-rum]
s elevernas samlingsrum i skola, ~-school [-sku:l]s vanlig skola, dagskola

[mots, afton-, söndagsskola, internat &c]. u-Spring

[-sprig] s poet. gryning, u-ster [-sta:] s morgonstjärna. ~'s-work [-zwə:k] s av. ss. två ord dagsverke, ^time [-taim]
s dag i mots, till natt; in the u om dagen. Dayton [deitn] npr.

dazlle [deiz] tr förvirra, göra vimmelkantig; isht blända, -zle [dæzl] I. tr 1. blända, förblinda; förvirra. 2.
camouflage-måla skepp. II. s 1. bländande ljus, skimmer, glitter. 2. camouflage genom målning av skepp [äv. u
paint]. +dbk. förkortn. för drawback. D. C. mus. = da capo. D. C. L. [di/suOe'l] — Doctor of Civil Law se civil.
D. D. [di/di '/] = Doctor of Divinity teoi. dr. d. d. day's date; days after date å växel; dono dedit lat. skänkte. d-d =
damned.



deacon [di:k|n] s 1. diakon: a) i eng. kyrkan: tredje (lägsta) prästerliga graden; 6) i den presbyterianska: man som
sköter församlingens affärer syssloman. 2. Skotti. ordförande i skrå. ^ess [-ənis] s diakonissa. ~ry [-nri] s
diakonat. dead [ded] X. al. död av. biidi., livlös; strike u slå ihjäl; ~ and gone F borta för länge sedan, död och
begraven; a u child ett dödfött barn; /v fence (hedge) plank ei. mur i mots, tin hack; /X/ letter död bokstav ej
längre efterföljd lag; postv. obeställbart brev [u-letter office]; he is a u man han är dödens «m ..; <v men S töm-+
da buteljer; ~ office begravningsritual. 2. okänslig, oemottaglig [to förj; in a u faint alldeles avsvimmad. 3.
slocknad [coal, cigar]. + 4. matt, glanslös färg. 5. dov ton. 6. orörlig, stillastående [river]-, f all u & mojna. 7. stil-
+ la, tyst äv. bildl.; flau; djup sömn; döds-tystnad; season död säsong; at u low-water vid lägsta ebb. 8. overksam;
ofruktbar; improduk-+ tiv; band. av. osäljbar; ~ freight hand. faute-, barlastjfrakt; ~ heat sport, dött (oavgjort)
lopp; ~ lift (pull) kraftigt lyft (ryck, tag) utan att kunna rubba, ngt 'fåfängt'; lönlös ansträngning; at a u lift büdi. i
en hopplös situation; <v/ stock dött kapital; osäljbart lager; u weight dödvikt, orörlig kropps tjrngd; tryckande
börda. 9. lek ute. 10. blind-[mndo«?]. 11. jämn, slät, enformig; ~ level alldeles

u whole t;tlo-word ° adverb regular ^ rare X military & marine F colloquial P vulgar S slangdeadad
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death-warrant

jänmt plan. 12. F tvär, plötslig och fullständig; absolut, fullständig [certainty],ren [Zoss]; ro bargain rampris; he
was in re earnest han menade fullt allvar; come to a ~ stop tvär-stanna, ej kunna komma någon vart längre. 13.
absolut säker; exakt, precis [a ~ length]; ro shot mästerskytt som aldrig bommar. 14. rak; ~ wind rak motvind. II.
s 1. the re den döde; vani. de döda. 2. dödsstillhet; in the {at) ~ of night mitt i djupaste natten. Tül.advl. Fdöd-,

+ döds-, totalt, fullständigt [drunk, certain]; cut ro se cut I. 13. 2. rakt, rätt; re against rakt emot; ~ ahead stick i
stäv. ^ad [-æd] 8 Am. F gratisannons. —[-and]-alive [-[-(ənd)-əlai'v]-] {+[-(ənd)- əlai'v]+} a halvdöd,
[för]slö[ad]. ~-and-buried [-ən(d)be'rid] a död och begraven; biidi. ut-agerad. ~-beat [-bi/t] a F dödstrött, utscha-
sad. <v»-centre [-se'ntə] s mek. död punkt, ~en [-n] tr 1. döva smärta; dämpa, försvaga; minska fart &c. 2. göra
yta matt; göra dryck du-ven. 3. göra okänslig [to för]; förslöa. ~-eye [-ai] s i* jungfru pà vant. <v*-head [-hed] I.
s F innehavare av fribiljett tm ngt, gratispassage-rare, gratist. II. tr ge fribiljett, låta ngn gå (bo, äta &o) fritt. III.
itr gå gratis (fritt). -house [-haus] s bårhus. ^-Kight [-lait] s & ytterlucka p& byttfönster. *v[-]lock [-lok] s
fullkomligt stillastående; biidt. baklås, stopp, stockning; försumpning; matters have come to a ro det liela har gått
i baklås, man kommer ingen vart längre, ~ly [-li] I. al. dödlig, döds-, dödsbringan de; giftig; re nightshade bot.
belladonna. 2. dödligt förbittrad, oförsonlig. 3. dödslik. 4. F förfärlig. II. adv dödligt, döds- [pale, tired]. ~-march
[-ma/tj] s sorgmarsch,

deaf [def] a° döv av. biidi.; ~ and dumb dövetum; re of (in) one ear döv på ena örat; turn a re ear to slå dövörat
till för. ~en [-n] tr 1. göra döv; bedöva, dämpa; äv. överrösta lägre ljud; roing adj. öronbedövande. 2. isolera vägg
för ljud, förse med ljuddämpning, /-w--mute [-mju/t] s en dövstum.

Oeakin [di'/kin] npr.

1. deal [di:l] s 1. gran- ei. furu|planka vani. 9 tum bred, i Am. ii; res and boards plankor och bräder. 2. gran- ei.
fnru|virke, -trä; red ~ furu-, tall|virke; white »o granvirke.

2. deal [di;l] I. s 1. del; a great (good) F a re en hel hop (del, mängd) [of money &G, endast framför sing, ord],
åtskilligt, betydligt, mycket äv. ss. adv. 2. givning, giv i kortsp.; whose re is it? vem skall ge? 3. F affär[stransak-

+ tion], spekulation; isht awu ohederlig affär, politisk kohandel. II. [deit] ret tr ut-,

förjdela [äv. ~ out]; tilldela, giva [~ a p. a blow]; speit. ge. III. ret ret itr 1. speit. ge. 2. + ha att göra, ta befattning,
ta itu med]. 3. handla, uppträda, göra [loithei. by mot]; re with ofta av. behandla; förfara med. 4. handla, göra
affärer, 'göra' [loith a p., in an article]. 5. F underhandla, ackordera om atmrsviiikor. ~er [-ə] s 1. speit. givare. 2.
a plain re en hederlig karl, 3. en som handlar med ngt visst [in], handlande, ofta i sms. -handlare [corn-ro,horse--
~ &o]. ~ing [-ig] s [mest pi. ros] 1. förbindelse; isht affär; I have no res with him jag har inte med honom att



göra. 2. behandling [with av], uppträdande gent emot; handlingssätt, handel och vandel [in all his ~s]. ~t [deit]
imp. o. pp. av deal. dean [di:n] S 1. domprost domkapitelsordförande [re + and chapter]; rural re prost. 2. univ.
dekanus.

~ery [-əri] s domprost|syssla, -gård; prosteri. dear [diə] I. a 1. dyr, kär [to för]; i brev Ac bäste; My re Sir Bäste
herr .X for ~ life för brinnande livet. 2. dyr, kostsam. II. s 1. isht i tilltal ~[s], reest kära du (ni), käraste; my re
kära du isht mellan makar; there's (thafs) a re ¥ så är du snäll. 2. raring, förtjusande person ei. sak [they are such
~s/]. III. adv dyrt [buy, cost, pay ~]. IV. interj; re me! uttr. för våning o. d. kors! nej men! verkligen! bevara mig!
ibi. sarkastiskt jaså! oh re! uttr. plötslig förär, gelse det var katten (fatalt)! aj, aj! milt deltagande kära du [då]! ~
re! uttr. oro, stark irritation

o. d. gode Gud! nej, nej då! oh re re me! å bevara mig väl! Gud bevare mig! ^Iy[-li] advl. innerligt, högt [love ~].
2. nu mest biidi. dyrt förvärvat &o [sell o V life ~ness [-nis] s 1. tillgivenhet. 2. dyr[bar]het, högt pris.* ~th [də:þ]
s 1. dyrhet; isht dyrtid. 2. brist, knapp tillgång [of på]; a re of money knapp penningtillgång. rey [-ri] 5 F i tilltal
käraste, death [deþ] s död[en]; frånfälle; dödsfall; it will be the ~ of me F det blir min död, det kommer jag att
stupa på; the Black D^e digerdöden; hold on like grim re hålla sig fast krampaktigt; catch o.'s >o of cold frysa
ihjäl, frysa så att man tar döden på sig; be in at the ro jakt. vara med då hundarna döda räven; biidi. vara med om
slutet på ngt; do to ~ åid, [låta] döda; biidi. ut|tröska, -nöta;put to re ta livet av, avliva; tired to re dödstrött; to the
~ till det yttersta, på liv och död; be re on S vara styv att skjuta räv &o (biidi. styv i ngt; galen (förtjust) i). <v-
biow [-blou] s dödande slag, banesår; biidi. dråpslag, dödsstöt, ~-duties [-dju:Hiz] s pl olika slags arvsskatt, ~like
[-laik] a dödslik. ~ly [-li] a o. adv dödlig; dödslik, döds-. <~v--rate [-reit] s dödstal, dödlighet, mortalitet, ~-rattle
[-ræHl] s dödsrossling[ar], n^-roll [-roul] s lista över döda (stupade). ~Vhead [-shed] s dödskalle, ~-trap [-træp] s
dödsfälla livsfarligt ställe utan att man vet om det. -warrant [ -VVOxrənt] S av regenten underskriven döds-
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deciduous

+ dom. ^-watch [-WOtJ] S zooi. dödsur skalbagge.

débäcle [deibar'kl, di-, de-] s 1. islossning. 2. geoi. häftigt fiöde, översvämning. 3. Midi, vild flykt; sammanbrott,
debar [diba:'] tr 1. utestänga [from]. 2. förbjuda, avstänga (utesluta) från. debark [dibcu'k] tr o- itr »q disembark.
debase [dibei's] tr försämra; degradera; förfalska mynt. ~ment [-mənt] s förnedring; förfalskning &c.

debatable [dibei'tjabl] a omtvistlig, tvistig; omstridd, -e [-] I. itr o. tr 1. tr. aid. strida om; kämpa för. 2. dryfta,
avhandla, diskutera, debattera [u [on] a question]; -ing society diskussionsklubb. 3. fundera [på], överväga [med
sig själv] [rv, vnth o. s.]. II. s 1. åid. strid, tvist. 2. diskussion; debatt; matter in u omdebatterad sak; the u on the
Address ung. remissdebatten, debauch [dibo/tj] I. tr moraliskt fördärva, korrumpera; förföra. II. s orgie;
utsvävning; liderlighet. ~ed [-t] a utsvävande, ~ee [-[de-bo(:)(t)Ji:']-] {+[de- bo(:)(t)Ji:']+} s väüusting,
utsvävande människa. ~ery [-əri]s omåttlighet,utsvävning[ar], liderlighet.

debenture [dibe'n(i)Jə] s 1. skuldjsedel, -brev; bolags, järnvägs ei. kommunal obligation, debenture aktie med
garanterad fast ränta och prioritetsrätt till tillgångarna; ~ stock obligationsfond. 2. tuii. bevis berättigande till
tullre$titution, utförselbevis [ud goods]. debilitllate [dibi'litjeit] tr försvaga, -y [-i] s

svaghet, kraftlöshet äv. biidi. debit [de'bit] I. s debet. II. tr debitera, debonair [debəns'ə] a° belevad, flott,
elegant; sympatisk, trevlig, älskvärd. Deborah [de'bərə] npr.

debouch [dibau'tj, av. -bu!'/] itr 1. X debouch èra, framrycka [ur pass *>•]. 2. utmynna. Debrett, De Brett
[dəbre't] npr utgivare av adelskalender.

debris [de'bri:]s 1. spillror* 2.geoi. sönderfallna



klippstycken, debt [det] s skuld; us active and passive aktiva och passiva, fordringar och skulder; us due to and
from ei. us due to and owing by ngns fordringar och skulder; National Du statsskuld; I owe you a u of gratitude
jag står i stor tacksamhetsskuld till er; ~ of honour hedersskuld; spelskuld: pay the u of nature dö; run ~ to sätta
sig i skuld hos; out

+ of u skuldfri, ~or [-ə] s 1. gäldenär. 2. Du, + Dr bokf. rubrik debet, début [dei'bu:, av. de'b-, -bju:, - fr. utt.] s
debut. ^ant[e] ,[deibu:ta:'(g), -t, fr. utt.] S man-lig, resp. kvinnlig debutant. Dec. förkortn. för December, dec. =
declaration;

declension; deceased. deca- [dekə] i sms. tio-.

decade [de'kod, -keid] .s- dekad, tiotal av ngt; decennium.

decadenilce [de'kodən|s, av. dikei'dn|s], -cy [-si] s dekadans, förfall, -t [-t] a° dekadent, på (i) förfall.

decalogue [de'kolog] s; the u tio Guds bud. Decameron [dikæ'mərən] npr, decamp [dikse'mp] itr 1= bryta upp
[ur läger], avtåga. 2/ plötsligt (hemligt) ge sig i väg, avvika, rymma, ^ment [-mənt] s uppbrott, decant [dikse'nt]
tr hälla av, klara: hälla [upp].

~er [-ə] s [vin]karafl:[in]. decapitate [dikæ'piteit] tr halshugga, decarbüonize [di:ka:'b|ənaiz], -urize [-juəraiz] +
tr tekn. befria från kolþyra]. decay [dikei'] I. itr 1. förfalla; försvagas, avtyna; förstöras. 2. multna, murkna,
ruttna; vissna. TI. tr 1. fördärva, tära på, härja kroppen &c. 2. röta. III. s 1. förfall [fall into ~]. 2. avtyn|ande, -ing.
3. bortvissnande; förmultnande, förruttnelse; äv. det ruttnade. /v>ed [-d] a 1. förfallen; förstörd; avsigkommen;
fallfärdig. 2. angripen, skämd, mur-ken. ~ing [-ig] a 1. som sjunker i (till) förfall, sjunkande. 2. ruttnande,
murken. Deccan [de'kon] npr [the ~]. decease [disi:'s] I. s frånfälle, dödþfall]. II. itr

avlida, ~d [-t] a o. s [en] avliden, deceit [disi:'t] s 1. bedrägeri: svek, list. 2. bedräglighet; bedrägligt utseende,
~ful [-f(u)l] a° bedräglig, svekfull; vilseledande, deceive [disk'v] tr 1. bedraga av. itr,, vilseleda, föra bakom
ljuset; be ud av. a) bli narrad, luras [into till]; b) missräkna (missta) sig [in + på], 2. gäcka, komma på skam.
December [dise'mbə] s december, decency [di/snsi] s det tillbörliga [of i]; anstän--f dighet;
ärbarhet;in[common\uanständigtvis, decennüary [dise'n|(ə)ri] s årtionde, -ial [-jəl] a° tio års-; återkommande vart
tionde år. -ium [-jəm] (pi. -ia [-jə]) s årtionde, decent [di:snt] a 1. tillbörlig; anständig; ärbar. 2. F hygglig, snäll
[he was very u to me]; städad; ordentlig. 3. F hygglig, skaplig, ganska bra (god) [write u English], ~ly [-li] adv se
fö reg.; äv. anständigtvis, gärna [I cannot u ask him again]. deceptllion [dise'pljn] s 1. bedrägeri, svek; av. list,
knep. 2. villa, villfarelse, illusion, -ive [-tiv] a° bedräglig [appearances are often u]. dechristianize
[di:kri'stjənaiz] tr avkristna, decide [disai'd] I. tr 1. avgöra; döma; bestämma; that us me då bestämmer jag mig.
2. besluta [sig för]. II. itr 1. bestämma sig, besluta [sig] [on för; the course that was ud + upon]. 2. döma. ~d [-id]
a° avgjord; bestämd [in a u voice]; most uly/ absolut! ~r [-ə] s 1. en som avgör, skiljedomare. 2. sport, final;
avgörande löpning (heat), extralopp vid dött

lopp i flnalen.

deciduous [disi'djuos] a0 1. periodvis avfallande biad, horn &c; om träd med ettåriga blad. 2. flyktig, förgänglig.
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decree

dscimal [de'sim(ə)l] I. a° decimal-; ~ arithmetic,, äv. subst. pi. decimal bråk, -räkning; ~ fraction konkr.
decimalbråk; ^ point de-cimalkomma [O.901 läses ~ (point) two six one]. II, s decimal; decimalbråk se av. /.
decimate [de'simeit] tr 1. arkebusera var tionde av upprorisk». 2. härja våldsamt bland, decimera, decimetre
[de'simifta] s decimeter, decipher [disai'fo] tr dechiffrera, [ut]tyda, tolka.

decisllion [disi'sjn] s 1. avgörande; utslag, dom[-+ slut]. 2. vad man bestämmer sig för, beslut. 3. beslutsamhet,
fasthet, -ive [disai'siv] a° 1. avgörande [of för ngt]; äv. avgjord. 2. bestämd, fast, beslutsam. deck [dek] I. « 4*



däck [on «*]; officer of the + ~ vakthavande officer. II. tr 1. mest poet.

smycka, pryda, utpynta [äv. ~ out]. 2. «t» + däcka. ~-beam [-bi;m] s däcksbalk. ~er [-ə] s »t* i sms. -däckare [a
two-~]. ~-hand [-hænd] s däcks|karl, -gast. ^-house [-haus] 5 däckshus, ruff. deckle-edge [de'kledj] s oskuren kant
På papper 1 böcker.

declaim [diklei'm] I. itr 1. tala högt (offentligt), hålla tal i oratorisk form; isht Am. deklamera. 2. orera, dundra,
predika, fara ut [against mot]. II. tr framsäga; deklamera, declamation [dekləmei'Jn] s 1. talekonst. 2. högtidligt
(offentligt) tal; vältalighetsprov. 3. prediklande, -ning, häftigt tal, haranger, -ory [diklæ/mət(ə)ii] a°
deklamatorisk; högtravande, pompös, deciarüant [dikl^əjrənt] s 1. jur. en som högtidligt förklarar i st. för att gå
ed. 2. Am. person som förklarat sig vilja bli amerikansk medborgare, -ation

[deklərei'Jn] s 1. förklaring [of love, war &o], tillkännagivande [o f the poll av valresultatet med Siffror]; D~ of
Independence isht nord. amerikanernas Oavhängighetsförklaring av 1776; Dre of Rights engelsk grundlag av
1689. 2. hand. deklaration, anmälan, uppgift; Customs re angivningsinlaga. 3. jur, a) högtidlig förklaring i st. för
ed; 6) klagoskrift, -atory [-[diklæ'-rət(ə)ri]-] {+[diklæ'- rət(ə)ri]+} a° förklarande, tillkännagivande; bekräftande
[~ of]. -6 [-] I. tr 1. bestämt el. öp-pet förklara, tillkännagiva, förkunna, betyga [to för]; re a p. [to be] .. förklara
att ngn är ..; war against förklara krig mot; 1 re he will be .. F jag vill lova att han blir ..; well,

I re! utrop av förvåning el. harm åh, skulle man ha

sett! nej men hör nu! nej, det var då höjden! &c. 2. deklarera, anmäla, uppgiva, 'förtulla' [have you anything to
*vf]. 3. <v off inställa tävling. II. refl o. III. itr L förklara (uttala) sig [/or, against]; I ~ for för min del röstar jag
för (väljer jag, ansluter jag mig till). 2. itr. re off F draga sig tillbaka från överenskommel-4- se, taga tillbaka
[löfte &o]. -ed [~d] a förklarad, öppen; svuren, -edly [-ridli] adv uttryckligen, öppet.

déciassé[e fem.] [dekla(:)sei', deklæ'sei] a dé-

classé, deklasserad, declension [dikle'njn] s 1. nedgång, avtagande, förfall. 2. gram. deklination, böjning,
declinüation [deklineifn] s 1. nedåtböjning, lutning. 2. astron. deklination; kompassens missvisning. -e [diklai'n]
I. itr 1. slutta nedåt, luta; vara nedböjd, böja sig ned. 2. om sol &o dala, sjunka; om dag &c nalkas sitt slut; -ing
years ngns senare år efter medelåldern. 3. bildl. gå utför (tillbaka), vara" i avtagande (sjunkande); sjunka [on ned
till ngt ovärdigt], falla; [-[börja]-] {+[bör- ja]+} förfalla; -ing health avtagande hälsa. 4. avböja. II. tr 1. böja ned,
luta. 2. avböja, undanbe sig; avslå, vägra, betacka sig för [to do ei. doing]; re business sluta med affärerna; ~ a re-
election undanbe sig återval. 3. gram. de-klinera, böja. III. s 1. avtagande,nedgång,dalande; [börjande] förfall;
fallande,sjunkande; be on the re vara i avtagande &o. 2. hand. nedgång, prisfall; at 6 d. ~ 6 d. billigare än förut. 3.
iäk. åid. avtynande; tvinsot [be in a declivllity [dikli'viti] s sluttning [nedåt], lutning. -ous [diklaiVəs] a %
sluttande, decoction [diko'kjn] s 1. [av]kokning. 2. de-

4 kokt.

decollate [diko'leit] tr halshugga; stympa.

+décolleté[e fem.] [de(i)ko/ltei, äv. fr. utt.] a de-

kolleterad, urringad. decoio[u]rize [di;kA'ləraiz] tr urbleka, beröva [sin] färg.

decomposüe [di:kəmpou'z] I. tr upplösa, sönderdela. II. itr upplösas, sönderfalla; vittra, -ition [difkampozi'Jn] s
upplösning &c; förruttnelse.

decontrol [di:kəntrou'l] tr frigiva vara från stats-

+ kontroll.

decoriiate [de'kər|eit.] tr dekorera; pryda, smycka; -ated [etylè] gotisk stil i sitt mellersta skede i England (1300—
70). -ation [-ei'Jn] s 1. dekorering, prydande, [ut]smyckning; Dre day Am. dekorationsdagen (80 maj) minnesdag
ägnad de i inbördeskriget 1861—1865 fallna, vilkas gravar blomstersmyckas. 2. dekoration, prydnad[er];
äretecken orden, medalj &c. -ative [de'k(ə)rətiv] a° dekorativ, pryd|ande, -lig; dekorations-, prydnads-, -ator [-



eitə] s dekoratör; dekorationsmålare, -ous [de^kərəs] a° hövisk, korrekt, anständig, värdig och passande, -um
[diko/rəm] s skick och anständighet, det passande (korrekta), dekorum; vad skick och sed kräver, etikett [rules of
re; Ofta pl. ~s].

decoy [dikoi'] I. s 1. fångdamm för vildänder. 2. lockfågel av. Midi.; lock|bete, -medel, -else; frestare. II. tr 1.
fånga med lockfågel. 2. widi. locka [i fällan]; narra. <^-duck [-dA(')k] s lockfågel äv. bildl. decrease I. [di(:)krr/s]
itr o. tr [för]minska[s], avtaga. II. [dr/kri;s, äv. di(:)kri;/s] s förminskning, avtagande; on the re i avtagande,
decree [dikri/] I. s 1. dekret, påbud; förord-
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default

ning, [kunglig] kungörelse; the u of na ture naturens bud (lag). 2. jur. dom i sjörätts- o. an-tenskapsmåLl; ~ nisi
domslut om skilsmässa till säug o. säte på minst 6 månader; absolute fullständig äktenskapsskillnad. II. tr
dekretera, påbjuda, bestämma, förordna, decrement [de'krimənt]s avtagande, förminskning.

dscrepit [dikre'pit] a° orkeslös, bruten, skröplig, utlevad. ^ude [-ju:d] s orkeslöshet, ålderdomssvaghet, decrescent
[dikre'snt] a avtagande måne. decretal [dikri:'tl] s dekretal påviigt påbud, decry [dikrai'] tr [söka] nedsätta, skarpt
klandra, fördöma, racka ner på. decuple [de'kjupl] I. a tiofaldig. II. s det tio-

dubbla. III. tr tio dubbla, dedlcatlle [de'dik|eit] tr 1. helga, inviga. 2. ägna; dedicera, tillägna [to]-, u o. s. to ägna
sig åt, slå sig på. -lon [-ei'Jn] s 1. invigning, helgande; ~ day årsdag av kyrkas &c invigningsdag. 2. hängivande; a
p.'s u to a th. att ngn ägnar (hänger) sig åt (offrar sig för) ngt. 3. tillägnan, dedikation, -ory [-eitəri, av. [--ət(ə)-
ri]-] {+-ət(ə)- ri]+} a° tillägnande, dedikations-, deduce [didju/s] tr 1. leda (följa) ner historia &o tiu äldre tid,
följa [spåren av] ngt tillbaka i ti-den. 2. härleda, deducera fram, sluta [sig till], deduct [didA'kt] tr avdraga, draga
(räkna, ta) ifrån; charges ued hand. med avdrag av omkostnaderna; be ued from avgå från summa, ~ioo
[didA'kJn] s 1. av|drag, -räkning. 2. härledande, slutledning; slutsats, -ive [-iv] a° slutlednings-, deduktiv; som
man kan sluta sig till (härleda). Dee [di:] npr.

dee [di:] tr P förbanna i svordom i st. f. damn (d-).

1. deed, 'deed [di:d] F isht skotti. rar indeed.

2. deed [di:d] I. s 1. handling; gärning; the u is done det är gjort som gjort är; in word and u i (med) råd och dåd;
in [very] u i själva verket, i sanning. 2. bragd, bedrift, stordåd. 3. överlåtelsehandling, förskrivning; dokument,
kontrakt, urkund, handling. II. tr Am. kontraktsenligt överlåta, ^less [-lis] a dådlös, overksam, ~-poll [-poul]s
ensidigt kontrakt upprättat blott av ena parten (med jämnskurna kanter).

deem [di:m] I. tr litt. anse, [för]mena. II. itr, u of bedöma, tänka om. ~ster [-stə] s domare på ön Man. deep [di:p]
I. a° djup i olika bet.: 1. djup nedåt el. inåt, äv. bred; knee u Sjunken ned el. räckande upp till knäna; drawn up
six u uppställda sex man högt; get into u waters widi. komma i + stora svårigheter (i en svår ställning). 2. djup[t
liggande]; svårfattlig, dunkel; förborgad. 3. djup[t gående (trängande)], djupsinnig; grundlig. 4. F slug, listig,
utstuderad, raffinerad [S a u one, ~ schemes]. 5.

djupt invecklad ei. inne i ngt; för|sjunken, -sänkt, -djupad \in debt, thought *o]; ~ in love kär över öronen; ~ in
the human heart förtrogen med människohjärtans hemligheter]. 6. djup[t känd]; ytterlig, intensiv. 7. färgstark,
mättad, djup, mörk. 8. om ton låg, mörk, fulltonig. II. adv djupt äv. biidi., långt E~ into the night; drink, go, sink
u]; still waters run u i lugnaste vatten gå de största fiskarna;^ rfow?» in his heart i sitt innersta. III. s 1. vani. pi.
us djup [plats] i hav, havsdjup; poet. av. biidi. 2. avgrund; håla. 3. the u p0et. havet, djupet. ^-drawing [-dro:Mg]
a djupgående fartyg, "w-drawn [-dro:'n, attr. - -] o [hämtad ur] [-dju-p[et]-] {+dju- p[et]+} [sigh], ~en [-n] I. tr
fördjupa; göra fylligare, mörkare, dystrare; skärpa; stämma ton lägre. II. itr bli djupare (mörkare, häftigare 4c);
sänka sig. <x*-laid [-lei'd, attr. - -] a djupt (listigt) anlagd (uttänkt), utstuderad [scheme], »v»-level [-le'vl, attr. - -



] o gående djupt under marken [the u tubes], u--mouthed [-mau'ðd, av. -þt, attr. - -] a om hund med dovt skall.
<x*-read [-re'd, attr. - -] a grundligt beläst, ~-rooted j/ru/tid, attr. ---] a djupt [in]rotad. ~-sea [-si:] s attr. stor-sjö-
[fisheries], djup- [lead, line], djuphavs-, /xs-seated [-si/tid, attr. ---] a djupt liggande (rotad), ~-set [-se't, attr. --] a
djupt liggande [eyes].

deer [diə] (pi. u) s rådjur, hjort; fallow u dovhjort; red u kronhjort; small u smådjur; biidi. obetydligheter. <v-
stalker [-sto:kə] s 1. gång-, hjort|skytt. 2. lågkullig filthatt, jägarhatt. ^-stalking [-sto:xkig]s gångskytte på hjort,
/^-stealer [-sti:lə] tjuvskytt på hjort, vilttjuv.

deface [difei's] tr 1. vanställa, fördärva, skämma. 2. utplåna, göra oläslig, ^ment [-mənt] s vanställande;
vanprydnäd.

de facto [di/fse'kto^)] a o. adv faktisk[t], de facto.

defalcatlle [di(:)fæ/lkeit, di/-] itr begå [-försnillningfar],-] {+försnill- ningfar],+} försnilla, -lon [di:fælkei'Jn] s 1.
åid. avdrag. 2. försnillning; försnillat belopp, kassabalans, brist, -or [di:'fælkeitə] s för-snillare.

defamllation [defəmei'Jn] s ärerörigt förtal, -atory [difæ'mət(ə)ri] a nedsättande, ärerö-rig. -e [difei'm] tr angripa
ngns goda namn och rykte, svärta, förtala, smäda.

default [difo/lt, av. -folt] I. s 1. åid. brist, frånvaro; in u of i brist på, i frånvaro av. 2. aid. fel, brist. 3.
försummelse; isht a) jur. förfal-lolöst uteblivande, försummad inställelse inför rätta; make u uraktlåta inställelse;
vara försumlig, brista i ngt-, judgment by u tredsko-

dom dom till kärandens fördel vid svarandens uteblivande; b) uraktlåtelse att betala. II. itr 1. tred-skas; ej
fullgöra sina skyldigheter, brista i betalning; bryta kontrakt. 2. jdr. icke iakttaga inställelse; & ta bondperimssion.
III.
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defrauder

tr 1. döma tredskovis (contumaciter). 2. för-+ summa (uraktlåta) att betala, ~er [-ə] s en som ej fullgör sina
skyldigheter, en försumlig isht a) en som ej iakttar inställelse inför rätta; 6) skolkare, en frånvarande utan
permission; c) en som ej betalar; bankruttör; d) oredlig uppbördsman; försnillare. ~ing [-ig] a försumlig, oredlig:
tredskande; uteblivande, defeasance [difi/zns] s upphävande, annulle-rande.

defeat [difi/t] I. s 1. tillbakaslående; nederlag. 2. omintetgörande, misslyckande [of a plan].. II. tr 1. besegra, slå,
nedgöra; tillbakaslå anfall. 2. kullkasta, om-, tillintetgöra. 3. jur. annullera, upphäva, »v/ist [-ist] s organisatör av
nederlag, défaitist. defecate [de'fikeit] I. tr 1. rena, rensa, luttra.

2. avlägsna oreniighet. II. itr iäk. ha öppning, defect [dife'kt] s 1. brist [of^k]. 2. ofullkomlighet, fel[aktighet],
lyte; ~s of speech talfel. 'v/ion [dife'kjn] S avfall från parti, religion &c. ~ive [-iv] I.a° bristfällig; ofull|ständig,-
kom-lig; mentally ~ om bam sinnesslö, abnorm; he + in brista i. II. s en abnorm; school for ~s

abnormskola, defence [dife'ns] s 1. försvar; skydd, värn; in ro of till försvar för; stand on o.'s ~ försvara sig; D<o
of the Realm Act lag om rikets

försvar aug. 1914 med vidsträckt befogenhet för rege-+ ringen under kriget. 2. art (Science) of ~ fäkt-konst;
boxning. 3. jur. försvarstalan, svaromål; svarandesida [the witnesses for the ~]. 4. X pi. ~s försvarsverk. /^less [-
lis] a° värn-, försvarslös, defend [dife'nd] I. tr 1. försvara, värja, värna. + 2. jur. a) ~ the suit bestrida käromålet;
6) ~ o. s. själv (ntan advokat) föra sin talan; C) om advokat: föra svarandeparts talan. 3. God ~ Gud förbjude. II.
itr jur. försvara sig. ^ant [-ənt] so. a jur. svarande. ~er[-ə]sförsvarare. defensible [dife'ns|əbl] a° 1. som kan
försvaras. 2. biidi. hållbar; berättigad, skälig, -ive [-iv] I. a° försvars- Ewar]; skyddande; defensiv. II. s
försvarstillstånd]; be (stand, act) on the ~ hålla sig på defensiven.



1. defer [difə:'] tr o. itr uppskjuta, dröja [med] [doing, åid. to do att göra]; rored pay innehållen avlöning utbetald
ss. tilläggsavlöning vid soldats avsked ur tjänst el. död; rored shares hand. aktier med rätt till utdelning efter
preferens- o. stam-

+ aktier.

2. defer [difə/] itr, ^ to böja sig (falla undan) för, foga sig efter, ta hänsyn till. o^ence [de'f(ə)rəns] s
underkastelse under, [-hänsynstagande]-] {+hänsyns- tagande]+} till äldre, överordnade, bättre underrättade,
hänsynsfullhet [pay (yield) ro to]\ aktning; in ro to av hänsyn (undseende) för; with all due ro to B. B. i all ära,
med all aktning för B. ~ential [defəre'nj(ə)l] a° undfallande, full av undseei^de, hänsyns-, vördnads|full.

defiantlce [difai'anls] « 1. utmaning. 2. trots;

hån; bid ^ to, set at ~ trotsa; in ~ of [i] trots [av], -t [-t] a° utmanande; trotsig; of trotsande, deficiency [difi'Jn|si]
5 1. bristfällighet, ofullständighet, brist [of på]. 2. hand. deficit, brist; ~ in weight undervikt; make up ~cies
ersätta det felande beloppet, -t [-t] a° 1. bristande, otillräcklig; bristfällig, ofullständig; underhaltig. 2. ej riktigt
klok. deficit [de'fisit, di/-] s hand. deficit, brist, balans; there is a ro of £ 50 jag (han &c) är på 50 punds balans,
defier [difai'ə] s utmanare; trotsare.

1. defile X I. [di/fail, difai'1] s trångt pass, de-filé. II. [difai'1] itr defilera, marschera i ett led kolonn.

2. defile [difai'1] tr orena; biidi. [be]fläcka, besudla, oskära, ^ment [-mənt] s förorenande, -ing &c.

definüe [difai'n] tr 1. bestämma gränserna för, be-, av|gränsa; klart markera ei. fixera, precisera; bestämma. 2. äv.
itr. definiera, bestämma [betydelsen av]; förklara [innebörden av]. 3. om egenskaper konstituera, vara
bestämmande (utmärkande) för. -ed [-d]jop o. a klart avgränsad; bestämd, bestämt angiven; markerad + [well ~],
utpräglad, -ite [de'fiijnit] a° [-[tydligt]-] {+[tyd- ligt]+} begränsad, [klart] fastställd; avgjord; exakt, bestämd äv.
gram, [the ~ article]; -itely adv. äv. definitivt, slutgiltigt, en gång för alla. -ition [defini'Jn] s 1. definition,
begreppsbestämning; förklaring av ords innebörd. 2. tydlighet, skärpa varmed konturerna av ngt uppfattas.

-itive [difi'nitiv] a° 1. definitiv, avgörande, slutgiltig, ovillkorlig. 2. bestämd, exakt, uttrycklig. 3. isht gram.
definierande, bestämmande, inskränkande [the re force of the [-article],-] {+ar- ticle],+}

deflagration [defləgrei'Jn] s hastigtför|brinnande,

-bränning med låga. deflate [diflei't] tr låta luften strömma ur gum-+ miring &c, tömma [luften ur], deflect
[difle'k|t] I. tr böja åt sidan, avleda. II. itr avvika, böja sig åt sidan, ~ion, deflexion [-Jn] s böjning åt sidan ei.
nedåt, avvik|-ning, -else.

deflower [di:flau'ə] tr 1. beröva växt &c blommorna. 2. beröva ngt dess blomma (tjusning, behag, bästa prydnad,
oskuld), skämma. Oefoe [dəfou', difou'] npr. defoliation [difouliei'jn] s lövfällning. De Forest [dəfo'rist] npr.

deform [difo/m] tr vanställa; vanpryda, nation [dr.foimei'Jn] s vanställande, förfulning, förändring till det sämre,
~ed [-d] a 1. vanställd; vanskap|t, -lig. 2. biidi. otäck, vidrig, gemen, ~ity [-iti] s 1. vanskaplighet, fulhet. 2.
vanställande fel, missbildning, lyte. defraud [difro/d] tr bedraga [of på], svekligt beröva, undanhålla [a p. of a th.
ngn ngt], ~er [-ə] s bedragare, försnillare.
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defray [difrei7] tr bestrida kostnad, ~al [-əl],

~ment [-mənt] s bestridande av kostnad, deft [deft] a° flink, [be]händig, skicklig isht med händerna.

defunct [difA'g(k)t] a o. s avliden, död. defy [difai'] tr 1. utmana. 2, trotsa [a p. to do ngn att göra ngt;
description]; I ~ you to do it jag vill se om du gör (kan, törs) det. dégagéfe fem.] [de'ga(:)3ei, av. deiga/jei ei.



fr. utt.] a otvungen, ledig, degeneriiacy [didje'nfojrjasi] s degeneration,Ur-artning, vansläktande; förfall, -ate I. [-
it] a° degenererad, urartad, vansläktad, fördärvad. II. [-eit] itr degenerera[s], vansläktas, urarta [into till], -ation
[1ei/Jn] s 1. degener|e-ring, -ation, urartning. 2. fatty ~ of the heart fetthjärta, -ative [-eitiv, -ətiv] a° som innebär
ei. leder till degeneration, deglutition [di:glu:ti'Jn] s fys. Midi. svälj|ande, -ning.

degradllation [degrədei'Jn] s 1. degradering. 2. biidi. nedsättning; förnedring; försämring, förfall, tillbakagång;
urartning. 3. geoi. avnÖt-ning, vittring. -e [digrei'd] I. tr 1. degradera, beröva ngn rang; avsätta. 2. Midi. sänka i
aktning: förnedra; nedsätta; försämra. 3. geoi. avnöta. II. itr 1. urarta, degenereras, förfalla. 2. Cambr. univ.
uppskjuta examen för honours ett år. degree [digri-/] s 1. steg likt trappsteg; grad; by us gradvis, så småningom;
in (to) a ~ till en viss grad; to a ~ F i hög[sta] grad, förskräckligt; to a high ~ i hög grad; to the last u i högsta
grad; difference of u gradskillnad; a u better en smul[a] bättre. 2. [släkt]led. 3. rang, värdighet, ställning. 4. mat.
grum. univ. <tc grad, examen [the three ^s of comjxirison; take a third u 'tredje graden' hänsynslös förhörsmetod.

dehisce [dihi's] itr hot. öppna sig. deictic [dai'ktik] a gram. deiktisk. deillfication [dkHfikei'JnJsforgudning. [--
fy[di:'i-fai]-] {+-fy[di:'i- fai]+} tr upphöja till gud; för-, avjguda, dyrka. Deighton [deitn] npr.

deign [dein] tr 1. värdigas, täckas, nedlåta sig [till] [to att]. 2. bevärdiga med [an answer]. dei gratia [di/ai
grei'Jiei] adv iat. = by God's grace med Guds nåd.

deillsm [di/ijzm] s deism, -ty [-ti] s 1. gudom. 2. gudomlighet, gud[inna]; the D~ [-Gudomen].-] {+Gudo-
men].+}

deject [didje'klt] tr ned|slå, -stämma, göra nedslagen (modfälld), ^ion [-Jn] s 1. nedslagenhet, modfälldhet,
förstämning. 2. läk. öppning, avföring, déjeuner [dei^ənei ei. fr. utt.] s frukost; lunch.

+ Dekker [de'kə] npr. Del. förkortn. för Delaware, del. = delegate; de-

lineavit iat. = [Ae] drew it. Delagoa [deləgo(u)'ə] [~ Bay], De la Mare [de'-ləmsə, äv. 1 - -], Deiamere
[de'ləmiə], Deland [di/lənd], Deiany [dilei'ni] nprr.

delate [dilei't] tr anmäla, angiva. Delaware [de'ləwsə], De la Warr [de'ləwə] nprr. delay [dilei'] I.trl. uppskjuta
[to do ei. doing]. 2. fördröja, uppehålla, hindra. II. itr dröja [on vid ämne]. III. s fördröjande, dröjsmål, i-uppskov;
without ~ oförtövat. del credere [delkre'dari] s o. a o. adv hand. del-credere kommissionärs borgen för köpares
sol vens; Stand u stå delcredere. deiect iable [dile'ktəbl] a° poet. ei. iron, nöjsam, behaglig, ljuvlig, härlig, -ation
[di'.lektei'Jn] s förnöjelse, muntration, delegallcy [de'ligjasi] s ombudsmannaskap; delegation. -te I. [-it] 5
l.befullmäktigad, deputerad, delegerad, ombud. 2. Am. territorial-representant. 3. Am. medlem av valkommitté,
valman. II. [-eit] tr 1. avsända i visst uppdrag; ge i uppdrag; bemyndiga. 2. överlämna, anförtro myndighet &c åt
ngn. -tion [-ei'Jn] s 1. befullmäktigande; överlåtande av myndighet &c på ngn. 2. delegation, deputation; Am.
enskild stats representanter i kongressen. 3. överlåtelse till fordringsägare av fordran hos tredje man. delete
[di:li*/t] tr utstryka, utplåna, deleterious [deliti'əriəs] a° fördärvlig, skadlig. delf[t] [delf, -t] s delftfajans [äv. u-
ware]. Delhi [de'li] npr.

Delian [di/liən] a delisk, från Delos. deliberat e I. [dili'b(ə)rit] a° 1. noga övervägd, överlagd, avsiktlig; ^
falsehood medveten osanning. 2. försiktig,betänksam;behärskad; långsam, sävlig } rörelser. II. [dili'bəreit] tr 0.
itr 1. överväga; överlägga med sig själv, betänka sig. 2. rådslå, överlägga [on om], -ely [dili'b(ə)ritli] adv 1. efter
moget övervägande, med berått mod, med flit. 2. långsamt [och betänksamt], försiktigt; i lugn ton. -eness
[dili/b(ə)ritnis] s lugn betänksamhet (reflexion), försiktighet, -ion [dili'borei'Jn] s 1. moget övervägande,
betänkande. 2. överläggning; come under ~ komma under överläggning (debatt). 3. se -eness; långsamhet. -ive
[dili'bəreitiv, -ətiv] a° 1. överläggande, rådplägande. 2. lugnt reflekterande, betänksam.

delicalicy [deükjəsi] s 1. finhet i vävnad, utförande, utseende ko. 2. späd-, vek-, klen-, ömtålighet, ömtålig
beskaffenhet. 3. finhet i känsel, iakttagelse &c; vägs &c känslighet; finess, utsökt skicklighet. 4. finkänslighet;
takt, grannia-genhet. 5. delikatess, läckerhet, -te [-it] a° 1. fin, utsökt [lace]: mild färgton. 2. späd, klen, ömtålig,
vek [child, health], 3. kinkig, grannlaga, delikat [situation], 4. känslig i uppfattning



+ mat.

delicious [dili'Jəs] a° 1. ljuv[lig], härlig; behaglig: kostlig [joke], 2. läcker, utsökt [fruit]. rvness [-uis] s ljuvli^iet
&c;äv. njutning, lust.
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delict [dili'kt, di:1ikt] s lagöverträdelse, förseelse.

delight [dilai't] Is välbehag, nöje, glädje, fröjd, förtjusning; take (have) ~ in finna nöje i, ha lust för, vara road av.
II. tr glädja, fröjda, förtjusa. III. itr finna nöje (välbehag) i, njuta av [in]; fröjdas, glädja sig [at åt]; he <os to .. det
gör honom ett, nöje att.. ~ed [-id] a° glad, förtjust [at a th.; with a th. or a p.; you will be ~ with the place]; I shall
be ~ to . . det skall bli mig ett [sant] nöje att.. ~ful [-f(u)l] a° förtjusande [trevlig], ljuvlig, härlig, underbar,
~some [-səm] a0 aid. = -ful. Oeliiah [dilai'lə] npr Delila, delimitation [dili'mitei'Jn] s utstakning, bestämning av
gräns; avgränsning; gränsreglering mellan [the ~ of the frontier of]. delineatlle [dili'ni|eit] tr 1. teckna [konturerna
av]; göra utkast till, skissera. 2. beskriva, skildra, -lon [a ei'Jn] s 1. [konturteckning; utkast, skiss; avbildning. 2.
beskrivning, -or [*eitə] s tecknare; skildrare, delinquency [dili'gkwən|si] s 1. pliktförgäten-het; brottslighet,
skuld. 2. med pi. underlåtenhetssynd; fel, förseelse, -t [-t] I. a pliktför-gäten; försumlig, felande. II. s delinkvent,
brottsling, en skyldig «i. brottslig, deliquesce [delikwe's] itr smälta [bort], dellrilious [dili'ri|əs] o° gripen av
yrsel, yrande, yrsel- [fancies]; från sig [with joy]; biidi. rasande, vanvettig; be ro yra; vara ifrån sig. •ousness [-
əsnis] s yrsel, sinnesförvirring, -um [-əm] s. 1. yrsel, yra; tuiniugt vansinne; a to of joy vild (översvallande)
glädje. 2. ~ tremens [tri/məns] delirium [tremens], deliver [dili'v|ə] tr 1. befria [from], frälsa [~ws from evil], 2.
förlossa; be of a child nedkomma med ett barn. 3. res. ~ o. s. av. itr. uttala sig, säga sin mening (tanke); he ~s
himself well han uttrycker sig väl; ~ o. s. of an opinion uttala en länge hyst åsikt. 4 lämna ifrån sig, av-, ut-,
över|lämna [ofta ~ up, aid. over]; hand. leverera [to be ~ed at H.], utlämna varor &c; utdela, bära ut brev &c;
fram-+ föra budskap. 5. avlossa salva; kasta boii; rikta, tilldela slag [a happily toed blow]; ro battle leverera
batalj. 6. yttra; föredraga, framföra, hålla tai 4e. ~ance [-(ə)rəns] s 1. befrielse, räddning. 2. yttrande, uttalande;
utlåtande, ~er [-(ə)rə] s befriare, räddare. ~y [-(ə)ri] * 1. förlossning, nedkomst. 2. uppgivande av fästning &c;
utlämnande av fånge. 3. av-, över-, ut-, fram|lämnande av varor &c; leverans; utdelning av brev, paket [parcels'
«%/]; brevbäraretur [at the first ro]; cash onto (C. O. D.) hand. kontant (betalning) vid leverans; efterkrav; ~
office expedition föran-kommande gods. 4. kast av boii; sätt att kasta. 5. framförande, hållande av tal;
framställningssätt, föredrag [he has a telling ~]. ~y--pipe [*(ə)ripaixp] s tekn. avloppsrör.

dell [del] s däld.

+Delos [di/bs] npr. Delphi [de'lfjai] npr Delfi, ~an [-iən], ~c [-ik] a delfisk; orakelmässig, deltlia [de'lt|ə] s
delta[land]. -oid [-oid] a del-ta-, triangel|formig; the ~ [muscle] anat. deltamuskeln.

delude [dil(j)u:'d] tr lura, narra, bedraga, vilseleda, förleda [into]; ro o.s. göra sig illusioner; ~ o. 8. into the belief
that invagga sig i den tron att.

deluge [de'ljutdg] I. s 1. översvämning, syndaflod [the Dre]; biidi. häftigt regn, skyfall. 2y biidi. störtflod. II. tr
översvämma äv. bildl.', dränka.

delusllion [dil( j)u:'|3n] s [själv]bedrägeri, villa, illusion; villfarelse, falsk föreställning; bländ-verk; optical ~
synvilla, -ive [-siv] a°, -ory [-səri] a bedräglig, vilseledande, illusorisk, delve [delv] tr o. itr åid. dial. 1. gräva ar.
biidi. i dokument. 2. itr. om vag ào tvärt bära nedåt.

demagnetize [di:(')mæ'gnitaiz] tr demagnetises.

demagoglllc [deməgo'g|ik, av. -go'djik] a (~ally adv) demagogisk, -ue [---]$ 1. hist, folkledare. 2. folkuppviglare,
demagog, -y [---i, av. -godji] 8 demagogi, demand [dima:'nd] I. tr 1. begära, fordra, påyrka, kräva [a th. o f (from)



ap.]. 2. yrka att få veta, myndigt fråga [efter] [a th. of a p.]. II. 8 1. begäran, fordran, krav [for om, på]; anspråk;
many ros on my time många saker som ta min tid i anspråk; on ~ vid anford-ran. 2. efterfrågan; ~ and supply
tillgång och efterfrågan; in ro efterfrågad, -sökt. 3. aid. fråga. ant [-ənt] s 1. en som fordrar 4c. 2. jur. kärande,
~er [-ə] 5 1. en som fordrar (begär). 2. kund, köpare, demarcatlle [di:'ma:kjeit] tr avgränsa; utstaka gränser, -ion
[-ei'Jn] s avgränsning; line of ~ gränslinje.

demean [dimi:'n] refi 1. uppträda, nppföra sig. 2. oftast obildat språkbruk nedsätta (sänka, förnedra) sig; av. tr.
förnedra, ~our [-ə] s hållning, [yttre] skick, uppträdande, -förande, dementlled [dime'n|tid] a° förryckt,
vansinnig; sinnessvag. -la [-Jiə] s iäk. sinnessvaghet. Demerara [demərs'ərə] npr. demerit [di/me'rit] s
straffvärdhet, klandervärt beteende; fel, brist, svaghet, demesne [dimei'n, dimi:'n] s 1. hold in in-nehava med
oinskränkt äganderätt. 2. jordagods med oinskränkt äganderätt; [icke Utarrenderad del av] gods, sätes-,
huvud|gård. 3. gods i aiim., domän: biidi. område. Demeter [dimi:'tə], Demetrius [dimi:'triəs]nprr. demi- [de'mi]
i sms. halv-.

demigod [de'migod] s halvgud, demijohn [de'imdjon] s damejeanne. demi-lliune [de'mi|lu:n] s & ravelin, slags
utanverk. -monde [*mond] s demimond, halv-
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värld, -rep [-rep] s kvinna av tvetydigt rykte, demimonddam. demise [dimai'z] I. s 1. jur. överlåtelse ar egen-

dom genom arrende el. testamente. 2 tl'OIl|ledighet,

-skifte [~ of the Crown]. 3. frånfälle, död. II. tr överlåta egendom, testamentera el. bort-arrendera.

demi-semiquaver [de'misemikweixvə] s mus. dels not.

demission [dimi'Jn] s avsägelse, nedläggande av ämbete, avgång.

demiurge [de'miardg] s demiurg. demob [dimo'b] S se uilize. ~ilization [-[di/-moubilaizei'Jn]-] {+[di/-
moubilaizei'Jn]+} s demobilisering. oJlize [-[di:-mou'bilaiz]-] {+[di:- mou'bilaiz]+} tr demobilisera, sätta på
fredsfot. democrallcy [dimo'krolsi] s demokrati, folkvälde. -t [de'mokraet] s demokrat. -tic[al°] [demokræ'tik, -
(ə)l] a demokratisk, -tize [-taiz] tr demokratisera. Democritus [dimo'kritos] npr. demoliiish [dimo'lij] tr nedriva,
rasera; förstöra, göra slut på. -ition [demoli'Jn] s [-[ned]-rivning,-] {+[ned]- rivning,+} rasering; förstöring,
krossande, demon [di/mən] s 1. demon äv. bildl. £the u of intemperance]; ond ande; djävul. 2. attr. ofta F väldig
fa bowler]. demonetise [di(:)mo'nitaiz, -niA'n-] tr indraga,

demonetisera mynt. demonliiac [dimou'nisek] I. a 1. besatt [av onda andar]. 2. djävulsk, satanisk, demonisk. II. s
en besatt, -iacal [di:mənai'ək(ə)l] a° se föreg. -olatry [di:məno'lətri] s onda andars dyrkan, demondyrkan, -oiogy
[di:məno'ləd3i] s läran om onda andar; djävulslära. demonstrable [de'mənstrəbl, dimo'n-] a° fuiit be-vis|lig, -
bar. -ant [dimo'nstront] s demonstrant, -ate [de'monstreit] I. tr 1. bevisa [till full evidens]; på-, upp|visa. 2. isht
anat. demonstrera. II. itr demonstrera för ngt. -ation [-[demən-strei'Jn]-] {+[demən- strei'Jn]+} s 1.
ådagaläggande, yttring [o/]. 2. bevis|ande, -ning; uppvisande; bevisföring; bevis; prove to u bevisa till full
evidens. 3. vetensk. X pol. 4c demonstration; X äv. sken|-manöver, -rörelser; they made no hostile us de visade
inga tecken till fientligheter, -ative [dimo'nstrətiv] I. a° 1. bevisande, givande bevis [of på]; övertygande;
bindande bevis. 2. upplysande, klargörande, åskådlig, slående. 3. bevislig. 4. gram. demonstrativ, utpekande. 5.
demonstrativ, öppen[hjärtig],fallen för att lägga sina känslor i dagen [too u of [-affection],-] {+affec- tion],+} II.
s demonstrativt pronomen, -ator [de'mənstreitə] s 1. bevisare, uppvisare 4c. 2. vetensk. prosektor. 3.
demonstrant. [-demoraiizilation[dimo>rəlaiz|ei/Jn]sdemoralisa-+-]
{+demoraiizilation[dimo>rəlaiz|ei/Jn]sdemoralisa- ++} tion; sedefördärv; upplösning av disciplin, -e [----] tr
demoralisera; beröva ngn kraft (stadga, själv|tukt, -tillit 4o). De Morgan [dəmo/gən], Demos [di/mos] nprr,



Demosthenlies [dimo'sþəni:z] npr. -ic [-[demos-þe/nik]-] {+[demos- þe/nik]+} o (~allyac^;) demostenisk[eZo5-
Mence].

Demp sey [de'm(p)|si], -star [-stə] nprr. demulcent [dlmA'lsant] a° iäk. lenande. demur [dimə:'] I. itr 1. bysa
betänkligheter, göra invändningar [to, at mot]. 2. jur. göra formell invändning för att vinna uppskov i mål. II. s
invändning[ar].

demure [dimju'a] a 1. värdig, allvarlig; ärbar, sedesam. 2. tnigjort cl. onaturligt allvarsam, korrekt; blyg, pryd. ~ly
[-li] adv värdigt 4c; sedesamt, fromt; med spelat allvar, demurrage [dimA'ridg] s hand. överliggetid;

överliggedagspengar. demurrer s 1. [dimə/rə] en som gör invändningar. 2. [dimA'ro] invändning; jur. formell
invändning för att vinna uppskov i mil. demy [dimai'] s Qtort pappersformat: trycJtpapper 22,5

Xl7,5 tum; skrivpapper 2GX15.5 tum. den [den] I. s 1. djurs håla, lya, kula. 2. biidi. tillhåll, näste [thieves' u];
kyffe; F ungkarls 4c kula. rum. II. itr ha sin kula, bo; ~ up Am. F gå i ide.

denarüius [dine'əriəs] s 1. romerskt mynt denar. 2.

eng. penny förkortat d. -y [dr/nəri] a tiotals-, denationalize [di:næ'Jnəlaiz] tr denationali sera, beröva ngt dess
nationalitet (nationella ei. statliga karaktär), denaturalize [di:næ'tjrəlaiz] tr 1. göra onaturlig. 2. beröva
medborgar|skap, -rätt [ofta refl.]. -e [di:nei'tjə] tr denaturera [U/e? alcohol], Denbighshire] [de'nbi, -J(i)ə] npr.
dendrology [dendn/lədji] s dendrologi, läran

om träden, dengue [de'ggi, -gei] s iäk. denguefeber. Den ham [de'nam] npr.

denillable [dinai'|əbl] a som kan förnekas, -al [-əl] s 1. vägran, avslag; meet with au få avslag, bli tillbakavisad; I
take no u jag låter inte avvisa mig. 2. förnek|aude, -else. 3. självförsakelse [äv. ~ of o. *.]. denizen [de'nizn] I. s 1.
nu mest poet. inbyggare.

2. utlänning som bor och besitter egendom i ett land; Engi. naturaliserad medborgare som ej får inneha offentligt
ämbete. 3. naturaliserat djur (ord 4c). II. tr naturalisera, ge utlänning medborgarrätt.

Denmark [de'nmark] npr Danmark, denominative [dino'min|eit] tr benämna, [-[upp]-kalla-] {+[upp]- kalla+}
[from efter], beteckna [såsom], -ion [---ei'Jn] s 1. benämning, betecknings namn [under the u of]. 2. klass, valör.
3. kyrkosamfund, religiös sekt. -ional [-- -ei'Jn(ə)l] a° hörande till kyrkosamfund, sekt-, konfessionell [school,
system of education], -ive [---ətiv] a 1. benämnande. 2. gram, denominate. -or [---eitə] s mat. nämnare, denote
[dinou't] tr utmärka, beteckna; angiva, tyda på.

dånouement [deinu/ma^g), -ma:g, fr. utt.] s handlingens [upp]lösning, utgång, denounce [dinau'ns] tr 1. hotfullt
ei. varnande förkunna; hota med. 2. anjgiva, -mäla brotts-

u whole title-word ° adverb regular % rare >8c military «£• marine F »olloquiai P vulgar S ilangdenouncement
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deposit

ling. 3. iið. utpeka, stämpla [s&som] ngt ont [~ [a*]]. 4. ställa rid skampålen, gå skarpt till rätta med, bryta staven
över, brännmärka, fördöma, skarpt kritisera, påtala [he rod their vicious habits], 5. uppsäga avtal &c. ~ment [-
mənt] s fördömande, förkastelsedom. denslle [dens] a° 1. tät, fast av. biidi.; tjock. 2. biidi. dum, slö. -ity [-iti] s 1.
täthet to. 2. dumhet.

dent [dent] I. s märke efter slag, bula, buckla.

II. tr göra märke[n] (bucklor) i. ~al [-1] I. a + tand-; fon. dental. II. s tandljud, dental. ~atefd] [-eit, -id] a vet.
tandad. ~icle [-ikl] s liten tand. /vifrice [-ifris] s tand|pulver, -pasta, ~il [-il] s byggn. tand i tandsnitt, ~ine [-i:n] s
tand|substans, -ben. ~ist [-ist] s tandläkare. *vistry [-istri] s tandläkareyrke[t]. sition [-i'Jn] s 1. tandsprickning. 2.
tandanordning. DAnten [de'ntən] npr.

denture [de'n(t)Jə] s tand|rad, -gård, -garnityr. denudilation [di:Nnju(:)dei/Jn] s blottande &o se följ. -e [dinju'/d]



tr blotta, avkläda; beröva \pf a th.].

dMuaeiatHien [dinAxnjsiei'Jn] s 1. hotfullt ei. var-nande förkunnande, hot. 2. angivelse av brottsling. 3. skarpt
offentligt ogillande, fördömande, brännmärkning, förkastelsedom, kraftigt avståndstagande [of av, över, från]; pi.
av. fördömande ordalag, skarpt klander, kritik. 4. upp-sägelseavfördrag. -Ive [--siətiv,-J(i)-], -ory [--si-ət(ə)ri, -
J(i)ə-] a° 1. hotande. 2. anklagande. 3. våldsamt fördömande. Denver [de/nvə] npr.

deny [dinai*] tr 1. förneka, bestrida; icke vilja kännas vid; ~ having seen neka att man sett. 2. neka, vägra [a p. a
th. ti. a th. to a p.]. 3. /v/ o. s. [för]neka sig; försaka, visa självförsakelse. 4. ~ a p. to visitors säga till att ngn icke
är hemma (tar emot); ~ o. s. låta säga att man ej är hemma, deodand [di/o(u)dænd] S förr jar.: till Gud (kronan)

förverkad sak som vållat en människas död. deodar [di'o(u)da:] s bot. himalayaceder. deodorize [di:ou'dəraiz] tr
borttaga dàiig lukt

från; desinficiera. Dep. (dep.) förkortn. för department; departs; deputy.

depart [dipa'/t] I. itr 1. g& bort, avlägsna sig; avresa [from; for, to]; om t&g ào avgå. 2. ~ from [<Åi«] life skiljas
från detta livet, gå hädan. 3. avvika, skilja sig [from]. II. tr, ro this life se J. 2. ~ed [-id] a 1. gången, [för]svunnen.
2. av. subst. hädan-, bortgången; the ~ den avlidne, ~ment [-mənt] s 1.

+ biidi. område; fack, gren. 2. Am. regeringsdepartement; eng. avdelning inom departement. 3. franskt
departement, län.. ~ mental [-me/nt(ə)l] a° departements-, ~ure [-Jə] s 1. av|resa, -färd, -gång [from; for, to];
point of ro utgångspunkt; platform avgångsperrong; take o.'s ro avlägsna sig. 2. avgående tåg ei. båt [next

3. ngt àid. bortgång, död. 4. Midi. avvikelse; vändning i samtal; a new ~ [ett inslående på] en ny väg (metod,
tankegång, idé), [försök i] ny riktning, ett beit och hånet nytt försök (uppslag), en nyhet, depasture [di:pa:'stjə] I.
tr 1. avbeta. 2. släppa på bete. 3. lämna bete för. II. itr beta. depend [dipe'nd] itr 1. aid. poet. hänga [ned] [from
från, i]. 2. bero [[up~]on på]; vara beroende [§up~\on av]; that ros F det beror (kommer an) på [det]; he ros upon
his own efforts han försörjer sig själv (reder sig utan andras hjälp); ~ upon o.'s pen leva på sin penna; they ro on
insects to carry their pollen to .. de behöva insekter, som föra deras frömjöl till.. 3. lita [[up]on på]; ~ upon it F
det kan du lita på (vara lugn för). 4. om rättegång vänta på avgörande, vila t. v. ~able [-əbl] a° pålitlig. *x>ant [-
ənt] s beroende pei son, vasall, underlydande, tjänare; anhängare, ~ence [-əns] s 1. beroende J«p]o» av, på]. 2.
tillit, förtröstan [on till]. 3. jur. oavgjort tillstånd, pågående, ~ency [-ənsi] s 1. beroende. 2. ngt underordnat ei.
beroende, tillbehör, det som sammanhänger med (hör till) ngt þ&e cotton trade and its -encies]; isht lyd-, bijland,
underlydande område, ~eat [-ənt]I. «°1. nedhängande. 2. beroende fiup~]on av]; underordnad; hänvisad till [hjälp
av] J»p]on]; the ro word det styrda ordet. II. s se -ant. depict [dipi'kt] tr 1. av|måla, -bilda, -teckna. 2. skildra,
framställa, ~ure [-Jə] tr 1. se föreg. 1 o. 2. 2. föreställa sig, tänka sig. depilatile [de'pil|eit] tr avhåra. -ion [-ei'Jn] s
borttagande av hår. -ory [depi/lət(ə)ri, dip-] I. a hårborttagande. II. s hårborttagnings-+ medel.

depfetlle [dipli:'t] tr [ut]tömma [of supplies]. -ive [-iv], -ory [-əri] a tömmande, [uttömnings-.

deplorüable [diplo^rəbl] a° beklaglansvärd, -lig; bedrövlig, sorglig, -ableness [-rəblnis] s bedrövligt tillstånd,
elände, -e [-] tr begråta, sörja, djupt beklaga, deploy [diploi'] X I. tr o. itr deployera, utveckla [sig]. II. 8
deployering. deplume [diplu/m] tr plocka rågei, av. biidi. depolarize [di'.pou'laraiz] tr rys. beröva ngt dess

polaritet av. Midi. depeae [dipou'n] tr o. itr isht skotti. E~ to] vittna (intyga) isht på ed. #vnt [-ənt] s 1. gram. de-
ponens. 2. jur. edligt vittne, depopulatile [di:po'pjul|eit] tr avfolka, ödelägga; of beröva, -lon [- —ei'Jn] «
avfolkning, deport [dipo/t] I. tr bortföra; deportera. II.

re/f uppföra (skicka) sig. nation[di:po:tei'Jn] + a deportering. ~ment [-mənt] s sätt att föra

sig, skick, hållning, uppträdande, depose [dipou'z] I. tr 1. avsätta konung to. 2.

vittna, intyg» på ed. II. itr vittna [to a <A.]. deposit [dipa'zit] I. tr 1. nedlägga, sätta ned;

ro hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt X militär term »t» sjftterm F fami\järt P iägro språk S
slangdepositary
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lägga &gg; ~ a p.'s remains in the mortuary bisätta ngn. 2. av|sätta, -lagra, utfälla bottensats. 3. deponera, sätta i
förvar, [låta] förvara, anförtro [with a p., in a p.'s hands, in a museum &c]; insätta [money in a bank]. 4. lämna
som (i) säkerhet, deponera. II. s 1. vetensk. fällning, bottensats; naturlig avlagring; lager. 2. depositum, anförtrott
gods; insatta pengar, bankinsättning [savings bank's us], deposition; on u i deposition; interest on us inlånings-+-
ränta; ~ account depositionsräkning. 3. pant, hypotek; handpengar [will you pay a ~f], förskott, första
avbetalning, ~ary [-'(ə)ri] s de-positarie mottagare av värdeföremål till förvar. <-v,jon [depəzi'Jn, di:-] s 1. the
Du nedtagningen från korset. 2. avsättning av konung &c. 3. förklaring; isht jur. edligt skriftligt intyg,
upptecknat vittnesmål; pl. US äv. protokoll vid förhör inför the Magistrate. 4. nedläggande. 5. [-[ut]-fällning,-] {+
[ut]- fällning,+} avlagring. 6. deponerande, deposition, insättning; lämnande i förvar; äv. konkr. = deposit II. 2.
uor [-ə] s en som deponerar &o, insättare; u's book sparkasse-, bank|bok. *vOPy [-(ə)ri] s 1. förvaringsrum;
nederlag, + magasin. 2. se -ary. depot [de'pou, av. di:'pou, tv. dipouH « l.Xa)

depå npplag av olika slags krigsmateriel; v) regementes högkvarter; c) utbildningsplats för rekryter; d) u troops
depå-, ersättnings|trupper kvari&m-nade hemma. 2. nederlag[splats]. 3. Am. järnvägsstation, depreciation
[deprəvei'Jn, av. di:-] s sedemas förj-därvande, -skämning; fördärv, -e [diprei'v] tr moraliskt fördärva, -ed
[diprei'v|d] o (-edly [-idli] adv) förjstörd, -därvad, lastbar, depraverad. -ity [dipræMti] s [sedligt] fördärv,
lastbarhet; teoi. medfött syndafördärv, ondska [ofta total ~]. deprecatlle [de'prikeit] tr söka avvärja [a -ing
gesture]: a) genom böner söka avvända; ivrigt undanbedja sig; 6) tala allvarligt (yttra sig) emot ngt [both parties -
ed war], skarpt ogilla (beklaga), ta bestämt avstånd från. -ingly [-igli] adv bönfallande; avvärjande, -lon
[deprikei'Jn] s 1. bön om avvändande [av ontj. 2. avvärjande; [uttryckligt] ogillande. -Ive [-iv] o°, -ory [-əri] a° 1.
som genom böner söker avvända; böne-. 2. avvärjande; i förväg urskuldande, depreciable [dipri:'Ji|eit] I. tr 1.
minska (nedsätta) i värde; sänka priset på; depreciera valuta. 2. biidi. nedsätta, förringa. II. itr falla (sjunka) [i
värde], -ion [-*-ei'Jn] s 1. minskning i värde; [värdeförsämring. 2. biidi. förringande. 3. hand. pi. u$ avskrivningar
»r sii-tageo.d. -ory [-eitəri, av. -ət(ə)ri] a nedsättande, förringande, depredatllion [depridei'[fn] s plundring, sköv-
ling, härjning, -or [---tə] s skövlare, plund-rare.

depress [dipre's] tr 1. nedtrycka; sänka ögon,

ton, röst, pris &o. 2. biidi. [verka] trycka[nde på] [commerce is ued], hämma. 3. oftast nedjslå, -stämma [he
looked rather ~erf]. ~ion [-[di-pre'Jn]-] {+[di- pre'Jn]+} s 1. nedtryckning, sänkning. 2. sänka, fördjupning. 3. nu
% förödmjukande. 4. biidi. fallande, sjunkande, nedgång: tryckt + läge, depression isht inom affärslivet. 5.
meteor, barometerfall; lågtryck[scentrum] [a centre of rv]. 6. iäk. [krafclnedsättning, [-matt[ig]-het.-] {+matt[ig]-
het.+} 7. nedjslagenhet, -stämdhet, tryckt stämning þv. ~ of spirits], ~ive [-iv] a° biidi. nedtryckande, -slående,
deprivation [deprivei'Jn] s 1. berövande; förlust; försakelse. 2. isht prästs avsättning. -8 [diprai'v] tr 1. beröva [a
p. of a th. ngn ngt]; utestänga ngn från ngt. 2. avsätta isht präst. Dept. förkortn. för department. Deptford [de'tfəd]
npr.

depth [depþ] s djup i olika bet., av. biidi. [jfr deep] djupjhet, -lek; bredd av band &e; djupsinnighet; the US isht
poet. djupet av sjö, avgrund, själ Ac; in the u of winter (night) mitt i [den [-kallaste]-] {+kal- laste]+} vintern
(mörkaste natten); are you in your ut bottnar du? get out of (beyond) o.'s u råka ut på djupet, komma för långt nt;
Midi. ta sig vatten över huvudet; beyond (out + of) his u biidi. av. över hans horisont.deride
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deridQ [dirai'd] tr skratta åt, håna, förlöjliga. Dering [di'orig] npr.

derisllion [diri^n] s begabberi, hån, förlöjligande, åtlöje; in ~ hånande, på spe. -ive [dirai'siv] a° hånfull,
gäckande; ~ cheers ironiska bifallsrop, -ory [dirai'səri] a 1. se -ive. 2. löjlig[t liten], futtig, derivilable [dirai'v|
əbl] a som kan härledas (dragas, hämtas, erhållas) [from], -ation [-[de-rivei'Jn]-] {+[de- rivei'Jn]+} s 1. biidi.



hämtande. 2. härledande, här|ledning, -stamning, -ative [diri'vətiv] I. a° här-, avjledd. II. s ngt härlett, derivat;
gram. avlett ord, avledning, -e [-] l.trl. biidu hämta, draga, inhösta, erhålla, vinna, ha [fått] [from från, av]; be -ed
from av. härstamma från; härröra ur (från); framgå ur. 2. av-, här|leda. II. itr härleda sig, härstamma, komma
[from från; to till], derm [də:m] s hud; anat. läderhud. ~atology [-ato'ladgi] s dermatologi, läran om
hudsjukdomar (ei. huden), derogatlle [de'rogei|t] itr 1. ~ from förringa, göra avbräck i, inskränka. 2. göra ngt
nedsättande, sänka sig, sjunka Eav. ~ from o. 5.]. •ion [---Jn] s 1. inskränkning, partiellt upphävande [of a law]]
intrång; in ~ o/* av. i + strid mot. 2. nedsättande, förringande [of, from, to av]; in ~ för att förklena [this is said
without any ~ to ..]. 3. försämring; sjunkande; förnedring, -ory [diro'got^ri] a° 1. inkräktande, inskränkande,
görande intrång [to, from på, i]. 2. nedsättande, förnedrande, förringande, blamant för]. + derrick [de'rik] s
lyftkran, hissbock, lastbom. derring-do [de'rigdu/] 5 falskt &id. oförvägenhet,

dristighet, förtvivlans mod [deeds of ~]. derringer [de'rinfd^a] s sings kort pistol. Derry [de'ri] npr aidre namn wr
Londonderry. dervish [də:'vij] s dervisch. Derwent [də:'wənt], ~water [-wo:tə] nprr. descant I. [de'skænt] s 1.
mus. a) diskant, sopran; 6) flerstämmig sång (komposition). 2. poet. drill, sång, melodi. 3. t vidlyftig utläggning.
II. [diskæ/nt] itr, <e on utbreda sig över, tala vitt och brett om. Descartes [deika/t] npr Cartesius. descend
[dise'nd] I. itr 1. gå (komma, fara &c) ned, nedstiga; sjunka, falla, sänka sig. 2. slutta nedåt. 3. ~ upon plötsligt
överfalla, slå ned på, göra strandhugg (landstigning) i (på). 4. ~ to: à) ingå (inlåta sig) på; re to particulars ingå på
detaljer; b) sänka (förnedra, nedlåta) sig till; c) genom arv tillfalla; nedärvas till, övergå på. ð. % härstamma
[from]. II. tr 1. stiga (gå) nedför [a hill, the stairs], fara utför [a river]. 2. pass. be reed from härstamma från. ~ant
[-ənt] s avkom-ling, ättling [of], ~ent [-ənt] a härstammande. ~ible [-əbl] a ärftlig, descension [dise'njn] s %
nedstigande, descent [dise'nt] s 1. nedstigande, -stigning,

-gåénde, -gång äv. konkr.; nedfärd, färd utför. 2. sluttning, utförsbacke. 3. plötsligt överfall, invasion E[wp]o»],
fientlig landstigning, strandhugg. 4. biidi. sjunkande, fall, steg nedåt. 5. härstamning [from; ~ theory], härkomst
[by ~]. 6. led generation. 7. övergång genom arv; nedärvande, describe [diskrai'b] tr 1. beskriva; framställa,
skildra, [be]teckna. 2. beskriva en båge Ac; upp|rita, -draga, description [diskri'p|Jn] s 1. beskrivning [know a p.
by ~]; skildring, teckning; signalement; beyond re obeskrivlig[t]. 2. slag, sort. -ive [-tiv] a° beskrivande,
skildrande [o/]; skildrings-, berättar[e]- [power]. descry [diskrai'] tr varsna,varsebli[va], skönja;

kunna urskilja, upptäcka. Desdemona [dezdimou'na] npr. desecrate [de'sikreit] tr vanhelga; ~ to inviga

+ åt (till) ngt ont.

1. desert [dizə:'t] s förtjänst [according to his res; beyond o.'s ~]; förtjänt lön, vedergällning [he has got his ~s].

2. desert I. [de/zət] a öde, obebodd, öken-; kal. II. [de'zət] S Öken äv. bildl. om ofruktbar[t] ämne, tid &c,
ödemark. III. [dizə/t] tr övergiva; svika; rymma från; reed av. folktom, öde. IV. [dizə:'t] itr svika; isht desertera,
rymma, ~er [dizə/tə] s desertör &c; överlöpare. [-/vion[di-zə:'Jn]-] {+/vion[di- zə:'Jn]+} s 1. övergivande. 2.
rymning, desertering. 3. övergivenhet, hjälplöshet.

deservlle [dizə/v] tr o. [med well ei. ill] itr förtjäna, vara förtjänt av [re well at ap.'s hands]) re well of o.'s
country göra sig väl förtjänt om (av) sitt land. -edly [-idli] adv välförtjänt; med rätta, -ing [-ig] a° förtjänande [of];
förtjänt, förtjänstfull, som förtjänar det, värdig [the relief of the re poor]. déshabiilé [deizæbi/jei av. fr. utt.] se
dishabille. fdesiccate [de/sikeit] tr [ut]torka, göra torr. desideratlle [dizi'dareit] tr känna saknad[en]av, sakna;
åstunda, önska, -um [----əm] (pi. -a [-ə]) s ngt som saknas, känd brist; önskemål; list of -a önskelista, design
[dizai'n] 1. tr 1. [till]ämna, avse [a th. to be], bestämma [for för, åt; ~ a p. for the bar]. 2. ha för avsikt, ämna. 3.
planlägga, planera, uttänka. 4. teckna konturerna av, skissera; göra utkast (ritning) till byggnad &c; skapa, göra,
bygga &c ss. andlig upphovsman. II. itr teckna; rita mönster; roing roomritrum, teckningssal. III. s 1. plan; anslag
[on mot]. 2. avsikt, syfte [with a re to + inf.]; äv. ändamål; äv. ändamålsenlighet; by re avsiktligt, med flit. 3.
planläggning, utkast; ritning tm bygge + &c; arts of re ung. bildande konster; school of re konst-, tecknings|skola.
4. mönster; konstnärlig idé i ett verk. ~ate I. [de'zigneit] tr 1. angiva; beteckna, utmärka; nämna. 2. designera,
bestämma, av-, ut|se [for, to till]. II. [de'zignit] a efter subst. designerad. ~ation
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detainer

[dezignei'Jn] s 1. utpekande, angivande &c so -ate I.1. 2. bestämm|ande, -else, utnämning. 3. beteckning,
benämning, <^edly [-idli] adv avsiktligt, med flit, ~er [-ə] * 1. en som planerar, planläggare. 2. ränksmidare,
intrig-makare. 3. mönsterritare, artist vid fabrik, ~ing [-ig] I. a° planerande; isht stämplande, ränkfull,
beräknande, utspekulerad. II. s planläggning; [uppgörande av] utkast, ritning. + desirilabla [dizai'ə|rəbl] a°
önsk|värd, -lig. -8 + [-] I. tr 1. önska [sig], åstunda. 2. uttrycka en önskan, begära, bedja, anmoda, tillsäga. II. s 1.
begär, lust, längtan, åstundan [for, of efter, till]. 2. önskan, begäran [at your *v]. 3. ngt efterlängtat, önskan[s
mål], -ous [-rəs] a° önskande; ivrig, lys ten [of efter]; be u of (ito -f-inf., that) livligt önska, desist [dizi'st] itr
avstå, upphöra [from från,

med]; ~ from äv. inställa, desk [desk] s pulpet; kassa i butik [pay at the u]; master's u kateder, ~-work [-wə:k] s
skrivgöra, kontorsarbete, desolatlle I. [de'solit] a° 1. ensam, enslig, övergiven. 2. öde, folktom; ödslig, kal. 3.
tröstlös, bedrövad. II. [de'soleit] tr 1. avfolka; ödelägga. 2. göra bedrövad (tröstlös), -ion [desolei'Jn] s 1.
ödeläggelse, förödelse. 2. ödslighet. 3. enslighet, övergivenhet; tröstlöshet.

despair [disps'a] I. s hopplöshet, förtvivlan [at över], misströstan [of om]; be in u förtvivla [at], misströsta [o/]. II.
itr förtvivla, misströsta [of om], singly [-rigli] adv med förtvivlan, förtvivlat; hopplöst, despatch [dispæ'tj] se
dispatch. desperado [despəra:'do(u), äv. -rei'd-] s [-vild-[sint]-] {+vild- [sint]+} sälle, 'vilde5, bandit; desperat
person, desperatlie [de'sp(ə)rit] a° 1. förtvivlad, hopplös. 2. som ej frågar e'fter någonting, utom sig, förtvivlad,
vild, hänsynslös, oförvägen. 3. F fasansfull, ohygglig, förskräcklig; av. ss. adv. F o. Am. förfärligt, väldigt, -ion [-
[despə-rei'Jn]-] {+[despə- rei'Jn]+} s desperation; förtvivlan, despicable [de/spikəbl]a° föraktlig, ömklig, usel.
despiss [dispai'z] tr förakta, ringakta, se ned på, försmå.

despite [dispai't] I. 5 1. åid. skymf[lig [-behandling].-] {+behand- ling].+} 2. sårad stolthet; illvilja, agg; ondska.
3. [in] u of [i] trots [av]; in my own u åid. mot min egen vilja. II. prep trots, despoil [dispoi'1] tr [be]röva,
[ut]plundra [a p. of a th.].

despoliation [dispouxliei'Jn] s [ut]plundring. despond [dispo'nd] I. itr fälla (tappa) modet; misströsta [of om]. II. s
se slough. <^ency [-ənsi] s mod|fälldhet, -stulenhet, nedslagenhet, förtvivlan, ^ent [-ənt] a° modfälld, för-
tviv|lande, -lad. despot [de'spot] s 1. hist, självhärskare. 2. despot, tyrann. <^ic [--ik] a (~ally adv) de-spotisk.
~ism [de'spətizm] s despotism.

dessert [dizə/t] s dessert, efterrätt isht frukt, destination [destin|ei'Jn] s 1. bestämmelse, ändamål. 2. vani.
bestämmelseort, mål [arrive at o.'s u; av. place of u]. [--e[--]«r[orygg-ligt]-] {+-e[--]«r[orygg- ligt]+} fastställa,
på förhand besluta, bestämma, ämna [for för, till]; ud for äv. destinerad till plats; was ud to skulle enligt ödets
beslut, som vi nu veta. -y [--i] s 1. öde; bestämmelse. 2. ödesgudinna; pi. the -ies parcerna. destitute [de'stitju:|t]
a° utblottad, i saknad + [of på. av]; utfattig, nödlidande [the upoor]. -ion [---Jn] s brist [of på]; utblottat tillstånd,
armod, nöd. destroy [distroi'] tr riva ner, rasera; förstöra; tillintetgöra, göra slut på; av. döda. uer [-ə] s 1.
förstörare. 2. jagare [eg. torpedo-boat u]. destructible [distrA'k|təbl] a förstörbar. -ion [-Jn] s förstörande, -else,
tillintetgörelse; fördärv, undergång, -ive [-tiv] a° förstörande, nedrivande, tillintetgörande; fördärvlig [of to för];
förstörelse-, -iveness [-tivnis] s förstörelseverkan, fördärvlighet. -or [-to] s förbränningsugn för avfall, desuetude
[disju(:)'itju:d, üv. de'switju;d,di:'-]

s; fall into u komma ur bruk. desultorlliness [de/s(ə)lt(ə)ri|nis] s planlöshet, brist på metod; ryckighet; ytlighet, -
y [-] a° hoppande från det ena till det andra; ostadig, ryckig; biidi.osammanhängande; som handlar (sker) på
måfå, planlös, ometodisk; flyktig, ytlig, detach [ditæ'tj] tr 1. lösgöra, avsöndra, [-[av]-skilja-] {+[av]- skilja+}
[from]. 2. detachera. ~ed [-t] a 1. avskild, enstaka, fristående, fritt liggande [housed spridd [clouds]; isolerad; X
detache-rad. 2. biidi. opartisk; [fördoms]fri; självständig. ~edly[-idli]adr utan sammanhang[t/Vo»i med], var och



en för sig, en och en. ^edness [-tnis, -idnis] s avskiljdhet; isolering.

detail I. [ditei'1] tr 1. i detalj redogöra för (framställa), utförligt relatera, uppräkna. 2. ^ uttaga (avskilja,
kommendera, detachera) tin särskild tjänst [for]. II. [di'/teil, äv. ditei'1] s 1. detalj[er], enskildhet [go into ~[s]]; in
u i detalj, utförligt, omständligt; bit för bit. 2. detaljerad (utförlig) redogörelse (framställning). 3. blott en detalj,
oväsentlig sak; but that's a u ofta iron, men det där är [ju] bara en bisak (ingenting att fästa sig vid &c); mat-ter of
u oviktig sak. 4. [-[bort]kommen-dering;-] {+[bort]kommen- dering;+} ntet detacheniang; beaten in u slagen i
smärre trätfningar. detain [ditei'n] tr 1. vani. uppehålla, hindra. 2. [kvar]hålla i häkte. 3. ngt åid. inne-, undanhålla
lön &o. ~er [-ə] s 1. uppebållare &0. 2.
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devil

jur. a) olagligt undanhållande [av annans [-egendom];-] {+egen- dom];+} b) [order om] kvarhållande i häkte,
detect [dite'k|t] tr upp|täcka, -daga; ertappa, komma på. ~ion [-Jn] s upptäckt; ertap-pande. ~ive [-tiv] I. a
upptäckande, upptäckts-; detektiv-. II. s detektiv. ~or [-tə] + s tekn. olika slags kontroll-, säkerhetsanordning,
detent [dite'nt] 8 tekn. spärrhake, detente [deta:'t] s pol. avspänning, detention [dite'njn] s 1. uppehållande]. 2.

kvarhållande [i häkte]; arrest [house of ~ + häkte]; kvarsittande på skolrummet som straff. 3. undan-,
inuejhållande. *v/-camp [-kæmp] s X slags fång-, koncentrationsläger för misstänkta + främlingar,
samvetsömma, desertörer &c.

deter [ditə:'] tr avskräcka, avhålla [from]. detergent [ditə^djənt] a o. s renande [medel], deteriorate [diti'əriər|eit]
tr o. itr försämraþ].

-ion ^ei'Jn] s försämring; urartande, förfall, determent [ditə/mənt] s avskräckande, determinant [ditə:'min|ənt] a
o. s [ngt] bestämmande (avgörande), -ate [-it] a° bestämd i

olika bet-, äv. om karaktär, -ation ["-ei'Jn] 8 1.

begränsning; bestäm|mande. -ning; fastställande. 2. nu mest jur. avslutning, upphörande. 3. jur. utslag;
avgörande, beslut [come to a ~]. 4. fast föresats, beslut. 5. bestämd riktning, tendens. 6. bestämdhet, fasthet,
beslutsamhet. -ative [-eitiv, av. -ətiv] a bestämmande [of för]; bestämnings-, -e [-] I. tr 1. nu mest jur. avsluta,
göra slut på. 2. bestämma; fastställa; avgöra; avdöma; reglera. 3. leda, [in]rikta, driva. 4. bestämma ngn [för att],
förmå (få till) att [to do]. 5. besluta. II. itr 1 aid. jur. sluta. 2. besluta [sig], fatta sitt beslut; nu on a th. bestämma
sig för ngt. -ed [-d] a° 1. bestämd; fastslagen &o se -e. 2. bestämd, fast besluten; beslutsam; be ro on a th. [to +
inf.) vara besluten för ngt, ha föresatt sig ngt (att + inr.). ~ism [-izm] s m. determinism, deterrent [dite'rənt] a o. s
avskräckande [-[medel].-] {+[me- del].+}

detersive [ditə/siv] a° o. s se detergent. detest [dite'st] tr avsky, ~able [-əbl] a° avskyvärd. nation [di:testei'Jn] s
avsky [of för]; hold in re hysa avsky för. dethrone [diþrou'n] tr störta från tronen, avsätta. ~ment [-mənt] s
störtande, avsättning, detonatlle [di:'to(u)n|eit, av. de't-j tr 0. itr [få att] explodera med skarp knall; -ing cap
knallhatt, -ion [-ei'Jn] s detonation, explosion, knall, -or [-eitə] s detonator; jämv. knall-signal.

détour [dei'tuə, ditu'ə] s omväg, avvikelse; omsvep.

detract [ditræ'k|t] tr o. itr borttaga, fråndraga; »v» something from förminska, dämpa; ~ from [vilja] förringa,
minska, nedsätta, förklena. /x»ion [-Jn] s förringande &c [from av]; förtal, ~ive [-tiv]
a°förringande,förklenande;smädlig. ~or [-tə] s förtalare, belackare, lastare.

detrain [di:trei'n] tr o. itr isht om trupper lasta av

(ur) ei. stiga av tåget, detriment [de'trim|ənt] s skada, förfång, men, förlust [without ~ to], ~al [-e'nt(ə)l] I. a°
skadlig, menlig, förlustbringande, till förfång [to]. II. s S för familjen ovälkommen friare, detritllion [ditri'Jn] s
avnötning gnm gnidning. -US [ditrai'təs] s geoi. avnötningsprodukt[er]. Detroit[dətroi't], Deucaiion [dj u(



:)kei'liən] nprr.

1. deuce [dju:s] s 1. spelt, tvåa, dus. 2. tennis fyrti[o] lika.

2. deuce [djurs] s F ( = devil) tusan, fan; the re! å tusan! the ~ to pny en satans historia;play the re with totalt
fördärva, ruinera; ~ a bit! inte (så) tusan heller! a re of a mess en sabla röra. ~d [-id, -t] a° F förbaskad.

Deuteronomy [dju:təro'nəmi] s Femte "Mosebok [förkortad Deut.]. +deutzia [dju:'tsiə] s bot. deutzia. devastatlle
[de'vəst|eit] tr ödelägga, förhärja; the red districts de härjade områdena, -ion [-ei'Jn] s ödeläggelse, förhärjande,
förödelse, develop [dive'ləp] I. tr 1. utveckla i olika bet. 2. + fotogr. framkalla. II. itr utveckla sig [into till; äv.
rea.]; framträda, bli synlig; göra framsteg. ~ment [-mənt] s 1. utveckling i olika - bet.; Dre Commission
framstegskommissionen tillsatt 1909 och utrustad med medel för anslag till förbättringar inom näringslivet. 2.
fotogr. framkallning.

De Vere [dəvi'ə], Devereux [de'vəru:, -ru:ks] nprr.

deviatjle [di:'vi|eit] itr avvika, göra en avvikelse. -ion [-ei'Jn] s avvikelse; & deviation, missvisning; standard ~
medelfel, device [divai's] s 1. pi. res aid. håg, lust; leave a p. to his own res låta ngn sköta sig själv (göra som han
vill) nu associerat med 2. 2. plan; påhitt; knep [a man full of ~s]. 3. konkr. uppfinning, påhitt, anordning ofta av
enkelt slag [an ingenious ~]. 4. mönster, figur. 5. emblem, sköldemärke. 6. devis, valspråk, devil [devl, äv. de'vil]
I. s 1. djävul, satan, fan, sate ofta biidi., t. ex. poor re stackars sate; a re of a.. en tusan till.., en (ett) satans ..; ofta
i svordomar [why the what the re &c]; the re! [å] fan! .. is the ~ är alldeles förbanna|d, (-t svår, otrevlig &c); there
will be the re to pay det blir en sju sabla historia, då kommer fan lös; talk of the re and he will appear när man
talar om trollen, äro de i farstu n;play the ~ with gå illa åt, göra kål på; ~ take the hindmost den som blir efter får
skylla sig själv; re's advocate advocatus diaboli; re's bones tärningar; re's books kortspel; re's dust schoddy. 2. ss.
stark negation F the re a bit inte ett pinal, inte (så) tusan heller; ~ a one inte en (ett) enda.

3. en som gör underordnat arbete åt advokat el. författare 'dräng'; printer's ~ springpojke på tryckeri.

4. tekn. olika slags sönderskärnings-, sönderdel-nings|maskin. 5. F sathumör, fart, kläm, ruter. 6. kokk. starkt
kryddad varm kötträtt. II. itr
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Diana

utföra 'dränggöra', göra förarbete &t advokat ei. författare [for]. III. tr starkt krydda och halstra [uled bones], ~ish
a° 1. [de'vilij] djä-+ vulsk, satanisk. 2. [deMiJ] P jäklig, förbannad. 3. [se 2] adv. P förbannat, ~-mày--care [-
meikeV] a oförvägen, vild; sorglös, ^ment [-mənt] s djävulskap, sattyg, ~ry [-ri] s 1. trolldom; djävulens verk;
djävulskap, fans-, sat|tyg. 2. djävulskhet, djävulsk grymhet ei. elakhet; skämts, oförvägenhet, 'galenskap*. 3. koii.
djävlar, demoner, devious [di/viəs] a° 1. avsides [liggande]. 2. slingrande, villsam; irrande; uly isht på omvägar.

devisilable [divai'z|əbl] a 1. upptänkbar. 2. jur. som kan borttestamenteras. -e [-] I. tr 1. hitta på, uttänka,
uppfinna; lägga planer för.

2. jur. borttestamentera fast egendom. II. s bort-testamentering av fast egendom; testament|e, -sklausul ang. fast
egendom. -66 [devizi/, äv. [-di-vai/zi:/]-] {+di- vai/zi:/]+} s jur. testamentsarvtagare jfr -e I. 2. -er [-ə] s
uppfinnare, upphovsman, -or [de-vizo/, av. divai'zo/] ^ jur. testator jfr -e /. 2.

Devizes [divai'ziz] npr.

devocalize [di:(')vou'kəlaiz] tr ton. göra tonlös. devoid [divoi'd] a; u of blottad (tom) på, saknande, utan. devoir
[davwa/] s 1. &id. plikt. 2. vani. pi. us visad uppmärksamhet, uppvaktning [pay o.'s us £o].

devolution [di:vəl( j)u:'Jn] s övergående på (tni) efterträdare, hemfall; Överlåtande av myndighet, -ve [divolv] I.



tr över|låta, -flytta [upon på, till]. II. itr övergå, hemfalla; ~ upon (to) tillfalla, falla på ngn[s lott]. Devon [devn]
npr. ~ian [devou'niən] a geoi. devonisk. ~port [de/vnpo:t], ~shire [-[de'vn-J(i)ə]-] {+[de'vn- J(i)ə]+} nprr.

devotlie [divou't] tr helga, inviga, [upp]offra; ägna; ~ o. s. helt och h&iiet~ägna (hänge) sig [to åt], -ed [-id] a° 1.
helgad, bestämd [to åt]. 2. offrad till undergång, dömd [head],

3. hän-, till|given, starkt fästad vid, förtjust i [to], -edness [-idnis] s hängivenhet [to], -ee [deVouti:'] s 1. ivrig
dyrkare, entusiastisk anhängare [of]; hängiven ngt [to], 2. varmt el. fanatiskt troende, religiös fanatiker, -ion
[divou'Jn] s 1. fromhet, gudsfruktan. 2. pi. us andaktsövning, [förrättande av] bön; be at o.'s us förrätta sin
andakt. 3. helgande, invigande. 4. självuppoffrande hän-, tillgivenhet [to åt, för]. 5. ägnande, anslående av tigt för
&ndamfii. -ional [divou'Jn(ə)l] a° from, guds-hängiven, andäktig; andakts- [exercises].

devour [divau'o] tr 1. [upp]sluka äv. biidi. [~ a p. with o.'s eyes]; u the way poet, liksom flyga fram. 2. Midi, om
brand, svärd &c förtära, devout [divau't] a0 1. from, gudfruktig; andäktig. 2. innerlig, allvarlig, uppriktig [wish].
dew [dju:] I. s dagg. II. itr opers. falla dagg. + III. tr daggbestänka.

Dewar [dju(:)'ə] npr.

dew-berry [dju:'beri] s bot. blåhallon Rubus cæsius. De Wet [dəwe't], Dewey [dju(:)'i] nprr.

dewlap [dju'/læp] S dröglapp, hudfåll på nötkreaturs hals; äv. bildl. om människor 'isterhaka'. Dewsbury
[dju:'zb(ə)ri] npr. dewy [dju(:)'i] a daggjig, -stänkt; Midi, immig, dexter [de'kst|ə] a her. höger vänster för
åskådaren, ~ity [-e'riti] s 1. färdighet, [be]händighet. 2. fyndighet, skicklighet. *v0us [-(ə)rəs], av. dextrous a° 1.
flink, händig, färdig, rask. 2. skicklig, fyndig. 3. högerhänt.

+dey [dei] S dej förr turkisk ståthållare i Algier. dft. hand. förkortn. för draft. D. G. = Director-+ -General; iat.
Dei gratia se d. o. diabetes [daiəbi:'ti:z] s iäk. sockersjuka. diaboiic[al°] [daiəbo'lik, -(ə)l] a diabolisk, djävulsk,
satanisk; djävuls-, diaconllal [daiæ'kən|l] a diakon-, -ate [-it] s

diakonat. diadem [dai'ədem] s diadem; krona. diæres|is [daii'ərəs|is] (pi. -es [-i:z]) s gram. trema (••).

diagnoslie [dai'əgn|ouz] tr iäk. diagnosticera, -is [-ou'sis] (pi. -e* [-ou'si:z]) s diagnos, -tic [-o'stik] I. a (-tically
adv) diagnostisk. II. s 1. diagnostikum, symptom. 2. pi. us [-diagnostik].-] {+dia- gnostik].+}

diagonal [daiæ'gən(ə)l] a° o. s diagonal, diagram [dai'agrsem] s diagram; schematisk

teckning; geom. figur, dial [dai'əl] I. s 1. solvisare [vani. sun-u]. 2. urtavla. 3. visartavla. 4. telef, nummerskiva,
'petmoj'. II. tr 1. mäta ei. angiva [liksom] på en visartavla. 2. tr. o. itr. ringa [upp] på automattelefon, dialect
[dai'əlekt] s dialekt, munart, bygde-, lands|mål. ~al [- - *(ə)l] a° dialektal, dialekt-. ~ic[ai°] [---ik, -(ə)l] a 1.
dialektisk, logisk[t skarp]. 2. se -al. ~ician [-i'Jn] s dialektiker, ^ics [- - -iks] s pl dialektik, disputerings-konst.
^ology [-o'lodgi] s dialektforskning. dialog!lic[al°] [daiəlo^ik, -(ə)l] a dialogisk, i samtalsform, -ist [daiælədgist]
s 1. deltagare i samtal. 2. dialogförfattare, -ue [-[dai'ə-log]-] {+[dai'ə- log]+} s dialog, samtal[sform]. dial-plate
[dai'əlpleit] s urtavla, diametller [daiæ'mit|ə] s diameter; tvärsnitt, -ral [-rəl] a° diametrisk, -rical [-[daiəme'tri-
k(ə)l]-] {+[daiəme'tri- k(ə)l]+} a° 1. diametr|isk, -al. 2. rak motsats, diamond [dai'əmənd] I. s 1. diamant;
briljant; black us av. stenkol; cut u slipad diamant; rough u oslipad diamant; widi. grovhuggen men
genompräktijg människa; ~ cut u ordspr. + list mot list, 'hårt mot hårt'. 2. romb. 3. kortspel ruter. II. a diamant-;
rombisk. ^-cutter [-kAtə] s diamantslipare. ~-drill [-dril] s borr med diamantspets. Diana [daiæ'nə] I. npr. II. s 1.
skicklig rytta-

rinna el. jägarinna. 2. jungfrulig kvinna (som ej vill ' gifta sig) ung. amason; välväxt och graciös ung kvinna.
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difference

diapason [daiəpei'sn, -zn] s 1. samklang, harmoni; ström av välljud; melodi. 2. isht ton-, röst|omfång; the ~ of..



biidi. hela skalan av .. diaper [dai'əpə] I. s 1. dräll. 2. [-haklapp,[barn]-servett-] {+haklapp,[barn]- servett+} av
dräll. 3. sanitetsbinda. 4. rutmönster (nätverk), sig upprepande mönster i allm., på väggytor &c. II. tr dekorera i
rutmönster; göra blommig, diaphanous [daiæ'fənəs] a° genomskinlig, diaphoretic [daiəfore'tik] a o. s (~aily adv)
iäk.

svettdrivande [medel], diaphragm [dai'əfræm, -frəm] s 1. mellangär-+ de; diafragma äv. bot. fys. 2. skiljevägg
«,v olika slag. ~atic [daiəfrægmæ/tik] a mellangärds-, diafragmatisk. diarchy [dai'aiki] S diarki styrelse genom
två självständiga myndigheter, isht den reformerade indiska konstitutionen av 1921.

diarist [dai'arist] s dagboksförare.

diarrhoea [daiəri'ə] s diarré.

diary [dai'ori] s diarium, dagbok [keep a /%#];

journal; anteckningskalender, diastase [dai'əsteis] s kem. diastas. diastoie [daiæ'stəli] s iük. -utvidgning av hjärtn
el. puls efter sammandragning; systole aild ro ofta + biidi. ebb och flod, svängningar, diatonic [daiəto'nik] a mus.
diatonisk. diatribe [dai'etraib] s häftig och bitter kritik, stridsskrift, häftigt utfall [against [-mot];smä-deskrift;-]
{+mot];smä- deskrift;+} smädelse. dib [dib] itr vid metning pimpla. ~ble [-1] I. s sättpinne. II. tr plantera med
sättpinne, sätta, dibbla äv. itr. III. itr se dib [~ for trout]. dibs [dibz] s pl 1. spelmarker. 2. S pengar, dice [dais] I. s
pl (sg. die) tärningar [play at tärningspel. II. itr spela tärning. III. tr l.~ away spela (raffla) bort. 2. göra [schack-]
+ rutig; förse med rutig bård [rod cap], ~-box [-boks] s tärningsbägare. Dick [dik] npr kortnamn ior Richard;
appell, karl. dick [dik] s S take o.'s ro £7ära [to it på det], försäkra; be up to duga, vara bra (god, präktig, äv.
knivig).

Dickens [di'kinz] npr [Charles ro isi2—70]. dickens [di'kinz] s F tusan [the ~/].

1. dicker [di'kə] S hand. halvtjog isht hudar.

2. dicker [di'kə] itr Am. idka byteshandel; köpslå, schackra.

1. dickey [di'ki] a S dålig; ostadig.

2. dickey [di'ki] « Fl. åsna. 2. se ro-bird. 3. [skjort]veck, löst skjortbröst. 4. förkläde; haklapp. 5. kuskbock;
betjäntsäte bakpå vagn. tv-bird [-bə:d] s F pippi.

Dickins [di'kin|z], ~on [-sn], Dicksee [di'ksi(:)],

Dickson [diksn] nprr. dicky [di'ki] se 1. o. 2. dickey. dicotyledon [dai'kətili:'dn] s bot. dikotyledon,

tvåhjäi tbladig växt. dictllaphone [di'kt|əfoun] s diktafon. -ate I. [-eit]s bud, befallning, före skrift; maktspråk;
rättesnöre; ofta inre röst, maning, ingivelse. II.

[-ei't, äldre - -] tr o. itr diktera, föreskriva [to]; förestava; will not be rod tolåter icke föreskriva sig lagar (befalla
sig), böjer sig icke för maktspråk. -ation [-ei'Jn] s 1. dikta|men, -t [write from (to) ap.'s ~]. 2. föreskrift, order [at
his o*];[makt]bud. -ator [-ei'iə]s 1. diktator. 2. en som dikterar, -atorial [-əto:'riəl] a° diktatorisk; befallande,
myndig, -atorship [-ei'təjip] s diktatur, -ature [-ei'tjə] s diktatur, -ion [dikjn] s uttryckssätt, språk, stil. -ionary
[di'kjnri, äv. di'kjənəri] s ordbok, lexikon [English-Swedish ~ of the English language; ro of Biography &c]: a
walking (living) ro F ett levande lexikon, -urn [-əm] (pi. -a[-ə]) s utsago, uttalande, utlåtande; sats, gängse
yttrande.

did [did] imp. av do.

didactic[didæ'ktik,äv. dai-] a (~ally acfo) didaktisk, läro- [poem]. diddle [didl] tr S narra, lura.

^didn't [didnt, utom i slutljud äv. didn] F för did not. Dido [dai'do(u)] npr. didst [didst] 2 sg. imperf. av do.

1. die [dai] s I. (pi. dice se d. o.) tärning; upon the ro på spel, i fara. II. (pi. ~s) 1. mynt- ei. pappers|stämpel. 2.
byggn. plint.



2. die [dai] itr 1. dö; omkomma; dö ut, [ut-] slockna; försvinna [by av, för: famine, o.'s own hand, poison, the
sword, violence; for a) för: o.'s country; &) av: love; from av indirekt dödsorsak: overwork, wound, what did
hero fromt; of av: an illness (consumption &o), hunger, grief, overwork,underf eeding&c]; ~ hard sälja sitt liv
dyrt; never say ~ aldrig misströsta (ge tappt), inte ge sig. 2. [hålla på att] förgås, dö [of (with) av: anxiety,
curiosity, laughing, -ter &c]. 3. be dying to + inf. (for) F längta förfärligt att (efter), väldigt gärna vilja [ha]. 4. ~
down (away) dö bort, slockna; ~ off (out) dö bort ei. ut. ~-away [-əwei] a smäktande, trånande, ~-hard [-ha:d] s
1. en (soldat) som säljer sitt liv dyrt; isht namn på 57. infanteriregementet [Z)~s]. 2. poiit. pl. the roS yttersta
högern.

dielectric [daiile'ktrik] a o. s eiektr. oleda|nde,-re. Diesel [di:zl] npr; ~ engine dieselmotor, die-sinker [dai'sigko] s
stämpelgravör. dies non [dai'i:z non] s jur. icke rättegångsdag.

1. diet [dai'ət] s 1. konferens. 2. iekeeng. riksdag.

2. diet [dai'ət] I. s diet [keep ~]; föda, [-kosthåll].-] {+kost- håll].+} II. tr sätta på (hålla till) diet; ~ o. s. hålla
diet. ~ary [-(ə)ri] I. a dietisk, diet-; förplägnads-. II. s 1. diet. 2. utspisning, matordning, kosthåll isht på sjuk-,
fattighus &c.

+ ~etlc [daiite'tik] a diet[et]isk. differ [di'fə] itr 1. vara olika, skilja sig [åt], avvika [from]. 2. vara av olika
mening, icke dela ngns mening, tänka olika, vara oense [from (with) a p.; about (on) a question]', agree to ~ avstå
från att försöka övertyga varandra, behålla var och en sin åsikt för sig. ~ence
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dike

[di'frons] L s 1. olikhet; [åt]skillnad; pris-, + värde|skilltind t. ex. i aktier vid olika data; all the u in the world en
betydlig skillnad (ökning, höjning &c); it makes all the ~ det är hela skillnaden; det blir stor skillnad; det
förändrar saken totalt; it makes no u to me det gör mig detsamma; makes a great u är mycket viktigt; make a
distinction without a u göra (se) en skillnad där ingen skillnad finns; sj lit the u halvera skillnaden, gå halva
vägen var, betala hälften var; [yes,] with a u F jo vackert, jo pytt. 2. meningsskiljaktighet, tvist; tvistepunkt. II. tr
[åt]skilja. [-~ent[di'f-rənt]-] {+~ent[di'f- rənt]+} a olik [from, isht F to, av. than], skild, skiljaktig, annorlunda
beskaffad, [helt] an-+ nan; särskild; it is u with det förhåller sig på annat sätt med. ^entlal [-re'nJXo)!] I. a°

1. differential, -al- [calculus, diagnosis, duty]. + 2. åt-, särskiljande, utmärkande. II. s mat.

differential, ~entiate [-re'njieit] tr o. itr 1. skilja [sig]; differentiera[s]. 2. urskilja; skilja mellan, ^entiy [di'frontli]
adv annorlunda, olika [from mot, än]; you'll see this u du kommer att se det i ett annat ljus.

difficile [di'fisi:l] a besvärlig att ha att göra med, kinkig; snarstucken; grinig.

difficult [di'fiklt] a 1. svår [for, to för]; ~ of access svårtillgänglig; ~ of fusion svårsmält.

2. svår att göra till lags, kinkig; av. omed-görlig. ~y[-i] s 1. svårighet [the u of finding out]', have a (some) u in ha
svårt att; ~ in breathing andnöd; with u med knapp nöd (svårighet). 2. trassel, 'missförstånd'; [-[pen-
ning]förlägenhet.-] {+[pen- ning]förlägenhet.+} 3. betänklighet, invändning, pi. om och men [make (raise) -ies];
hinder.

dfffidenllce [di'fidən|s]s bristpå självtillit; överdriven blygsamhet, blyghet, försagdhet. -t [-t] a° 1. nu %
misstrogen [of, in mot]. 2. saknande självförtroende, osäker; försagd, blyg.

diffuslie I. [difju:'|s] a° 1. [ut]spridd. 2. biidi. vidlyftig, omständlig, svamlig. II. [-z] tr av. itr [ut-
,kring|]sprida[s],ut|breda[s], -gjuta[s]; sprida sig; rys. diffundera. -ed [-zcj] a vitt-utbredd, kringspridd, -eness [-
snis] s [-[onödig]-] {+[onö- dig]+} vidlyftighet, omständlighet, bredd, [ord-] svammel. -ible [-zəbl] a som [lätt]
kan [kring-] spridas, -ion [-jn] s 1. [kring]spridning; ut-bred|ande, -ning [of knowledge 4c]. 2. tyn. diffusion. -ive



[-siv] a° 1. utbredande sig; vida spridd. 2. vidlyftig. 3. om satt översvallande, hjärtlig, -iveness [-sivnis] s 1.
[förmåga av kring]spridning, utbredning. 2. vidlyftighet, ordsvall.

dig [dig] I. dug dug tr 1. gräva; gräva i; gräva upp ei. nt, uppgräva; böka i; ~ potatoes ta upp potatis; ~ in gräva
ner; ~ out framgräva, gräva upp ur marken; u up (t) = ~ OUt av. biidi.; b) gräva [npp] fait. 2. köra, stöta, sticka,
peta, puffa [a p. in the ribs], borra [o.'s nails into]. II. dug dug itr 1. gräva [for

efter]; böka; gräva sig [into in i] av. refl. 2. Am. S plugga, knoga. III. s 1. grävning. 2. F hugg, stick, stöt; biidi.
pik [at åt]; ~ in the ribs puff i sidan. 3. Am. S plugghäst. 4. pi. us F se uging 2. b.

dig. [dig] förkortn. av dignitatem; infra u under

ens värdighet. Digby [di'gbi] npr. d~ [-] feg. Du chicken]

rökt sill fr&n Digby, Nova Scotia, digest I. [dai'dgest] s sammandrag: systematiskt ordnad [lag]samling; the Du
Corpus Juris civilis. II. [didje'st, av. dai-] tr 1. ordna, systematisera. 2. över-, genom|tänka plan. 3. smälta mat.;
av. befordra smältningen av; biidi. införliva med sig. 4. tåla, fördraga,smälta. 5. + biidi. smälta, tillägna sig. III.
[se //.] itr smälta; it us well det är lättsmält, ~er [didge'sto] s

1. en som gör upp sammandrag. 2. mat-+ smältningsmedel. 3. digestor, Papins gryta.

~ibie [didje'stobi] a° smältbar. ~ion [-[did-ge'stjn]-] {+[did- ge'stjn]+} s [mat]smältning; mage; easy of u
lättsmält; good (weak) u god (klen) mage. ~ive [did^e'stiv] a° befordrande matsmältningen; matsmältnings-,
diggller [di'g|ə] s 1. gravare i sms. äv. om maskiner + [potato-u], 2. guldgrävare. -ing [-ig]s 1. grävning. 2. pi. us
a) guldfält; 6) F bostad, lya. dight [dait] ~ ~ ei. reg. tr &id. poet. 1. isht i pp.

kläda; smycka. 2. bereda. Dighton [daitn] npr.

digit [di'dgit] s 1. anat. finger, tå; skämts, finger.

2. fingersbredd ss. mått8/* tum. 3. ensiffrigt tal, siffra; a numþer of three us ett tresiff-rigt tal. ~al [-(ə)l] a°
finger-, ~alis [-ei'lis] s bot. iäk. digitalis, /v/ate [-it] o° zooi. bot.finger|-delad, -lik. ~igrade [- -igreid] s o. a zooi.
tå-gå|ngare, -ende.

dignillfied [di'gni|faid] a värdig; upphöjd, ädel; högtidlig; ~ language vårdad stil; ~ manners värdighet: ~ speech
vårdat talspråk, -fy [~fai] tr 1. göra värdig; bekläda med värdighet; adla, upphöja. 2. bedra med namn. -ta-ry [-
t(ə)ri] s dignitär, hög [isht kyrklig] ämbetsman. -ty [-ti] s 1. värdighet; sant värde, höghet; adel i sinnelag &o. 2.
hög rang, högt ämbete, värdighet, digraph [dai'græf] s digraf tvi bokstäver för ett ljud

(t. ex. ea i sea), digress [daigre's, av. di-] itr avvika, göra en avstickare; isht biidi. göra en utvikning [into in på
ämne]; komma från ämnet. *»ion [dai-gre'Jn, av. di-] s avstickare; vani. utvikning (avvikelse) [från ämnet], ~ive
[-iv] a° som går från (ligger på sidan om) ämnet, på sidan liggande. +digs [digz] s pl F se diggings 2 b. Dijon
[di:'3p:(i))] npr.

dike [daikj I. s 1. dike. 2. damm, fördämning, strandvall, bank; av. upphöjd väg anlagd

bank. 3. bild), barriär; värn; hinder. 4. geoi. gång. II. tr in-, för|dämma.

u whole title-word ° adverb regular % rare >8c military «£• marine F »olloquiai P vulgar S ilangdilapidate

— 183 —

dint

dilapidate [dilæ'pid|eit] I. tr 1. låta förfalla, vanvårda. 2. för]störa,-skingra. II. itr förfalla. -ed [-eitid] a förfallen,
fallen i ruiner, fallfärdig, -lon -ei'Jn] s 1. förfall, bofäl-lighet; vanvård. 2. för|störing, -skingring. 3. nedrasning
genom förvittrlng, klippras. 4. Jur. kyrkoherdes [skadeersättning för] van vård avprästgàrd. dilatllable [dailei't|
əbl, av. di-] a [ut]tänjbar. -ation [-ei'Jn, dailətei'Jn] s uttänjning, utvidgning. -e [-] I. tr utvidga at aiia sidor,
uttänja; spärra upp ögon. II. itr 1. [ut]vidga sig. 2. biidi. utbreda sig [[up~]on över ämne], -ion Xdailei'Jn, av. di-]
s utvidgning, -or [-ə] s ut-vidgare; utvidgande muskel, dilatorlliness [di'lət(ə)ri|nis] s långsamhet, senfärdighet. -



y [-] a° 1. fallen för uppskov, förhalande; uppskovs-, förhalnings-, blott avsedd att förhala tiden. 2. senfärdig, sö-
l|ande, -ig, långsam.

dilemma [dile'mə, av. dai-] s dilemma, klämma, bryderi, 'valet och kvalet' [be in (get into) a on the horns of a
dilettantlle [dilitæ'nt|i] (pi. -i [-i:] ei. regeib.) I. s 1. konstälskare. 2. vani. dilettant, amatör, klåpare. II. a dilettant-,
amatör|mässig, amatör», ytlig, -ism [-izm] s dilettant|ism, -eri.

1. diligence [di'lidjans] s arbetsamhet, flit, uthållighet.

2. diligence [di'li5a:(n)s, -3

utt.] 8 diligens utom England, diligent [di'lidjant] a° flitig, arbetsam, ivrig, plikttrogen; ihärdig. Dilke [dilk] npr.

dill [dil] s bot. dill.

Dillon [dilən] npr.

dilly-dally [di'lidæNli] itr F vackla, vela [hit

och dit]; [gå och] söla. dilutlie [dail(j)u:'|t, dil-] I. tr utblanda med vatten, utspäda, förtunna; biidi. försvaga; ^ la-
hour blanda upp utbildade arbetare med outbildade. II. [av. dai'lju:t] a utspädd, förtunnad; vattnig,tann; bleknad, -
lon [-Jn] s utspädning. diluvillal° [dail(j)u:'viə|l, dil-], -an [-n] a diluvial; syndaflods-; diluviansk. -um [ m] s
diluvium, diluvialbildningar. dim [dim] I. a° dunkel, matt; skum; svag; oklar, otydlig; omtöcknad; her eyes grew
to det svartnade för hennes ögon. II. tr 1. fördunkla av. biidi.; skymma [bort]; omtöckna; ställa i skuggan. 2.
avblända. III. itr fördunklas, dime [daim] s am. silvermynt=Vio dollar; the ~s F pengar; novel 'tjugufemöresbok',
gott-köps-, skräpjroman, billig sensationsroman, dimension [dime/njn, av. dai-] s dimension; pi.

ros av. storlek, omfång, vidd, mått. dimidiate I. [dimi'di|it] a halverad. IL ['eit] tr halvera.

diminllish [dimi'n|ij] I. tr 1. [för]minska; försvaga; hide o.'s toed head dölja sig efter sitt nederlag (i sin
förödmjukelse); roing ^/awförminskningsglas. 2. byggn. göra smalare; toed

column upptill avsmalnande kolonn. 3. åid. nedsätta. II. itr 1. förminskas, försvagas, avtaga. 2. byggn. avsmalna,
-uendo [-jue'ndo(u)] s o. adv mus. diminuendo, -ution [- -ju:'Jn] s 1. förminskning; avtagande. 2. byggn.
avsmalnande. -utive [-jutiv] I. a° mycket liten, obetydlig, diminutiv. II. s 1. liten sak ei. person; miniatyr. 2.
gram. diminutiv, förminskningsord. dimity [di'miti] s bomullskypert. dimllmish [di'm|ij] a något dunkel,
skum,oklar, matt. -ness [-nis] s 1. dunkel[het], skumhet. 2. skumögdhet. dimpllle [dimpl] I. s liten grop isht i
kind, smil-grop. II. tr o. itr bilda gropar (små fördjupningar) [i]; om vatten kru8a[s]. -y [-i] a små-gropig; med
gropar i kinderna; om vatten lätt krusad.

din [din] I. s dån, brus, buller, larm. II. tr 1. bedöva med larm, dåna i ngns öron. 2. *>/ into a p.'s ears ständigt
tuta i ngns öron. III. itr dåna, brusa, larma. Dinah [dai'nə] npr Dina. Dindigul[di'ndigl] npr. dine [dain] I. itr äta
(spisa) middag [at an inn; with a p.; on salmon]; <v out äta mid-• dag ute (borta), vara bortbjuden på middag; rv
with Duke Humphrey vara utan middag. IL tr 1. bjuda på middag, giva middag för. 2. [kunna] rymma antal
spisande, ~r [-ə] s 1. spisande, middagsgäst. 2. järn v. restaurangvagn, ~r-out [-ərau't] s en som ofta går på
middagar, eftersökt middagsgäst, 'middagsätare'. ding-dong [di'gdo'g] s o. adv bingbång; adv. av. huller om
buller; adJ. kraftig, ettrig strid; a to race en jämn (svåravgjord) löpning, dingey, dinghy [di'ggi] s jolle; liten
roddbåt, dinginess [di/n(d)3inis] s smutsighet; smutsbrun färg, grådaskighet. dingle [diggl] s djup trång dal,
klyfta, dingo [di'ngo(u)] (Pi. ~es) s dingo austr. vildhund Dingwall [di'gwo:l] npr.

1. dingy [di'n(d)3i] a° smutsig; smutsfärgad, grådaskig, med smutsigt utseende, mörk.

2. dingy [di'ggi] se dingey.

dining [dai'nig] 8 middags|ätande, -spisning, nw-car [-ka:] s jamv. restaurangvagn, ~-room [-rum] s matsal. ~-
table [-teibl] s matbord. +dink||um [di'gk|əm] a S god, bra. -y [-i] a liten

nätt, F fin, prydlig, dinner [di'nə]s middagsmåltid]; officiell middag, bankett [av. public ~]; eat o.'s tos [for the



for] F ung. studera juridik; be at to äta mid-dag, hålla på att äta; sit down to <o sätta sig till bords; take a lady in
to to föra en dam till bordet. ~-bell [-bel] s F apelsintalare. ~-Jacket t^dgse^kit] s smoking. party [-pa:Nti] s
middagssällskap; middagsbjudning], ~-time I/taimj 8 middags|dags, -tid. ^-waggon gən] 5 serveringsbord pA
hjui ei. trissor, ung. tevagn, dinosaur [dai'nəso:]s dinosaurus forntida jätteödla, dint [dint] I. s 1. aid. stöt, slag;
[angrepps]-
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disable

kraft; by u of i kraft av, ined hjälp av, för-+ medelst, genom. 2. märke efter slag ei. tryck, intryck, bnla. II. tr göra
märken (bulor) i. diocesüan [daio'sisn] I. a stifts-. II. s 1. stifts-hövding, biskop. 2. stiftsbo. -e [dai'əsis, av. -sirs]
8 stift, biskopsdöme. Diocletian [daieklr/J^n] I. npr Diocletianus. II. a diokletiansk.

Dio genes [daio'djinirz], -medes [daiəmi:'di:z], -nysius [daiənai'siəs], -nysus [daiənai'səs]rc^rr. dioptric
[daio'ptrik] I. a (~ally adv) dioptrisk.

II. s dioptri; pi. us av. dioptrik. diorama [daiəra/mə] » diorama, dioxide [daio'ksaid] s kem. dioxid, dip [dip] I. tr
1. doppa, nedsänka, sticka ned £in, into]. 2. stöpa ljus. 3. färga [om]. 4. tvätta får. 5. ösa [out, up]. 6. ~ the
colours (flag) -i» hälsa med flaggan. 7. mil. dumpa + kanon. 8. F skuldsätta þsht pp. uped]. II. itr 1. dyka [ned],
doppa sig. 2. om solen m. m. sänka sig, sjunka, dala. 3. ~ into ösa ur;

'titta i', 'lukta på' (läsa korta delar ay) bok, ämne; ~ into the future forskande skåda in i framtiden; ~ deeply into
o.'s purse ta ett djupt tag i portmonnän. 4. om terräng, magnetnål &a luta, stupa, peka (sträcka sig, slutta) nedåt.
III. s 1. dopp-ning, [ned]sänkning. 2. dopp, bad [have you had a u?]. 3. tvättvätska för får. 4. stöpljus, talgljus,
dank. 5. titt i bok &c. 6. lutning, dal-ning [of the horizon]; berglagers stupning, donläge ; magnetnåls inklination
; sänka i väg. diphtherllia [difþ|i'əriə] s difteri, -ic [-e'rik],

-itic [-əri'tik] a (-itically adv) difterisk. diphthong [di'fþog, av. di'pþog] s diftong, ~al [--g(ə)l] a° diftongisk. ~ize
[-gaiz] tr dif-tongisera.

diploma [diplou'mo] s 1. urkund. 2. vani. diplom. ~cy [-si] s diplomati; biidi. diplomatiskt (slugt)
tillvägagångssätt. ~'d, ~ed [-d] a försedd med diplom, ~t [di'plomaet] s diplomat, ~tic [diplomæ'tik] a (<vally
adv) diplomatisk [corps]; u service diplomatisk tjänst, utrikestjänst; ibland klandrande icke uppriktig, falsk, ~tist
[-tist] s diplomat av. biidi. ^tize [-taiz] itr använda diplomati, gå diplomatiskt tillväga, dippller [di'p|ə] s 1.
doppare&csedip. 2. baptist. 3. zooi. strömstare. 4. isht Am. vattenhämtare, ösjkar, -slev. 5. Am. F the Du
Karlavagnen, -ing [-ig] I. o° dykande &c se dip; & just synlig i horisonten. II. s doppning &o se dip. -ing-needle
[-ignirdl] * inklinationsnål. ^dipsomania [dipso(u)mei'ni|ə] s dipsomani. ^c [-æk] s dipBoman, drinkare, dire
[dai'ə] a° gräslig, förfärlig, hemsk; ~ necessity hårda (bleka) nöden, direct [dire'kt, dai-, av. də-] I. tr 1. rikta [to,
towards mot, på; isht om vapen at]; vända blick; ställa, styra steg &o. 2. styra, leda, dirigera; [yäg]leda ngna
handlingssätt; instruera. 3. [-[an]-visa,-] {+[an]- visa,+} visa ngn vägen [can you u me to the

station?]; skicka [u him to me!]. 4. adressera brev [to], 5. beordra, tillsäga, bestämma [a th. to be done];
föreskriva, ge anvisning [om]; anordna. II. itr se I. 5. III. [attr. äv. [-dai'-rekt]-] {+dai'- rekt]+} a 1. direkt i olika
bet.; rak, rät; omedelbar; ~ action poiit. direkt (utomparlamenta-+ risk) aktion. 2. rätlinig, rättfram, öppen; tydlig.
3. i rätt upp-(ned|)stigande led. IV. adv direkt, rakt, omedelbart, ~ion [dire'kfnjdai-, äv. də-] s 1. riktning; håll,
led, kant [in what u is Windsor from London?]; biidi. sfär, område; in every u åt alla håll; äv. på alla områden; in
that u åt det hållet äv. biidi.; in the u of mot, åt .. till. 2. [väg]ledning: överinseende. 3. anvisning; föreskrift,
befallning, förhållningsorder; riktlinje, rättesnöre; by u enligt uppdrag; us for use bruksanvisning. 4. förvaltning,
styrelse, direk-+ tion. 5. adress på brev. ~ion-post [-[dire'kjn-poust]-] {+[dire'kjn- poust]+} s vägvisare stolpe,
~ive [-iv] a° [inriktande; [väg]ledande, dirigerande, anvisande; ~ rule riktlinje, ~ly [-li, i bet. I. 3 och II. F ofta
dre'kli] I. adv 1. direkt; rakt; omedelbart; precis. 2. rakt på sak. 3. genast, strax II. konj F så snart som, så fort.



^ness [-nis] s riktning rakt fram; omedelbarhet; rättframhet, ~or [-ə] s 1. ledare, styresman; + direktör. 2. isht
andlig rådgivare. 3. styrelsemedlem; board of us [bolags]styrelse; us' report styrelseberättelse, ^orate [-(ə)rit] s
styrelse; direkt|ion, -orat.

styrbar ballong, luftskepp, dirk [də:k] I. s skotsk högiundares dolk. II. t* sticka med dolk, nedstöta, dirt [də:t] s
1. smuts, smörja äv. wiai.; eat u svälja en förödmjukelse; throw (fling) u at smutskasta, förtala. 2. F jord; yellow u
guld. "w-cheap [-tji/p] a urbillig, för vrakpris (en + spottstyver), uy [-i] I. a° 1. smutsig, oren, osnygg; your hands
are u du är inte ren om händerna; ~ clothes smutskläder; tvätt. 2. biidi. snuskig; lumpen, gemen [trick], föraktlig;
do the u on a p. bära sig illa åt mot ngn bakom hans rygg. 3. om väder stygg, svår, ruskig. II. tr smutsa ner, orena;
fläcka. III. itr bli + smutsig, smutsas.

disability [disəbi'liti, äv. diz-] s 1. oduglighet, oförmåga; svaghet. 2. inkompetens, diskvalifikation, laga hinder;
civil -ies förlust av medborgerliga rättigheter. 3. invaliditet, disable [disei'bl, av. diz-] tr 1. göra oduglig
(oförmögen) [for till; from acting, av. to act
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att handla], nrståndsätta. 2. ramponera, fördärva; X försätta nr stridbart skick, göra till invalid. 3. förklara
inkompetent, diskvalificera. ~d [-d] a 1. ur stånd att göra tjänst, oduglig, obrukbar; redlös» 2. vanför; icke
arbetsduglig; X stridsoduglig; om fartyg sjöoduglig; ~ soldier krigsinvalid, ^ment [-mənt]s 1. urståndsättande. 2.
oduglighet, obrukbarhet, oförmåga att göra tjänst; arbetsoförmåga, invaliditet; ramponerat tillstånd.

disilabuse [dis]əbju/z, av. ---] tr; re a p. of an error ta ngn ur en villfarelse, -accord [-[-ə-ko-/d]-] {+[-ə- ko-/d]+}
I. s bristande överensstämmelse, motsättning. II. itr ej överensstämma, stå i strid [with mot, med], -accustom [-
əkA^stəm] tr avvänja [to från].

disadvantage [dis|ədva:'ntid3, äv. - - - -] s 1. ogynnsamt förhållande (läge ei. ställning); olägenhet; nackdel [I
know nothing to his ~]; be at a re vara handikappad (ogynnsamt ställd); take a p. at a ~ dra fördel av ngns
ogynnsamma ställning, komma på ngn oför-varandes; under every ~ under så ogynnsamma förhållanden som
möjligt. 2. förlust, skada; sell to ^ hand. sälja med förlust, ^ous þædvcunterras, av. -----] ofördelaktig, ogynnsam
[to a p.]. disaffectlled [disəfe'k|tid, av. a° politiskt

missnöjd, avogt sinnad, fientligt stämd £fo]. -ion [-Jn] s avog stämning, avoghet, ovilja, missnöje [to mot, med],
disagree [disəgri:', av. ---] itr 1. vara olika, ej stämma överens. 2. vara av olika mening, vara oense [with a p.;
about (in) a th.]; av. vara ovänner. 3. ~ to ej gå in på, ogilla, avslå. 4. om mat <fcc with ej passa för, bekomma
illa; this dish ~s with me jag tål inte den här rätten, ~abie [disəgri'əbl] I. a° 1. oangenäm, obehaglig; otrevlig. 2.
av. vresig. II. s (isht pi. res) obehagpighet], besvär[lighet]. ~ment [-mənt] s i. bristande överensstämmelse,
motsättning. 2.meningsskiljaktighet. 3. oenighet, misshällighet. disallow [di'səlau', av. ---] tr 1. vägra att erkänna,
bestrida; icke godkänna; av-,tillbaka|-+ visa, förkasta. 2. icke tillåta, förbjuda, ^ance + [-əns] 5 förkastande;
ogillande, disappear [disapi'o, av. - - -] itr försvinna.

^ance [-rəns] s försvinnande, disappoint [disəpoi'nt, av. - - -] tr 1. [be]svika, göra besviken, gäcka; be reed in fav.
at, with] känna sig besviken [i sina förväntningar] på, ha missräknat (misstagit) sig på; be reed in

obtaining icke kunna få plats, biljett &c; be agreeably feed med glädje finna sina farhågor ogrundade. 2. bedraga,
narra, lura; be reed of bli narrad på, gå miste om. ^ment [-mənt] s 1. svikande. 2. besvikelse, missräkning, sviken
förhoppning; motgång; förtret; re in love olycklig kärlek.

disapprobation [dPsæprobei'Jn] s ogillande, disapproval [disəpru:'v|l] s ogillande. -e[---,

---'] tr o. itr [<%, ei. of ] ogilla, förkasta, disarm [disa/m, av. diz-] tr o. itr avväpna av. biidi.; beröva bestyckning;
sätta[s] på fredsfot; avrusta; oskadliggöra; ~ of beröva försvarsmedel. lament [-əmənt] s avväpning; av-rustning.



disllarrange [di's|ərei'n(d)3, av. ---] tr bringa i oordning, -array [-ərei'] I. s oreda, oordning. II. tr 1. bringa i
oordning. 2. poet. avkläda. + -associate [-əsou'Jieit] tr skilja, hålla isär. disastlier [diza/stjə] s 1. svår olycka;
olycksj-häudelse, -fall; otur. 2. nederlag, -rous [-rəs] a° 1. aid. olycksbådande. 2. olycks-, fördärv|-bringande,
ödesdiger, olycksalig, disavow [di'səvau'] tr ej vilja kännas vid, ej erkänna; desavuera; frånsäga sig [ansvaret
för]; förneka, bestrida; förkasta, ~al [-əl] s förnekande &0.

disband [disbæ'nd] I. tr upplösa trupp; hemförlova. II. itr upplösa sig, skingras. <^ment [-mənt] s trupps
upplösning, hemförlovning, disbar [disbcr/] tr utesluta ur advokatståndet, disbeliellf [di'sbili^f] s betvivlande;
misstro, tvivel [in till, på], -ve [-v] tr o. itr [re [in]] ej tro [på], [be]tvivla. -ver [-və] s tvivlare, disburden
[disbə/dn] tr lätta, befria Mn [of]

börda; avlasta; biidi. avbörda sig. disburse [disbə:'s] tr 0. itr utbetala; lägga ut [pengar], o^ment [-mənt] s-
utbetalning, [-[kontant]-] {+[kon- tant]+} utlägg, ~ment-sheet [-məntji:t] s redovisning, kontokurant, disc se disk.

discard [diska/d] tr 1. kasta bort eg. kort; förkasta; lägga av (bort), upp-, över|giva [reed theory]; utrangera;
kassera. 2. avskeda, av-danka, skicka bort. discern [disə:'n, diz-] tr urskilja i olika bet. a) skilja [between mellan],
skilja på, [veta att] åtskilja; b) inse; c) skönja, märka. roer [-ə] s iakttagare, kännare, säker bedömare, /v/ible [-
əbl] urskiljbar, skönjbar, ^ing [-ig] a° med urskillning, omdömesgill, skarp|synt, -sinnig. ~ment [-mənt] s
urskiljande; [-urskill-ning[sförmåga],-] {+urskill- ning[sförmåga],+} skarpsinne, omdöme; have more ~ vara
mera skarpsinnig, discharge [distja/d^] I. tr 1. avlasta; lossa far-tyg, last; avlyfta börda. 2. avlossa, [av]skjuta, fyra
av [bow, arrow], eiektr. urladda; be red om gevär gå (brinna) av. 3. urladda sig, uttömma, utgjuta äv. biidi. anger
upon], ge [ifrån sig] [a cloud f\*s rain]; avsöndra var; biidi. lätta sinne; ~ an oath utstöta en ed. 4. rea. se II. 3. 5.
lösa, fritaga, befria [of from], 6. låta gå; lössläppa, frigiva fånge; utskriva patient; avskeda yanare &o [from the
service; t the service]; X avföra (stryka) ur rullorna; ~ a bankrupt förklara ur konkurs. 7. avbörda sig; till fullo
betala, klarera [a debt]; fullgöra, uppfylla skyldighet, plikt, löfte [o.'s du-
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ties]; u a bill inlösa en växel. 8. jur. upphäva, annullera. 9. avlägsna färg; avfärga tyg. II. itr 1. lossa; urladda sig.
2. om böld vara sig. 3. utmynna, utgjuta sig [&v. u o. s.]. III. s 1. avlastning; lossning. 2. avlossande; skott, salva;
eiektr. urladdning. 3. uttömning, ut-strömning, utflöde äv. konkr. om mynning, avlopp; avsöndring av var, äv.
konkr. var. 4. befrielse [of från]; ansvarsbefrielse, decharge. 5. äv. frikänn ande. 6. f rigivning av fånge;
utskrivning; avsked[ande]. 7. betalning, klarerande. 8. fullgörande, uppfyllande av plikt &o. 9. kvitto; intyg om
ansvarsbefrielse, ~-pipe [-paip] s avloppsrör. [-ə] s avlastare &c; urladdare. ^-ticket [-ti^kit] s avskedsbevis, <x/-
valve [-vælv] s avlopps ven til. disciple [disai'pl] s lärjunge, anhängare, disciplinliarian [diNsiplin|£'əriən] s en
som upprätthåller disciplin, disciplinkarl [a strict u]. -ary [---əri] a° 1. disciplinär; disciplinbefordrande. 2.
pedagogisk, bildnings-, -e [-—] I. s 1. &id. kunskapsområde, disciplin; <v, of war krigskonst. 2. skolning,
fostran. 3. vani. disciplin, [mans]tukt, lydnad, [god] ordning [enforce (maintain) ~]; kyrkotukt. 4. tuktan,
bestraffning. 5. botövning; gissling. 6. gissel. II. tr 1. fostra. 2. disciplinera, vänja vid tukt och ordning. 3. tukta,
straffa; ålägga kyrkobot; äv. gissla, disclaim [disklei'm] tr 1. avsäga sig laglig rätt till, avstå [från anspråk på]. 2.
frånsäga sig, förneka; icke erkänna, förkasta, ^er [-ə] s 1. en som avstår &o. 2. jur. avstående [från anspråk} [of
från, på]. 3. förnekande, dementi; offentlig protest, discloslle [disklou'|z] tr 1. blotta, visa. 2. biidi. uppenbara,
yppa, röja, avslöja; ~ o. s. giva sig tillkänna, -ure [-30] s avslöjande, yppande, uppdagande; upptäckt, discoboljus
[disko'bəl|əs] (Pi. -i [-ai]) s [staty

av] dis kuskastare, discoloration [diskAlorei'Jn] s 1. avfärgning,

urblekning. 2. urblekt ställe; fläck, discolour [diskA'lə] I. tr urbleka, avfärga; vanställa; fläcka; ued sap blånad
ytved, blåyta p& trä. II. itr bli urblekt &o. ~ation se disco-loration.



discomfit [diskA'mfit] tr 1. besegra, slå [på flykten]. 2. gäcka, korsa plan; bringa ur fattningen; göra modfälld
(nedslagen), ^ure [-Jə] s 1. fullständigt nederlag av. biidi. 2. besvikelse, missräkning; nedslagenhet; snopenhet.

disllcomfort [dis|kA'mfət] I, s l. obehag, otrevnad, besvärlighet [the us of travelling]. 2. aw. bekymmer, sorg. II.
tr orsaka otrevnad (obehag), besvära; oroa. -cemiitoile [-kamou'd] tr förorsaka besvär [för], discomposile
[diskəmpou'fz, av. ---] tr bringa ur jämvikt (fattningen), störa, rubba, uppskaka; oroa. -edly [-zidli] adv upprört,
oro-

ligt, förvirrat, -ure [-30] s upprördhet, upprört tillstånd; oro. disconcert [diskənsə:'t, av. ---] tr 1. bringa i
oordning, bringa förvirring i; kullkasta, omintetgöra plan. 2. bringa ur fattningen, förvirra, förbrylla, göra
förlägen; ued isht förlägen, disconnect [di'skəne'k|t, ar. ---] tr upplösa förbindelse mellan, skilja [with, from]; ta
loss, av|koppla, -stänga; tänka sig ngn, ngt utan ngt [I can't u him with a red tie], ~ed [-tid] a°

I. skild,utan samband (sammanhang) [from, with]; lösryckt; fristående. 2. om tal[are] OSam-manhängande. 3.
utan anhöriga. «wing-gear [- - -tiggi'ə]$ mek. avkopplingsmaskineri. ~ing--strap [---tigstræ'p] s mek.
avkopplingsmuff.

disconsolate [disko'ns(ə)lit]a°1. tröstlös, otröst-

lig. 2. dyster, glädje|lös, -tom. discontent [di'skante'nt, äv. ---] I. a missnöjd.

II. s missnöje; med pi. missnöjeskäusla. III. tr göra missnöjd, ~ed [-id] a° miss|nöjd, -be-låten. ~edness [-idnis],
~ment [-mənt] s miss|nöjdhet, -nöje, -belåtenhet.

discontinullance [diskənti'nju|əns] s avbrytande, upphörande [of sly, med]; nedläggande; avbrott, lucka [in i], -e
[- ei. - - - -] tr avbryta, sluta, upphöra med; sluta med tidning; inställa, nedlägga verksamhet; indraga anslag, -ity
[di/skontinju(:)/iti] s brist på sammanhang, avbrott i sammanhanget, -ous [----əs] a° tidvis ei. ställvis avbruten,
osammanhängan-de, diskontinuerlig. discord I. [di'sko:d] s 1. oenighet, split, tvedräkt. 2. om saker
oöverensstämmelse, olikhet, oförenlighet, strid[ighet] [at u with]. 3. mus. dissonans, missljud ofta Miai. II. [--] itr
1. vara oense, tvista. 2. om sak vara olik [from] ei. oförenlig med [with], stance [- -əns] s 1. oenighet. 2.
oöverensstämmelse; mot|-sägelse, -sättning. 3. disharmoni, ~ant [--ənt] a° 1. strid|ig, -ande, oförenlig [to, from,
with]; motsatt. 2. oenig, tvistande. 3. disharmonisk; skärande, discount I. [di'skaunt] s 1. diskont[o]; [-[växel]-
avdrag;-] {+[växel]- avdrag;+} rabatt [trade u; a u is allowed]; u rate, rate of u diskontränta; ~ for cash
kassarabatt. 2. diskontering av växel. 3. vederbörlig reducering av ngt berättat. 4. at a u under pari, ståendo lågt i
värde (kurs, pris), + tillbakasatt [mots, at a premium]. II. [- -] tr 1. diskontera växel. 2. avdraga; något minska
varde, fördel; vederbörligen reducera histo. ria, ta med kritik. 8. avstå, kasta bort ngt bättre för omedelbar fördel.
4. på förhand beräkna (ta för givet), antecipera, gå nyhet &o i förväg o. därigenom förta verkan av. ~-broker [- -
brou^kə] s diskontör.

discountenance [diskau'ntinans] tr 1. bringa ur fattningen; göra modfälld (nedslagen). 2.

u whole title-word ° adverb regular % rare >8c military «£• marine F »olloquiai P vulgar S ilangdiscounter

— 187 —

disengaged

vägra ngn ei ngt sitt stöd, ej uppmuntra, [visa sitt] ogilla[nde av], motarbeta, avråda ei. avskräcka [från] [from],
discounter [diskau'nt;ə] s diskontör. - -note

[--nout] s hand. diskontnota, avräkning, discourage [diskA'ridj] tr 1. göra modfälld (modlös), nedslå. 2. ej
uppmuntra [till], visa att man ej tycker om [sÄe rod his visits]; avskräcka [från], söka hindra; motarbeta, anient [-
mənt] s 1. avskräckande; försök att hindra, motarbetande. 2. avskräckningsmedel, avskräckande omständighet;
svårighet. 3. modlöshet, försagdhet.

discourse [disko/s] I. [av. --] s 1. åid. samtal. 2. föredrag, tal, predikan; avhandling. 3. direct ro gram. direkt tal.
II. itr 1. resonera, samtala, språka. 2. hålla tal, predika; av-, be|handla itaiei. skrift [upon, of, about]; ro upon av.



utbreda sig över. III. tr låta höra, spela

toner.

discourtellous [diskə:'t]iəs, -ko:'t-] a° oartig, ohövlig, -sy [-isi] s oartighet, ohövlighet. discover [disL/və] tr 1. t
blotta, uppenbara; aid. yppa, röja; ~ o. s. yppa vem man är, ge sig tillkänna; roed pp. teat, [när ridån går upp] ser
man .. 2. &id. lägga i dagen, visa. 3. oftast upptäcka, ~er [-tə] s upptäckare, ~y [-ri] s 1. % yppande,
uppenbarande, avslöjande; meddelande. 2. upptäckt. 3. upplösning i

drama genom upptäckt av ngt.

discredit [diskre'dit] I. s 1. vanrykte, dåligt anseende, misskredit [bring (throw) ro on; fall into ~]; vanheder,
skam [to his 2. misstro. II. tr 1. ej [vilja] sätta tro till, betvivla, misstro. 2. bringa i vanrykte, misskre-+ ditera;
rubba förtroendet till (tron på), ^abie [-əbl] a° nedsättande, vanhederlig, skamlig, discreet [diskri:'t] a° grannlaga,
taktfull, finkänslig, diskret; försiktig, varsam; förtegen, discrepancy [diskre'pən|si] s skiljaktighet, diskrepans,
oförenlighet; motsägelse, -t [-[-t,di's-kripənt]-] {+[-t,di's- kripənt]+} a skiljaktig, avvikande [from]; motsägande,
stridande mot varandra, discrete [diskrk't, --] a° 1. skild, söndrad; fristående. 2. mat. diskret. 3. m. abstrakt,
discretion [diskre'Jn] s 1. handlingsfrihet, eget avgörande (skön), gottfinnande; godtycke; at the to of a p. efter
ngns gottfinnande (eget val, skön); i ngns våld; it is at (within) your ro to det beror helt och hållet på er att (om),
det står er fritt att; surrender at ~ ge sig på nåd och onåd; on o.'s own ro efter behag. 2. urskillning, omdöme,
klokhet; grannlagen-het, takt; förtänksamhet, varsamhet; years of ro mogen (stadgad) ålder eng. jur. u år; ~ is the
better part of valour klokhet är bättre än tapperhet skämts, ursäkt för feghet. *vary [-əri] a° beroende på ngns
gottfinnande, överlåten åt ngns avgörande, oinskränkt, godtycklig; ~ powers diskretionär myndighet (prövnings-
+ rätt) fullmakt att baudla efter omständigheterna.

iscriminatje [diskri'min|eit] tr o. itr skilja, [between, from], åtskilja; urskilja; göra skillnad; /v; against göra en
ofördelaktig skillnad på ngn och andra, ta parti emot, ogynnsamt behandla, särbehandla. -Ing [-eitin] o° 1.
särskiljande, typisk [mark], 2. [-skarpsinnig]-] {+skarpsin- nig]+} [judgement, critic], 3. differential- [duty, rate],
-ion [-^-ei'Jn] s 1. skiljande. 2. * åtskillnad; skilje-, sär|märke. 3. urskillning, omdöme; skarpsinne; nice ro fin
urskillning. -ive [-'eitiv, -ətiv] a° 1. utmärkande, särskild, karakteristisk. 2. urskiljande; skarp[sinnig]. disllcrown
[dis|krau'n] tr beröva kronan, avsätta. -cursive [-kə:'siv] a° 1. widi. löpande hit och dit, planlös, oberäknelig,
avvikande från ämnet; vittsvävande. 2. resonerande, logisk.

disc|us [di'sk|əs] (Pi. -i [-ai]) s diskus, discuss [disky/þ] tr 1. diskutera, dryfta, avhandla. 2. F skämts, 'avnjuta', äta
[på], tömma. ~ion [-Jn] s 1. diskussion, dryftande, debatt. 2. F förtärande, avnjutande, disdain [disdei'n] I. s
övermodigt förakt, ringaktning. II. tr förakta; ej värdigas, försmå [med inf. el. p.]. o-ful [-f(u)l] a° föraktfull,
disease [dizr/z] s sjukdom, sjuka; biidi. ont. ~d [-d] a sjuk; osund, fördärvad; sjuklig; ~ nail kartnagel, disembark
[di'sjimbcr/k, ---'] I. fr landsätta; lossa. II. itr landstiga, debarkera, utskeppa sig. nation [-embtr.kei'Jn] s
landstigning, landsättning, disembarrass [di'simbae'ras, -- --] fr befria, fri-, lös|göra [of, from från, ur trassel,
besvär]. ment [- - - -mənt] s frigörelse &c. disilembody [di's^mbo'di] tr 1. befria (lösgöra) från kroppen (det yttre
höljet). 2. upplösa trupp, -embogue [-imbou'g] I. itr utgjuta (uttömma) sig (sitt innehåll); utflyta, ha sitt utlopp
[into]; strömma fram. II. tr av. refi. utgjuta; uttömma sitt vatten [~ o. s.] av. biidi. -embowel [-imbau'əl] tr ta
inälvorna ur; slita sönder.

disenchant [di'sintjcr/nt, ---] tr lösa ur förtrollning; ta ngn ur en villa, öppna ngns ögon; dämpa ngns förtjusning,
^ment [---mənt] s brytande av förtrollning; uppvaknande ur villa; gäckad förhoppning, besvikelse, disencumber
[di'sinkA'mba] tr lätta, lösgöra,

befria [of från hinder], disendow [di'sindau'] tr fråntaga isht kyrka donationer, indraga kyrkas egendom, ^ment [-
- -mənt] s isht indragning av kyrkas egendom till staten.

disenfranchise [di/sinfræ'n(t)Jaiz] tr se disfranchise.

disengage [di'singei'dj, -- -] I. tr lös-, fri|göra, befria; lossa; lösa från förbindelse, löfte o. d. [from]; avleda^
uppmärksamhet; avgiva värme o. d.; mek. löskoppla. II. itr fäkt. degagera. ~d [-d] a 1. löst, fri; fristående. 2.



ledig, ej upptagen.
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3. obunden; oförlovad, ^ment [---mənt] s 1. lös-, frijgörande äv. kem.; befriande. 2. frigjordhet; obundenhet;
otvungenhet; ledighet. 3. brytande av (Iv. uppslagen) förlovning, disenrol [di'sinrou'1] tr stryka ur rullorna (från
en lista).

disentail [di'sintei'1] tr upphäva egendoms fideikommissnatur, disentangle [di'sintæ'ggl, ---] I. tr 1. göra loss (fri),
lösgöra ur trassel, förvecklingar &c. 2. reda ut (isär) härva &o, klara. II. itr bli fri, komma lös; reda ut sig.

disestablish [di'sistse'blij, ---'-] tr 1. upphäva, avskaffa, göra slut på isht statlig institution. 2. isht lösgöra kyrkan
från [förbindelse med] staten; lösgöra från statskyrkan, o^ment [----mənt] s 1. upphävande [av statsberoende]. 2.
isht statskyrkans upphävande, kyrkans skiljande från staten, disllesteem [di'sjistr/m] tr o. s ringakt|a, -ning. -
favour [-fei'və, ---] I. s 1. misshag, impopu-laritet, ogillande; missaktning. 2. ogunst, onåd [fall into ~]; nackdel
[to (in) the u of]. II. tr [betrakta med] ogilla[nde]; visa ngn sitt ogillande, motarbeta, missgynna, disfigurllation
[disfi^gljurei'Jn] se -ement. -e [- -ə] tr vanställa, vanpryda, förstöra [utseendet ei. intrycket av], -ement [- -
əmənt] s 1. vanställande. 2. vanprydnad, disforest [disfo'rist] tr avverka skogen på om-

ràde, göra skoglös. disfranchise [di/sfræ'n(t)J|aiz] tr 1. beröva medborgerliga rättigheter. 2. isht beröva rösträtt ei.
(om kommun) representationsrätt. -ment [- -izmənt] s berövande (förlust) av rösträtt

&c se föreg. ord.

disilfrock [dis|fro'k] tr avsätta från andligt ämbete. -gorge [-go/dg] I. tr 1. utspy ofta widi. 2. ge tillbaka, lämna
ifrån sig isht orätt gods ei. byte. 3. ofta refl. utgjuta, tömma. II. itr 1. lämna tillbaka det tagna. 2. utgjuta sig;
avbörda sig sitt vatten, -gorger [-go^^ə] s fisk. kroklossare.

disgrace [disgrei's] I. s 1. ogunst, onåd [be in (fall into) ro]. 2. vanära; skam[fläck] [to för]. II. tr 1. störta i onåd;
be ud vara (ha fallit) i onåd; the ud A. den i onåd fallne A. 2. vanhedra; [ut]skämma, vara en skam för, blamera.
~ful [-f(u)l] a° vanhedrande [to]; skamlig, ful [how u of him!]. disllgruntled [dis|grA'ntld] a isht Am. missnöjd,
sur. -guise [-gai'z] I. tr 1. för-, ut|kläda [~d as a beggar]. 2. för|ställa, -vända rftii &o, framställa i falsk dager. 3.
bemantla, maskera, skyla, över, dölja [from för]. 4. pp. ud [in drink~] S berusad. II. s 1. förklädnad; mask; in u
förklädd (se äv. blessing); in the u of förklädd till; throw of o.'s u kasta masken.

2. förställning; bemantling, maskering, fördöljande; sken; omsvep [without u]. disgust [disgA'st] I. s 1. avsmak
Eaf,/or]; äckel, vämjelse. 2. motvilja, avsky, leda; stor besvikelse, missnöje, harm, förtret [in u, much to his ~]; ~
of life livsleda. II. tr 1. ingiva ngn avsmak (leda, motvilja &o), äckla;

a p. from (of, against) a th. äv. förta ngn lusten för ngt, göra ngn trött (utledsen) på ngt. 2. förarga, förtreta; ued at
(with) fylld av leda vid, utledsen på Se II. 1.; högst förargad över (på), ~ing [-ig] a° äcklig, väm-jelig: otäck,
vidrig, motbjudande, dish [dij] I. s 1. fat; bunke, skål. 2. [mat]rätt; hot u varmrätt; made u sammansatt maträtt;
standing u stående rätt (biidi. ämne); a u of tea åid. 'en kopp te'; a u of gossip åid. en pratstund. 3. grop, sänka;
insvängning på hjul. II. tr 1. lägga upp mat, sätta fram, servera [ofta up]: u up biidi. duka upp, servera historia.

2. S göra kål på, klå, stuka; lura; he is ued det är slut med honom.

dishabille [disæbi:'l, -sə-] s; in u i negligé. dish-llcloth [di'J|klo(:)þ] s (Pi. [-klorðz, -kloþs]), -clout [-klaut] åid. s
disktrasa, -cover [-kAvə] s fatlock. dishearten [dishcu'tn] tr beröva modet, göra mod|fälld, -lös (försagd);-uing
nedslående, dishevelled [dije'vld] a [med] upplöst, utslaget, oordnat [hår]; rufsig, dishonest [diso'nist,äv. diz-] a°
ohederlig, oredlig; svekfull; oärlig, ~y [-i] s oredlighet, oärlighet &c. dishonour [diso^nə, äv. diz-] I. s 1. vanära,
skam, skymf. 2. hand. uraktlåten inlösen ei. accep-tering av växel. II. tr 1. behandla skymfiigt; skända. 2. van|ära,



-hedra; vara en skam för.

3. hand. ~ a bill dishonorera (vägra acceptera ei. inlösa) en växel; ~ a signature icke er-

+ känna en namnteckning, o^able [-rəbl] o° 1. vanhedrande, -erlig, skamlig; skymflig. 2. ohederlig; ärelös,
gemen, dish-water [di'Jwo:tə] s diskvatten, disillusion [disil(j)u:'3n, äv. -'--] I. s [-desillu-sion[ering].-] {+desillu-
sion[ering].+} II. tr beröva ngn illusioner, ~ize [-aiz] tr se disillusion II. disinclination [diNsinkl|inei'Jn, äv. ----]*
obenägenhet [for, to, &v.from för; to do], -e [--ai'n, - --] tr göra obenägen [for, from, to]. disinfect [di'sinfe'klt, -- -
] tr desinfic[i]era,rena från smittämne, ~ant [---tnt] I. o [-desinficp]-erande.-] {+desinficp]- erande.+} II. s
desinfektionsmedel. *>Jon[---Jn] s desinfektion, disingenuous [di'sind3e/njuəs, -----] a° lömsk,

icke uppriktig, falsk, oärlig, perfid. disinherit [di'sinhe'rit, ---'-] tr göra arvlös (ei. urarva), beröva arv. ^ance [----
əns]s arvlöshet[sförklaring]. disintegratlle [disi'ntigreijt] tr o. itr upplösa[s] [ibeståndsdelar], sönderdela[s]. -lon
[----Jn] s upplösning, sönderdelning; förvittring.
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[di′s|intə:′, - - - ́] tr uppgräva, upptaga ur graven; bildl. bringa i dagen, -interested [-i′ntristid] a° opartisk;
oegennyttig, osjälvisk; ibl. frigjord från privatekonomiskt intresse ⁅management⁆. -interment [-intə:′mənt] s
uppgrävande; utgrävning.

disjoin [disdʒɔi′n] tr skilja.

disjoint [disdʒɔi′nt] tr 1. rycka (vrida) ur led. 2. sönderdela [i leder], stycka; bryta sönder. 3. söndra, skilja, ~ed

[- ́id] a° 1. sönderdelad. 2. vanl. osammanhängande.

disjunct‖ion [disdʒʌ′ŋ(k)|ʃn] s åtskiljande, [av]söndring, skilsmässa. -ive [- ́tiv] I. a° 1. åtskiljande. 2. log. gram.

disjunktiv. II. s gram. disjunktiv konjunktion (sats).

disk [disk] s tunn och flat rund skiva; lamell.

dislike [dislai′k] I. tr tycka illa om, ha motvilja mot (för); ogilla; icke vilja ⁅~ showing it⁆. II. s motvilja,
misshag, obenägenhet, aversion, avsky, antipati äv. konkr. ⁅for, to, of⁆; take a ~ to fatta motvilja mot.

dislocat‖e [di′slokei|t] I. tr 1. rubba sak ur dess läge, förskjuta. 2. rycka ur led, vricka, [för]sträcka. 3. bildl.

förrycka plan &c. II. itr Am. flytta. -ion [- - - ́ ʃn] s 1. förskjutning,rubbning av saks läge; geol. förkastning; bildl. äv.

förvirring, oreda. 2. vrickning, [för]sträckning. 3. ⚔ armés förläggande (uppdelning) på spridda ställen.

dislodge [dislɔ′dʒ] I. tr driva bort (ut), få bort, fördriva isht ⚔ fiende ur ställning; jakt. driva (köra) upp ur lya;
förflytta, rubba. II. itr flytta, draga sina färde.

disloyal [dislɔi′əl] a° trolös ⁅to⁆, förrädisk, illojal; otrogen, ~ty [- ́ti] s otrohet; illojalitet, trolöshet ⁅to⁆.

dismal [di′zməl] I. a° dyster, mörk; hemsk, förskräcklig; olycklig, sorglig; the ~ science nationalekonomien. II. s:

pl. ~s melankoli, dysterhet, tungsinthet ⁅in the ~s⁆.

dis‖mantle [dis|mæ′ntl] tr 1. avkläda, beröva ⁅of⁆. 2. beröva [ut]rustning (möbler, befästning) &c; avbestycka;
slopa, rasera, förstöra fästning &c; ⚓ avtackla, avrigga; ~ a town slopa en stads fästningsverk; ~d house tomt hus.
-mast [-mɑ:′st] tr avmasta. -may [-mei′] I. tr förskräcka, slå med fruktan; göra bestört; uppskrämma. II. s
bestörtning, förskräckelse, förfäran ⁅to his ~⁆.

dismember [disme'mba] tr 1. sönderslita lem för lem. 2. stycka, sönderdela, V^rnent [-mənt] s styckning,
[sönder]delning. dismiss [dismi's] I. tr 1. låta gå, skicka (sända) bort (iväg, från sig); upplösa församling &o;
avtacka, hemförlova trupp; släppa [ut från]; he had been roed the room han hade blivit utvisad ur rummet. 2.
entlediga, ge avsked; avskeda; förskjuta hustru. 3. biidi. jur. avvisa mài ss. obefogat; slå bort tanke &c, slå ur
tankar-+ na, låta fara, expediera; lämna ämne &c. II. itr isht mil. skingra sig; ~/ kommando höger och



vänster om marsch! III. s X hemförlovning av trupp, ~al [-1] s 1. bortskickande; upplösning; frigivande;
hemförlovning se föreg. III. 2. avskedþnde], entledigande. 3. Midi. bort-, av|visande, uppgivande, ~ion [dismi'Jn]
s

nu ^ so -al.

dismount [dismau'nt, - ́ - ́] I. itr stiga ned (ur), sitta av [from a horse (vehicle)]; ~ed adj. avsutten, äv. oberiden. II.
tr 1. <%/ a horse stiga av häst, sitta av. 2. kasta av (ur sadeln). 3. isht X demontera. III. s av-, ur|stigande.
disobedienllce [disobi:'djən|s] s olydnad, ohörsamhet [to mot], -t [-t] a° olydig, ohörsam [to].

disobey [disobei', - ́ - - ́] tr o. itr vara olydig [mot], icke lyda; tr. överträda lag.

disobliglle [di'soblai'dj, - - - ́] tr ej tillmötesgå, göra ngn emot; misshaga; stöta, förnärma, -ing [-ig] a° ogin, icke
tillmötesgående, ovänlig, ohövlig; stötande, disorder [diso/də] I. s 1. oordning, oreda; förvirring. 2. tumult,
orolighet. 3. opass-lighet; childish ro barnsjukdom. II. tr 1. bringa i oordning, bringa oreda i; förvirra; påverka
ogynnsamt. 2. göra sjuk, bekomma illa. ~ed [-d] a bragt i oordning; i olag, förstörd [stomach]; rubbad; sjuk. ~ly
[-li] a o. adv 1. oordentlig; oordnad; oredig, förvirrad. 2. bråkig, uppstudsig, oregerlig, orolig, stormig;
förargelseväckande [-[behaviour];-] {+[behavi- our];+} charged with being drunk and anklagad för fylleri och
oljud. 3. illa beryktad [house]; utsvävande,

disorganization [disoi'ganaizlei'Jn, av. diz-] s desorganisation, upplösning, -e [- - ́ - -] tr desorganisera, bringa i
upplösningstillstånd (i olag), nedbryta [-ing principles].

disown [disou'n] tr ej [vilja] erkänna el. kännas vid; förneka, -kasta, -skjuta; uppsäga ngn tro och lydnad,
disparage [dispae'ridj] tr nedsätta; förringa, förklena; undervärdera, ringakta, /vment [-mənt] s nedsättande,
förringande; missaktning; terms of to förklenande ordalag, disparliate [di's|pərit] I. a° olik|a, -artad. II. s isht pi.
~s oförenliga (ojämförliga) saker «i. begrepp, -ity [-pæ'riti] s olikhet, skillnad, dispassionate [dispæ'J(ə)nit] a°
lidelsefri, lugn,

sansad; opartisk, dispatch [dispæ'tj] I. tr expediera i olika bet.:

1. skyndsamt avsända brev, bud, skepp; depeschera.

2. raskt göra undan arbete, göra upp affär, avsluta, avfärda. 3. göra av med, döda. 4. F inmundiga. II. itr aid.
skynda eig. III. s 1. skyndsamt avsändande; expedierande, -ing; expedi-

+ tion; sped,ition; jsneimafic ~ rörpost. 2. undanstökande, uträttande [a prompt ~ of a [-mat-ter-],-] {+mat- ter-
],+} avfärdande. 3. dödande; Äa/?/??/~haraki-ri. 4. skyndsamhet [use all possible with all ~]. 5. officiell rapport,
depesch, ^-boat [-bout] s avisobåt. ~-box [-boks] s 1. doku-
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dispute

mentskrin.. 2. reseskrivetui. ~er [-ə] $ av-Bänd are &o, se dispatch; speditör. ~-goods [-gudz] s pl j&mv. ilgods.
o*-rider [-raidə] s isht velocipedordonnans i krig. ^-tube [-tju:b] s rörpoströr. dispel [dispe'l] tr förjaga, skingra
moln, farhågor 4c. dispensllable [dispe'ns|əbl] a umbärlig. -ary [-(ə)ri] s dispensär fri- ei. fattigapotek; apotek, -
ation [-ei'Jn] s 1. ut-, förjdelning. 2. försynens ledning av världens gång; anordning av naturen el. rörsynen:
försynens skickelse [divine u; ~ of providence vani. om stor prövning]. 3. teoi. system, [religions]ordning [the
Christian u]. 4. kyrki. dispens, särskild befrielse ei. tillåtelse £oè-tain a u from]. 5. undvarande [with av]; befrielse
från. -e [-] I. tr 1. utdela; fördela. 2. tillreda Och Utdela läkemedel. 3. skipa rättvisa; sköta, förvalta. 4. lösa,
fri|kalla,-taga [from]', lämna ngn dispens. II. itr 1. lämna dispens. 2. ~ with ä) underlåta att tillämpa, i särsk. fa»
suspendera lag; ge dispens (lösa) från ed &o; 6) onödiggöra; c) av-, und|vara, [kunna] vara (reda sig) utan. -er [-
ə] s utdelare &c se -e; isht apotekare, farmaceut, dispeople [di'spi/pl, --] tr avfolka, dispersllal [dispə:'|sl] s



[ut]spridning, sking-ring. -e [-s] I. tr [ut-, kring}sprida, [förskingra. II. itr sprida sig, spridas; skingra sig;
upplösas, skingras, -edly [-sidli] adv på spridda ställen, i spridd ordning; här och där. -ion [-Jn] 5
[kring]sprid|ande, -ning; sprängning; förskingring, kringspriddhet. -ive [-siv] a° kringspridande, skingrande,
dispirit [dispi'rit] tr göra modfälld (nedslagen), displace [displei's] tr 1. flytta, rubba sak nr dess läge; undanröja.
2. avsätta från befattning. 3. undan-, utjtränga. ~ment [-mənt] s 1. omflyttning, rubbning, förskjutning; hand.
omplacering. 2. undanträngande; »i* deplacement. display [displei'] I. tr 1. utveckla, utbreda; veckla nt fana [the
colours]; framlägga, utställa till beskådande; visa, lägga i dagen, ådagalägga. 2. typogr. framhäva med stor stil
&c [well-ued letters]. 3. lysa (pråla, skryta) med. II. s 1. utveckl|ing, -ande, framvisande; uppvisning: "v/ of
colours (bunting) flaggning. 2. utställning på parad, parad ering, ståt[ande] [not for ~], skryt [of med]; fond of u
älskande ståt, praktlysten; svag för att vilja synas; make a u of lysa (skryta, briljera) med.

displeasile [displr/z] I. tr misshaga; stöta, förtreta, förarga; be ud vara missnöjd (förargad) [at a thwith a /?.]. II. itr
väcka misshag (missnöje), -ing [-ig] misshaglig; obehaglig; förarglig; stötande, -ure [disple^ə] s 1. missnöje,
misshag, ogillande [at a th., with a p.]\ ovilja, harm, vrede; onåd. 2. åid. förtret som man bereder ngn. disport
[dispo-/t] I. itr o. vani. re/Heka, roa sig, tumla om. II. s åid. lek, tidsfördriv.

disposliabie [dispou'z|əbl] a° disponibel, som står till förfogande; avytterlig. -al [-əl] s 1. ordnande, anordning. 2.
fritt förfogande, användning: have the u of [fritt] förfoga över; be at (be left to) a p.'s u stå till ngns förfogande,
stå ngn till buds. 3. bortskaffande; överlämnande; undangörande, expediering; avyttr|ande, -ing [the u of an estate
by sale]; placering, -e [-] I. tr 1. [an]ordna; no t placera. 2. åid. fördela, bortskänka. 3. åid. göra i ordning, bereda
[to, for; to do]. 4. göra benägen (böjd) för, stämma, beveka till [to, for]. II. itr 1. bestämma; Man proposes, God
us människan spår, Gud rår. 2. u of a) fritt förfoga över, disponera [över], förordna om, [få] använda, göra med
[vad man vill]; .. how to u of them vad man skulle göra med dem; how will you u of yourself? vad tänker ni ta er
till? 6) avyttra, göra sig av med, [för]sälja, överlåta; business to be ud of affär att övertaga; ~ of in marriage to
bortgifta ngn med; ~ of by will borttestamen-tera; c) undanskaffa, avfärda, expediera,göra slut på, klara av:
skämts, förtära, -ed [-d] a 1. lagd, sinnad, med.. anlag [well, ill u];piously u andligt' sinnad. 2. böjd, benägen,
hågad [to, for; to do]; ill u obenägen, icke upplagd, ogynnsamt stämd [to mot]. 3. udo f såld; upptagen ej längre
disponibel; slut. -er [-ə] S 1. anord-nare; ledare; härskare. 2. utdelare. 3. avytt-rare. -ition [dispəzi'Jn] s 1.
anordning; truppers uppställning. 2. förberedelse, disposition. 3. åid. bestämmelse, skickelse. 4. överlåtelse,
bortskänkande, avyttrande. 5. förfogande, disposition [at (in) a p.'s ~]. 6. sinnelag, lynne [be of a bright u]; have
a domineering u vara despotisk. 7. läggning, fallenhet, håg, lust, böjelse. 8. benägenhet, tendens [to för].

dispossess [di'spaze'ls,---] tr 1. driva bort ägare, fördriva; ~ a p. of a th. beröva (avhända) ngn ngt. 2. befria, bota
en besatt, ~ion [---Jn] s för-, bortdrivande; avhändande. disllpraise [di'slprei'z, --] I. tr klandra, tadla, nedsätta. II.
s tadel, klander; term of u klandrande uttryck, -proof [-'pru/f, - -] s vederläggning; motbevis. disproportion
[di'sprəpo:'J|n, ---] I. s brist på proportion, oproportionerligt förhållande, missförhållande. II. tr göra
oproportionerlig: be ued to vara oproportionerlig mot. ^ate [---nit] a° oproportionerlig, illa avvägd [to i
förhållande till], disprove [di'spru:'v, - -] tr vederlägga, disputable [dispju/təbl, di'spjutəbl] a° om-tvistlig, tvistig,
omstridbar, som kan sättas i fråga, -ant [di'spjutənt] I. a tvistande. II. a disput]and, -ator. -ation [dispju(:)tei'Jn] s
[ord]strid, disputation, dispyt, -atious [-[di-spju(:)tei'Jəs]-] {+[di- spju(:)tei'Jəs]+} a° disputationslysten, böjd för
dispyter, grälsjuk. -e [dispju*/t] I. itr dispu-
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dissolve

tera, diskutera, tvista [about, on om; with med]. II. tr 1. dryfta, diskutera, tvista om. 2. bestrida, ifrågasätta. 3.
tävla (kämpa) om, göra stridig, bestrida ngn ngt [ro every inch of ground]. III. s dispyt, [menings]strid, tvist; +
diskussion, ordväxling; angry ~ upprörd diskussion; beyond [past, without) ~ [-obestridlig^];-] {+obe-
stridlig^];+} point in ro omtvistad sak, tvistefråga. -ed [dispju:'tid] a om|tvistad, -stridd, disqualification
[diskwolif]ikei'Jn] s [-diskvali-fikation[sgrund]-] {+diskvali- fikation[sgrund]+} [for för]; hinder; inkompetens,



oduglighet, -fy [---ai, *-'--] tr göra ei. förklara ngn oförmögen (oduglig, inkompetent, oberättigad) [for för, till, to
till att], diskvalificera; -fed äv. jävig, disquiet [diskwai'ət] I. tr oroa. II. s oro. ^ness

[-nis], ~ude [-ju:d] s oro. disquisition [diskwizi'Jn] s 1. &id. vetenskaplig undersökning. 2. skriftlig ei. muntlig
utredning, föredrag, avhandling, ^al [-1] a utredande. Disraeli [dizrei'li] npr Lord Beaeonsfield. disregard
[di'srigcr/d, ---] I. tr ej fästa avseende (sig) vid, ej bry sig om, ignorera, förbise, lämna ur räkningen; ringakta; be
[ut-+ terly] roed av. sakna [allt] anseende. II. s ignorerande, åsidosättande, likgiltighet [of for]. ~ful [-'f(u)l] a°
som icke bryr sig om, likgiltig [of för]; oaktsam; missaktande, disllrelish [di's|re'lij, I. s avsmak, motvilja [for];
have a ro for ar. icke ha smak för. II. tr känna avsmak (motvilja) för, tycka illa om. -repair [-rips'a, ---] s dåligt
skick, förfall.

disreputllable [disre'pjutəbl] a° 1. vanhedrande, nedsättande, opassande, skamlig. 2. illa beryktad (ansedd),
ökänd; mindre aktningsvärd, avsigkommen; ruskig; gemen, -e [di's-ripju:'t, ---] s dåligt rykte, vanrykte,
misskredit.

disrespect [di'srispe'kt, ---] I. s missaktning, van-, sido|vördnad, ohövlighet [to], II. tr akta föga (litet), missakta;
visa missaktning. /\Jul [-f(u)l] a° vauvördig, ohövlig £fo]. disrobe [^i'srou'b, --] I. tr avkläda av. biidi. II.

itr kläda av sig. disrupt [disrA'p|t] tr sönderslita, spränga, ~ion [-Jn] s 1. sönder-, lösjslitning. 2. rem na, brott;
bum. sprängning, splittring. 3. the Z>~

skotska kyrkans sprängning 1843. ~iV6 [-tiv] a° 1.

sönderslitande; splittrande, sprängnings-. 2. eruptiv.

dissatisllfaction [di's(s)ætis|fæ'kjn, miss-

nöje, missbelåtenhet [at över; with med], -factory [---fae'kt^ri, ------]a otillfredsställande. -fied ["-
faid]nmissnöjd,missbelåten, -fy [---fai] fr ej tillfredsställa, göra missnöjd, dissect [dise'klt] tr 1. skära sönder (upp,
i stycken); roed map (picture) [kart]puzzel. 2. anat. dissekera; obducera; roing av. [-dissektions-[room].-]
{+dissektions- [room].+} 3. biidi. i detalj (noga) granska, analysera. ~ion [-Jn] s 1. dissektion; obduktion

[av. postmortem «u]. 2. Midi. 'sönderplockning', kritisk granskning, analys. diSSembllle [dise'mbl] I. tr dölja
under falsk yta; fördölja; förställa. II. itr förställa sig, hyckla [with för], -ing [-ig] a° hycklande, falsk; förställd.

disseminata [dise'minei|t] tr ut|så, -strö, -breda, sprida, -ion [-- - -Jn] s sådd, [-[kring]sprid-ning,-] {+[kring]sprid-
ning,+} utbredande; geoi. impregnering. dissenllsion [dise'n|jn] s meningsskiljaktighet, oenighet, split, tvedräkt, -
t [-t] I. itr 1. skilja sig i åsikter [from från], avvika, vara av olika mening mot; reservera sig; roing opinion av.
reservation. 2. isht avvika från statskyrkan; roing meeting frireligiöst möte, bönemöte; roing minister (preacher)
frikyrkopräst. II. s 1. avvikelse i åsikter, meningsskiljaktighet; declare ~ anmäla reservation. 2. frikyrklighet,
separatism, -ter [-tə] s 1. en oliktänkande. 2. dissenter, sektanhängare, frikyrklig, frireligiös, -tient [-Jnt] I. a
avvikande, skiljaktig, oliktänkande isht mot en ma-joritet. II. s oliktänkande; reservant; with one ro mot en [röst],
dissertation [disə(:)tei'Jn] s längre föredrag; isht avhandling [[up]on;for the degree of Ph. D.]. disservice
[di/s(s)ə,/vis, ---] s otjänst, dissever [dis(s)e/və] tr skilja, söndra; sönderdela.

dissidenllce [di'sidən|s] s olikhet [isht i åsikter], [meningsskiljaktighet, -t [-t] I. a tänkande olika; avvikande,
skiljaktig. II. s olika tänkande, oliktänkande; isht dissenter, dissimilllar [dfs^miljə, ----] a° olika [to, av. from], -
arity [^--se'riti], -itude [---itju:d]« olikhet.

dissimulatlle [disi'mjul|eit] I. tr dölja under l&tsad oberördhet. II. itr förställa sig, hyckla, -ion i -ei'Jn] s
förställning, hyckleri, dissipatüe [di'sip|eit] I. tr 1. skingra, förjaga moln, bekymmer; Upplösa, förstöra. 2.
förslösa, bortplottra pengar, krafter; Splittra krafter. II. itr 1. skingra sig, försvinna. 2. F leva lättsinnigt
(slösaktigt, utsvävande), -ed [--eitid] a lättsinnig, utsvävande, -ion [-ei'Jn] s 1. skingrande. 2. förslösande,
bortplottrande. 3. förströelse; nu oftare lättsinnigt (utsvävande) liv, sus och dus, utsvävningar, dissocillable I.
[disou'J|iəbl] a [åt]skiljbar. II. [- -əbl] a osällskaplig, -ate [- -ieit] tr [åtskilja, lösgöra; söndra; upplösa; ~ o.s.
from + ta avstånd från. -ation [disou^siei'Jn] s 1. skiljande; upplösning; avståndstagande. 2.



personlighetsklyvning. dissolubility [diso'ljubi'liti] s upplöslighet. -le [di'səljubl, diso'ljubl] a° upplös|lig, -bar.
dissolutlle [di'səl(j)u:|t] a° tygellös, utsvävande, liderlig. -ion [- - -Jn] s upplösning i olika bet.;
upplösningstillstånd; undergång, förstöring; död.

dissoivlle [dizo'lv] I. tr upplösa i olika bet. [I de-
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distinguishing

clare this meeting ~d]; lösa, upphäva; ud in + tears upplöst i tårar. II. itr upplösa sig, [upp]lösas; smälta;
försvinna; Parliament us (is ud) parlamentet upplöses, -ent [-ənt]

1. a upplösande. II. s [upp]lösningsmedel. -ing [-ig] a° upplösande sig; ~ views optiska dimbilder, försvinnande
bilder.

dissonanllce [di'sonən|s] s 1. dissonans, missljud. 2. oenighet, -t [-t] a° 1. dissonerande, missljudande. 2. Midi.
stående i strid [from, to med], skiljaktig, avvikande; stridig [interests]. dissuaüde [diswei'|d] tr 1. [lyckas] avråda
[from]; åid. söka avråda. 2. åid. avstyrka, avråda från [an action], -sion [-gn] s avrådande, avstyrkande, -sive [-
siv] I. «° avrådande. II. s motskäl. dissyii- se disyll-.

distaff [di'sta:f] s 1. slända; spinnrockshuvud.

2. biidi. kvinnoarbete; kvinnokön; the u side spinnsidan.

distal [dist(ə)l] a° anat. tekn. ytterst-, ytter-, distance [di'stəns] I. * 1. sträcka; stycke; avstånd; långt avstånd
(håll), avlägsenhet; mel-+ lanrum; mellantid; gain a u vinna försprång; at a u ett stycke bort, på avstånd; action at
a u fj ärr verkan; at an easy u of railways med nära läge till järnväg; at this u of time så långt efteråt; in the u på
avstånd, i fjärran; i bakgrunden se T. 3; out of u ur sikte; utom skotthåll (räckhåll); within u inom skotthåll
(räckhåll); keep at a u hålla på avstånd; hålla sig på [vederbörligt] avstånd; keep o.'s u from hålla sig på
[vederbörligt] avstånd från; undvika; know o.'s ~ veta att hålla sig på vederbörligt avstånd (påmattan), veta sin
plats; teach a p. his u lära ngn veta sin plats (att hålla sig på mattan). 2. kappiöpn. sträcka (omkr. 2oo m.) mellan
målet och distan sp ålen som häst måste ha nått, då vinnaren når målet, för att få vara med i slutheatet, o. måln.
bakgrund; the middle u rummet mellan för- och bakgrund. 4. biidi. avstånd, förbehållsamhet, reservation, kyla.
II. tr 1. ställa på avstånd, avlägsna. 2. lämna [långt] bakom sig, distansera, överflygla. 3. kappiöpn. a ud horse en
distanserad häst som ej nått distanspålen då vinnaren är i mål. ~-post [-poust] s kappiöpn. distans-påle omkr. 200
m. från målet, jfr distance /. 2. distant [di'stənt] a° 1. avlägsen [ten miles u; at no u time (day)]; långt åtskild;
fjärran, långt borta; uly related släkt på långt håll. 2. dunkel, svag likhet, aning; hint uly at dunkelt antyda. 3.
reserverad, kall, kylig" [be u with (to) a pi]. distaste [distei'st, - -] s avsmak, viss motvilja [for], nwful [-f(u)l] a°
osmaklig, motbjudande [£o]; vidrig; oangenäm, obehaglig, distemoer [diste'mpə] I. tr 1. åid. oroa, uppröra;
rubba. 2. måin. måla a tempera [äv. paint in u]. II. s 1. sjukdom, illamående. 2. valpsjuka. 3. vani. pi. us oro,
förvirring i stat. 4.

måin. temperajmålning, -färg, limfärg, ~ed [-d] a sjuk[lig]; själsligt rubbad; som är ur led (i olag); a u fancy en
sjuk[lig] fantasi.

distenlld [diste'n|d] I. tr ut|vidga, -tänja, -spänna, -spärra; uppblåsa. II. itr svälla, utvidgas, uppspärras, -sible [-
səbl] a° uttänjbar. -sion [-Jn] s 1. utvidgning, utsträckande, svällande; utspändhet. 2. vidd, omfång.

distich [di'stik] s distikon verspar.

distil [disti'1] I. itr 1. sippra; droppa, drypa. 2. destilleraþ]. II. tr 1. droppa, drypa. 2. destillera; rena äv. biiai. ~iate
[di'stilit, -eit] s destillationsprodukt], ~lation [-ei'Jn] s 1. droppande. 2. destillering. 3. biidi. destillationsprodukt,
koncentrat, ^ler [-ə] s destil-lator; brännvinsbrännare; unlicensed ^ hem-brännare. ~lery [-əri] s bränneri.



distinct [disti'g(k)|t] a° 1. olik, tydligt [åt]skild [from]; särskild; keep u hålla isär; as ufrom till skillnad från. 2.
tydlig[t märkbar], klar; avgjord, uttrycklig [promise], bestämd, otvetydig; pronounce uly uttala tydligt; he uly
told me han sar absolut, ~ion [-Jn] s 1. särskiljande; [åt]skillnad [of i, på, till]; the u drawn by den skillnad som
bestämmes av, den gräns som dragés av; points of u olikheter; us of rank rangskillnader; .-v, without a difference
ingen verklig skillnad, konstlad skillnad; make nice us göra fina distinktioner; in u from till skillnad från; without
u utan åtskillnad; without u of persons utan hänsyn till person. 2. åid. urskillning. 3. sär-, känne|märke. 4.
personlighet, individualitet

som konstverk äger. 5. stil på ngn el. ngt, fÖrnäm-

het. 6. utmärkelse, hedersbevisning, distinktion; rise to (gain) u vinna utmärkelse, utmärka sig. 7. framstående
ställning (plats), anseende; betydenhet [a scholar of great ~]; a man of u en framstående man; people of u
förnämt folk. o-ive [-tiv] a° åtskiljande, utmärkande, säregen, särskild, typisk; utpräglad; ^ character egenart.

distingué [distev(g)gei] a förnäm, fin, distingerad.

distinguish [disti'ggwij] I. tr 1. indela [into i].

2. tydligt [åt]skilja, särskilja; be ued from skilja sig från; as ued from till skillnad från.

3. känneteckna, karakterisera; be ued by utmärka sig genom, igenkännas på. 4. utmärka ofta refl. [~ o. s.]; be ued
for utmärka sig för (genom), vara berömd genom. 5. urskilja [objects at a distance]. II. itr göra skillnad, skilja
[between mellan, på], ^able [-əbl] a° 1. indelbar [into i]. 2. skilj bar, som kan skiljas (skiljer sig) [from]. 3.
märkbar, urskiljbar, tydlig, ~ed [-t] a° 1. framstående, frejdad, celeber, utmärkt; Du Service Order eng.

t- orden för tapperhet i fält instiftad 1886; take a u part in med utmärkelse deltaga i. 2. distingerad. ~ing [-ig] a°
särskiljande, utmärkande, karakteristisk; särskild, speciell;
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ditty

igenkännings- [badge], distinktions-; ~ flag kommandoflagga, distort [distort] tr 1. förvrida drag. 2. förvränga
[facts, words]; förvända, ~ion [-Jn] s for-+ vridning; förvrängning; vanskaplighet; ~ of

the face grimas, distract [distræOk|t] tr 1. draga bort, avvända, distrahera uppmärksamhet, sinnet. 2. draga åt
olika håll; [sönder]slita [civil war roed the country]; aid. söndra, dela. 3. förvirra, oroa, göra ngn ifrån sig; &id.
göra ngn förryckt; a roing sight en högst pinsam (beklämmande) syn. ~ed [-'tid] o° 1. förvirrad, utom sig, ifrån
sig; ~ between love and duty sliten mellan kärlek och plikt; ~ with doubts sliten av tvivel. 2. nu % vansinnig,
förryckt [like one ro; it's enough to drive one ~]; go (run) ~ bli tokig, ~ion [-Jn] s 1. [sinnes]avledare, distraktion,
förströelse. 2. söndring, slitning, oro [the ros of Ireland!J; förvirring, oreda. 3. våldsam upprördhet, raseri; åid.
förryckthet; to ro ända till vanvett, vanvettigt, distrain [distrei'n] I. tr ta i mät. II. itr göra utmätning [on a p. for a
debt, for rent]; be roed upon om sak bli utmätt, ~t [-t] s kvarstad, utmätning.

distrait [distrei'], fem. -e [-t] a disträ, tankspridd.

distraught [distro/t] a aid. 1. häftigt upprörd (oroad, bestört), ifrån (utom) sig, [söndersliten. 2. förryckt, galen,
distress [distre's] I. s 1. betryck, trångmål, nöd|ställdhet, -läge, nöd [there - is great ro + here among the poor;
relieve ~]; hemsökelse; •t» [sjö]nöd [a ship in signal of är. stor penningförlägenhet [be in ~ for], 2. svår smärta,
kval, sorg. 3. utmattning. 4. jur. utmätning, utpantning; levy a ~ upon a p. (a p.'s goods) göra utmätning hos ngn
(ta ngns egendom i mät). II. tr 1. bringa i trångmål (förlägenhet), håTt ansätta; nu isht utmatta, uttrötta; ~ into
tvinga till [<o a town into surrender], 2. plåga, pina, göra olycklig; oroa, bekymra [do not ~ yourself about this;
be roed for a p.], 3. jur. göra utmätning hos, utpanta. ~ed [-t] a° 1. nödställd, svårt betryckt (ansatt), olycklig. 2.
bedrövad; bekymrad, ängslig [about, at för, över; for för ngns skull]. ful [-f(u)l] a° litt. 1. se -ing. 2. betryckt,
eländig, olycklig,bedrövlig, jämmerlig; jämmer- [cries]; the ro country om ir-land. ~-gun [-gAn] s nödjsignal, -



skott, ~ing [-ig] o° plågsam, pinsam, smärtsam, beklämmande; oroande, ~-rocket [-ro^kit] s nödsignal; nödraket,
^-warrant [-worənt] s jur. utmätningsorder. + distribute [distri/b|ju(:)t, * -ju:t] tr 1. ut-, förldela, distribuera. 2.
[kring]sprida. 3. in-, förjdela [into classes], klassificera. 4. boktr. lägga av stu. -ion [-ju/Jn] s 1. ut-, fördelning,
distribution; the <o of power maktför-

delningen. 2. utbredning. 3. indelning. 4. byggn. anordning, plan. 5. boktr. avläggning av stn. -Ive [-jutiv] aP 1.
ut-, för-, tilljdelande. 2. fördelnings-; gram. av. subst. distributiv. -or [- -jutə, t - -ju:tə] s ut-, för|delare,
distributör; spridare. district [di'strikt] s 1. distrikt; avdelning av + socken ei. grevskap; ~ council distriktsråd f&r
avdelning av grevskap; D<ro Railway ringbana i London; ~ visitor fattigbesökare i ett distrikt. 2. mindre område
i aiim., bygd, trakt [a manufacturing ~]; upp-, omband, omgivning fa map of .the town and ro], distrust
[distrA'st] I. s misstroende [of till], tvivel, misstanke. II. tr misstro, ej lita på, tvivla p&. roiul [-f(u)l] o° 1. miss-,
klenjtrogen [of as to i fråga om]; skeptisk gent emot; misstänksam. 2. ~ [of o. «.] saknande självtillit, försagd,
blyg. ^fulness [-f(u)lnis] * l. misstrogenhet; misstänksamhet. 2. bristande självförtroende; blyghet, disturb
[distə:'b] tr 1. oroa, ofreda; uppröra; bringa i oordning, rubba, förvirra. 2. störa, avbryta ngn i arbete [don't let me
~ you], ~ance [-əns] s 1. störande; oroande. 2. upprört tillstånd, oro; störning, rubbning. 3. oordning, tnmult,
orolighet. 4. jur. störande av ngn i åtnjutande av hans lagliga rätt. ~er [-ə] s orostiftare, fredsstorare. disunillon
[di's|ju:'njən, - * -] s 1. skiljande, söndring. 2. upplösning, split, oenighet, -o-nist [-ju#/njənist] s unionsfiende;
splittringsman. -te -ju(:)nai't, - - -] I. tr skilja, söndra, upplösa; göra oense. II. itr skiljas, gå isår, upplösas.

disuse I. [di'sjju/s, - *] s upphörande av bruk, upphörd användning, bristande övning; fall into ro komma (gå) ur
bruk, falla i glömska. II. [-ju:'z, 1 -] tr upphöra att använda, upphöra med, lägga bort; nedlägga; ej öva. ~d [-
ju:'zd, --] a av-, bort|lagd, slopad; obruklig; utdöd.

disyliabllic [di'silae'bik] a tvåstavig. -le [disi'1-

əbl] s tvåstavig(t) ord ei. versfot. ditch [ditj] I. s dike; grav; ibi. av. vattendrag; die in the last ro kämpa till sitt
sista andetag; the D<o F Suezkanalen; av. Engelska kanalen. II. itr gräva diken, dika; hedging and roing
anläggning av häckar (gärdesgårdar) och diken. III. tr 1. [ut]dika. 2. omgiva med grav. ~-water [-wo:tə] s
dikesvatten; as dull as ~ genomtråkig, dither [di'ðə] itr darra, dallra, dithyramb [di'þiræm|(b)] s dityramb eg.
bacchus. hymn. ~ic [---bik] I. a dityrambisk; biidi. stormande. II. s dityramb. ditto [di'to(u)] adv o. S [förk. do.,
d°] hand. o. F dito, detsamma; say <o to skämts, instämma i (med), säga ja och amen till; ~ suit, suit of roS
helkostym av samma tyg. ditty [di'ti] s uten visa, sång.

Orf hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slang

13—kl6118. Kärre m. flEng.-svensk ordbok.diuretic

— 194 -

divorce

diuretic [dai'juore'tik] a 0. s urindrivande [-[medel].-] {+[me- del].+}

diurnal [daiə/n(ə)l] a0 dag[s]-, om dagen; dag-

Hg-

diva [di:'və] s [opera]diva. divagation [daivogei'Jn] s utt. avvikelse, digression, förirring, irrande, divan [divae'n]
s 1. österländskt, isht turk. statsråd. 2. rådskammare, domsal. 3. [äv. dai'væn, --] divan iftg väggsoffa. 4. rökrum;
cigarrbutik, divaricatlle [daivse'rikjeit] itr dela sig i två grenar; [för]grena sig. -lon [- * -ei'Jn] s 1. klyvning,
gaffeldelning; förgrening. 2. biidi. splittring.

dive [daiv] I .itr 1. dyka [for efter]. 2.flyg*, göra brant glidflykt, dyka. 3. sticka ned handen [into i], gräva, rota.
4. försvinna in i. 6. Midi. djupt intränga, forska [into i]. II. tr sticka djupt ned, dyka ned med [u a hand into]. III. s
1. dykning &c; he made a u into the shop han + smet in i butiken. 2. lucky u S tombola. 3. isht Am. kroghåla [

15, 19. II. [daivz] tillnamn, divest [daive'st, a v. div-] tr 1. avkläda. 2. beröva, avhända [a p. of a th.]; u o. s. of av-



hända sig; frigöra sig från. divide [divai'd] I. tr 1. dela [into different parts]; uppdela; komma (sitta &c) emellan;
^v. [o.'s way] through bana sig väg genom. 2. mat. dividera þ? by 4]. 3. indela [into] 4. [åt]skilja [from]. Ö. dela
[i partier], splittra, göra oen-

se [friends]; ud among themselves inbördes oeniga. 6. skifta, fördela [ofta~ up]; utdelas®, andel [to till; among,
between]; n>i. av. dela = aga ihop [vani. share; ~ o.'s last crust with]. 7. låta omrösta (anställa discessus med) [~
the House on a motion]. II. itr 1. dela; skifta [ofta ~ up]. 2. dela sig, skilja sig; sönderfalla [into], 3. biidi. vara
(bli) oense (av olika åsikt) [on om]. 4. mat. gå att dividera, gå jämnt upp [3 us exactly into 0]. 5. omrösta medelst
discessus, rösta, votera [against; on a question]. III. s 1. utdelning. 2. Am., koion.-eng. vattendelare. nwd [-id] a°
delad; skild; splittrad; oenig &o se divide, ~nd [dividend] s 1. mat. dividend. 2. utdelning pi aktier, i konkurs &c.
uT [-ə] S 1. [ut-, för]delare; skiljare, splittrare &o se divide. 2. pi. us mindre passare, divinllation [divinei'Jn] s 1.
förutsägelse, spådom; gift of u siargåva. 2. aning, intuitivt inblickande. -e [divai'n] I. a 1. gudomlig; guds-;
teologisk; ~ service gudstjänst. 2. gudomlig, utomordentlig, härlig. II. s teolog; förr ar. präst i aiim. III. tr 1. ana,
intuitivt inse. 2. spå, förutsäga. IV. itr spå; gissa, -ely [divai'nli] adv gudomligt; av Gud, genom Guds kraft, -er
[divai'nə] s spåman, magiker; en som anar. diving [dai'vig] s 1. dykning &c, se dive. 2. flygv.

brant glidflykt, dykning, ~-bell [-bei] s v dyk arklock a.

divining-rod [divai'nigro^d] s slagruta, divinity [divi'niti] s 1. gudom[lighet]. 2. gud, gudinna; the Du Gud, Den
Högste. 3. teologi; Doctor of Du teologie doktor; Du moderations förberedande teologisk examen i Oxford,
divisibility [div|ixzibi'liti] s delbarhet, -ible [-i'zobl] a° delbar [into i; by med], -ion [-i^n] s 1. delning; upp-,
in|delning [into]; fördelning [of labour]. 2. mat. division [long u med större divisor än 12]. 3. avdelning; fack;
val- &o krets; distrikt; X «£< division, av-, för|delning; be mustered at us »i» vara üppställda till mönstring
(inspektion). 4. fångv. &c grad [1st, 2nd, 3rd u; 1st u mildaste formen]. 5. skiljelinje, -vägg, -mur. 6. Midi.
skiljaktighet, splittring, oenighet [bring u between]. 7. discessus, omröstning, votering [on om; demand a ~]; an
equal u lika röstetal vid votering; on a u vid omröstning; without a u utan votering, -ional [-i/5ən(ə)l] a° 1.
delnings-, skilje-. 2. avdelnings-, divisions-; distrikts-; rest divisions vila bakom fronten, -ive [-ai'siv] a° 1.
delande; analyserande. 2. skilj ande, splittrande, söndrande, -or [-ai'zə] s mat. divisor, divorce [divo/s] I. s 1.
[dom på] äktenskapsskillnad, skilsmässa [get a ~]; a u suit en skilsmässoprocess; u a mensa et thoro skilsmässa
till säng och säte [av. limited ~]. 2. Midi. skiljande, skilsmässa. II. tr 1. skilja makar; [-[låta]-] {+[lå- ta]+} skilja
sig [från] [~ o. s.f u o.'s wife, be ud from o.'s spouse]. 2. söndra; skingra, avlägsna.
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do

m. itr skilja sig, skiljas, ~e [-i:', dai-] s en frånskild, ~ment [-mənt] s skilsmässa, divulge [divAldj, dai-] tr
utsprida, avslöja, divulsion [divA'lJn, dai-] 8 lös|ryckning, -slitning; 8önderrivning. Oiwers [di'vəz] s S rar
Divinity moderations, se divinity 3.

Oix [diks] npr. le [-i] npr; ~ [Land] Am. isht

i negervisor sydstaterna, ~on [-n] npr. dixy [di'ksi] s fältgryta, dizen [daizn] tr grant utstyra, pynta, pryda,
dizzlliness [di'z|inis] s yrsel, svindel, -y [-'i] I. a° 1. yr i huvudet, fattad av yrsel; yr. 2. svindlande böjd, fart &o;
svindlande hög. II. tr göra yr i huvudet; wiai. förvirra. Dizzy [di'zi] npr skämts, för Disraeli. djinn [djin] s arabisk
djinn, ande. D. L. förkorta, för Deputy Lieutenant, é-n — damn.

D. N. B. —Dictionary of National Biography. Dniellper [ni:'|pə], -ster [-stə] nprr.

1. dO. [di'to(u)] förkortn. för ditto.

2. do [dou] 8 mus. tonen C i solmisation.

3. do [du:, du, də] did done [dAn], s. p. sing. pres. does [dAz], åid. doth [dAþ] ibi. doeth [du(:)'iþ], 2. p. sing.



pres. dost [dAst] o. doest [du:'ist] A. själv81. verb I. tr 1. göra, syssla (hållapå) med ngt, ha för händer; utföra,
uträtta, verkställa, ombesörja o.'s duty; ~ a p. a favour (service); ro o.'s work (sak) well; I had to ~ all the hard
work (grovarbetet)]: be rone äv. ske, gå till [how was it rone?]; what is he roing? vad gör han? vad har han för
sig? it is not »one det går inte för sig, det kan man inte jfr ii. 5; that is well rone of you det är rätt handlat, det
gjorde ni rätt i; well rone! bravo! show me what you can ro visa vad du duger till! this has much to ro with his ..
detta har stor del i hans (förklarar mycket av hans) ..; ~ o.'s endeavour bemöda sig: ~ good (harm, o.'s best) göra
gott (skada, sitt bästa); ~ repairs utföra reparationer, laga; be roing time S sitta inne (i kurran). 2. i pp., perf. o.
piuskv. äv. avsluta, fullborda [the work is rone]', that rone därefter; which rone och därefter; have you rone
eating? har du slutat att äta? be rone Am. Skotti. iri. ha slutat, vara färdig [are you all rone?]. 3. ~ + verbaisubst. i
st. för det mot det senare svarande verbet sköta [om],

utföra, stå för &c; you wash up, and ril ro the wiping diska du, så skall jag torka (wipe); ro some shopping gå i
några butiker, gå ut och köpa några saker; I was sitting roing a smoke jag satt och rökte (tog mig en rök); ~ the
talking sköta konversationen. 4. lända till, skänka, ge; it roes him credit det gör honom heder; ~ a p. justice göra
rättvisa åt ngn. 5. göra, konstnärligt el. tekniskt utföra, åstadkomma, framställa, utarbeta [till bet. närmande sig
make] [~ a picture; we can ~ this paper (tapet) in three different shades; ro

a translation (översättning); I have rone (skrivit ut, tagit) six copies]. 6. i st. »r ett

annat ioke förut nämnt verb i en mängfald olika bet. aUt efter objektet, t. ex. a) göra ngt vid ngt, ha att göra med,
sköta, ordna, göra i ordning (ordna) some flowers in a vase; ~ the books in a library; he roes (recenserar) the
French books for the Athenaeum]; ro o.'s hair kamma sig, sätta upp håret; ro a house måla (sätta upp tapeter &c)
i ett hus; ~ a room städa ett rum; the hat wants roing hatten behöver renoveras (fiffas upp); b) arbeta (läsa) på;
lösa [a problem]; översätta [~ into English]; ro o.'s lessons läsa på (lära sig) sina läxor; ~ twenty lines som straff
skriva av tjugu rader; ~ sums räkna [tal]; c) laga, anrätta, steka &c; enough ~»egenom|-kokt, -stekt; this chop is
rone to a turn den här kotletten är alldeles lagom stekt; d) spela ngns roll, uppträda som; Hamlet spela H.; e) med
adj. visa sig, vara artig &c E~ the amiable, civil, grand]; ro the pleasant (agreeable) to göra sig till (angenäm) för
ngn; fj utmatta, trötta ut [ofta ~ up]; g) f kügga, lura, överlista [he tried to ro me]; »o a p. out of lura ifrån ngn,
plocka ngn på; h) tillryggalägga [ro six miles in an hour]; i) F expediera, göra ifrån sig; bese, gå igenom plats &c
[we did Paris in a week; ~ the sights of a town]; j) S sitta inne på viss strafftid, undergå straff; ~ o.'s time sitta av
sitt straff; k) S ge (ha) mat och rum åt; they ~ you very well at the hotel man bor och äter (mår) mycket bra på
hotellet; he did himself well han smorde krå-set; /) vara nog för [three will ro me]. 7. ro to death åid. döda,
avliva; be ~ne to death Midi, föras (gå) till överdrift, bliutslite|n (-t). 8. med + adv. ei. prep.: ~ dlVd/ se away
with II. 6.; ro in S göra kål på: a) ta livet av; b) ruinera; ro a p. in the eye S lura ngn; ~ o//åid. avtaga ( = doffYt ~
on &ld* taga (~don); ro up a) göra i ordning t aiim.; städa rum; fästa upp bår; laga, reparera, renovera, göra om,
piffa upp; packa (slå, lägga) in [a parcel &e]; ~ up o.'s boots snöra kängorna; ~ up o.'s coat knäppa rocken; b) F
slita (trötta) ut; mest i pp. be rone up vara förbi isbt av trötthet, uppgiven, ut|jäktad, -schasad; c) F ruinera
ekonomiskt. II. itr 1. a) göra, handla, arbeta, göra (uträtta) någonting; ~ and die kämpa och falla; ~ or die segra
eller dö; be up and roing vara på fötter (i verksamhet, i rörelse, uppe och göra nytta); he would ~ wisely to
withdraw han skulle göra klokt i att ta avsked; ~ in silks hand. göra (handla) i siden; b) roing med pass. bet. som
göres; what is roing? = what is being rone? there is nothing roing det är ingenting i gång, man har ingenting för
sig, det sker ingenting, hand. det görs inga affärer; there is very little roing band. det görs mycket litet, det är
mycket liten omsättning. 2. gå

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt X militärtenn »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangdo
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doctress

till väga, bära sig åt, bete sig, vara, handla [by gent emot]; ~ as you would be une by gör mot andra så som du
vill, att de skola göra mot dig;. to (unto) — u by to others as you would have them u to you]. 3. i pp., perf.,



piuskv. sluta, bli färdig; I wish they would come and have une om de ville komma ändå, så att det snart bleve slut
på det; lefs have une with it låt oss få slut på det; you must have une with them det måste vara slut mellan dig och
dem; when une with när det är använt, när du är färdig med det; have you une? är du färdig? have une [with
you$. tyst [med dig]! sluta nu! une! topp! kör till! låt gå! antaget! 4. reda (sköta, uppföra) sig, lyckas, ha det bra
ei. illa &c how his sister ues]; om hälsa må [she is uing better now]; om saker gå Ebra ei. illa], lyckas, utfalla; ~
zoith göra med; reda sig med; stå ut med; everything to u with education allt som rör uppfostran; I can u with
two jag reder mig med två, jag behöver (skulle vilja ha) två; I could u with a drink skämts, det skulle smaka bra
(vara skönt) med ett glas; I can u with another jag vill gärna ha en till; I can't u without it jag kan inte reda mig
utan det (undvara det); he is uing very well det går mycket bra för honom i affärer, studier, han reder sig utmärkt,
han har det mycket bra; how U you u? F how d'ye uf Oftast hälsningsformel god dag, tjänare &c; äv. o. eg. hur
står det till? 5. räcka, duga, gå an [it uesn't u to offend him], passa, vara nog (bra &c); will that uf passar (duger,
räcker) det? that'll u det är bra, det går, det duger; nu räcker det (är det nog), sluta (stopp) nu! that won't u det här
går inte an, det duger inte. 6. med adv. el. prep.: ~ üWCiy With uadanröja, avskaffa, upphäva, göra av med (slut
på); ~ by se II. 2; u for a) duga till Ethis room tvill u very well for a kitchen]; F hushålla för; b) mest F fördärva,
förstöra; göra slut på, ta död på, ruinera; sätta ur spelet; he was une for det var slut (förbi) med honom han var
dödad, ruinerad &c; u to (unto) so IL 2; U with se II. 3, 4.; ~ without so II. 4.

B. hjälp V 1. i st. för upprepning av fö reg. verb el. satsdel göra; you know him? yes, I u ja, det gör jag; you saw
it, didn't you? du såg det ju, eller hur? 2. ss. betydelseförstärkande i jak. sats, motsvarande adv. verkligen, jo
[visst]; I u wish I could help you jag önskar så (verkligen), att jag kunde hjälpa dig; but I did see him men jag såg
honom verkligen, jag försäkrar att jag såg honom; u come! kom är du snäll! kom för all del! nej, men kom vet
jagl ~ you go rather gå du i Stället! 3. ss. omskrivande vid pres. o. imperf. akt. av fullständiga verb i nek. o. fråg.
sats samt vid nek. imp.; utan motsvarighet i sv., t. ex.

I un't know jag vet inte; when did he come? när kom han? un't move rör er inte! rarely

ues it happen that sällan händer det att. C. s F 1. bedrägeri, skoj, svindel. 2. fest, + kalas; a real good u P riktigt
festligt, doat [dout] se dote.

Dob [dob] se ubin 1. ~bin [-in] npr 1. F kortn. för Robert. 2.appeii. arbets-, dragjhäst; äv. förakti. hästkrake, ~ell
[do(u)be/l], ~son [-sn]»prr. doc [dok] s P ei. Am. F doktor, docent [douse'nt, dousut] s amer. el. utländsk docent.

docillle [dou'sail, do's-] a° läraktig; foglig, lätthanterlig. -ity [do(u)si'liti] s läraktighet; fog-lighet.

1. dock [dok] s bot. syra Rumex.

2. dock [dok] I. s 1. själva svansen utan hår, svans-stump. 2. svansrem. II. tr 1. stubbsvansa, stubba. 2. avkorta,
beskära; förminska; draga av på lön, draga från [off']; beröva E0./"]» 3. upphäva fideikommiss.

3. dock [dok] I. s 1. [skepps]docka; dry (graving) u torrdocka; floating u flytdocka. 2. ofta pi. us varv [naval ~s];
äv. kaj, tilläggsplats [commercial ~s]. 3. avbalkning för de anklagade i domsal, 'skrank', de anklagades bänk. II.
tr o. itr ta[s] i docka, docka, ^age [-idj] s, ~-dues [-dju:z] s pl dockavgift[er]. ~er [-ə] s dockarbetare.

docket [do'kit] I. s 1 åid. sammandrag. 2. jur. register, förteckning över domslut. 3. jur. Am. föredragningslista;
on the u på dagordningen; biidi, F på tapeten; i görningen. 4. innehålls|-översikt, -förteckning, påskrift på
baksidan av brev el. dokument. 5. adresslapp på paket &c. 6. tullbevis över eriagd tull. II. tr 1. inregistrera
domslut &c, anteckna i sammandrag i register (dia-rium). 2. anteckna innehållet av dokument &c på dess
baksida, förse med påskrift, rubricera. 3. etikettera, adressera, dockllize [do'kaiz] tr förse flod med (förvandla till)
dockor (dockbassänger). - -master [-ma;stə] s dockmästare, dock-tailed [do'kteild] a stubbsvansad. dockyard
[do'kjcr.d] s [skepps]varv; naval u örlogsvarv.

doctor [do'ktə] I. s 1. univ. doktor; åid. en lärd [who shall decide when us disagree?]. 2. läkare, doktor; family u
husläkare; u's stuff medicin. 3. & Am. F kock ombord el. i Tält. 4. slags konstgjord metfluga. II. tr F 1. göra till
doktor. 2. [läkar]behandla, kurera, sköta sjuk [u o. s.]. 3. lappa ihop, plåstra med Eav. ~ up]. 4. förfalska
[accounts], göra ngt rackartyg med, lägga (slå) ngt i Eav. ~ up]. III. itr F praktisera som läkare [isht uing]. ~al [-



rəl] a° doktoral, doktors-, ~ate [-rit] s dok-+ torsgrad. ~ial [dokto/riəl] a° se -al. Commons [-Z ko'mənz] S pl
före 1867 byggnader i

Loudon med vissa domstolar, där isht testaments- o. äktenskapsärenden handlades.

doctress [do'ktris] s mest skämts, kvinnlig doktor; äv. doktorinna.
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dogmatism

doctrinllaire [doktrine'a] I. s doktrinär, principryttare. II. a doktrinär, teoretiserande, opraktisk, -airism [-rizm] s
doktrinarism. -al [doktrai'n(ə)l, do'ktrin(ə)l] o° läro-; ~ theology dogmatik, -arian [-riən] s o. a se -aire. •arianism
[-riənizm] se -airism. -e [do'ktrin] s 1. bibi. undervisning. 2. lära, doktrin [the Monroe <v]; lärosats; dogm.
document I. [do'kjum|ənt] s dokument, band-+ ling, urkund; cash against ros kontant mot företeende av
vederbörliga papper (isht skepp-ningsdokumenter). II. [- -ent] tr 1. styrka med dokument, dokumentera. 2. förse
med dokument ei. bevis; hålla [väl] underrättad, /^ary [- -e'nt(ə)ri] o° stödd på (styrkt med, innehållen i)
dokument el. urkunder, urkunds-, dokumentarisk.

1. dodder [do'də] s bot. Cuscuta snarreva.

2. dodder [do'də] itr 1. darra, skälva av svaghet. 2. stappla, vackla, ~ed [-d] a om ek utan topp ei. grenar,
fallfärdig, ~ing [-rin] a svag, orkeslös; oduglig, ineffektiv, ~y [-ri] a darrig.

Doddllington [do'd|igtən], -ridge [-ridg] nprr. dodecagon [doude'kəgən] s tolvhörniug. dodge [dod^] I. itr 1.
springa (kila) fram och tillbaka, kila undan, hoppa åt sidan, gömma sig [behind, about, round]. 2. krångla, göra
undanflykter, bruka knep; leka. II. tr 1. gäckas (leka) med; lura. 2. undvika slag 4c, smita

Undan genom att springa åt Ridan, hastigt böjapå huvudet

&c; ~ the issue kringgå frågan. 3. smyga sig efter ngn, skugga. 4. föra (flytta) fram och tillbaka; förvirra
examinand genoin frågor hit o. dit. III. * 1. hastigt språng åt sidan, sidomanöver, kast med huvudet ko. 2. F fiffigt
påhitt, fint, knep; finurlig inrättning, ror [-ə] s 1. en som springer undan &c, fiffikus, skojare, filur, 'hal + fisk'. 2.
Am. slags hårt gräddat majsbröd. Dodgson [dod5sn] npr. dodo [dou/do(u)] s zooi. dront. Dodona [do(u)dou'nə],
Dodsiey [do'dzli], Dod-son [dodsn], Dodwell [da/dw(ə)l] nprr. doe [dou] s 1. hind isht av dovhjort. 2. äv. har-,
kauin|hona.

doller [du(:)'ə] s görare, verkställare, förövare; a ~ en handlingens man. -es [dAz; obeton. dəz, dz] 3. p. sing.
pres. ar do gör. doeskin [dou'skin] s dovhjortsskinn; doeskin, dollesn't [dAznt, av. dAzn utom i satssiut] = does
not. -est [du'ist] [thou -eth [du'iþ] åid.

poet. 2., resp. 3. p. sing. pres. av do gör.

doff [dof] tr åid. taga av [sig], dog [dog] I. s 1. hund; hot ro varm korv i pajdeg; + ro in a blanket F slags mjölrätt
av kokt deg med korinter ei. sylt i; ~ in the manger hund på hötappen en som inte unnar andra vad han inte kan få

själv; every ro has his day var och en har sin tid (chans), ingen har otur jämt; give a ^ an ill name and hang him
ung. spottar man på en sten, så blir den våt, har ngn fått en klick på sig, så sitter den; it's a ro's life

det är ett helvete; lead a p. a life göra livet surt. (till ett helvete) för ngn; let sleeping ros lie väck inte den björn
som sover; take a hair of the ~ that bit you ont skall med ont botas, isht dricka mer för att bli av med ruset; he
hasn't a word to throw at a ro han sitter alltid och tiger, han är för hög för att tala till folk; put on ^ F göra sig
viktig (mallig); tum ~ on svika; go to the ros gå totalt utför, komma på förfall; he goes to the ros det går åt
skogen (pipan) med honom; throw to the ros kasta bort (all världens väg), offra. 2. hanhund [mots. bitch]\ i sms.
hane. 3. astr. the Greater Dre Stora hunden, Sirius; the Lesser Dro Lilla hunden, Procyon. 4. usling, stackare; F
karl, gynnare [ =fellow]-, &v. fin (flott) karl; gay (jolly) ro glad själ, livad lax; lame ~ stackare, krake; lazy ro



latoxe; lucky ro lycklig ost; sad ~ galen panna, vildhjärna; sly ro [listig] räv, filur. Ö. tekn. olika slags verktyg för
att gripa ei. hån» fast lyfthake; krampa. 6. pi. ros järnbock i spisel, eldhund [fire-ro]. II. tr 1. envist följa [efter],
följa hack i häl [av. ~ a p.'s steps], 2. tekn. gripa, hålla fast, fästa med krampa o. d. ~-berry [-beri] s bot. hårdved,
benkornell; kornellbär. ^-biscuit [~biNskit] s hundbröd. ^-box [-boks] s järnv. hundkupé. ~-cart [~kcr.t] s
doggkart, jaktvagn tvåhjuüg en-spänd vagn med tvärsäten rygg mot rygg, ursprungligen med hundlåda under
sitsen. 'Vz-Cheap [-tji/p] a för

rampris. ~-collar [-kolə] s 1. hundhalsband. 2. S rak (hög trång) krage, isht förakti. prästkrage. ~-days [-deiz] s pl
rötmånad [we are + in the ro].

doge [doudg] s doge i Venedig, dog!! ear [do'gjia] se -'s-ear. - -fancier [-fæ^nsiə] + s hundälskare;
hund|uppfödare, -handlare. - -fish [-fij*] s zooi. hundhaj, pigghaj m. fl. fiskar. - -fox [-foks] s rävhane. -ged [-id]
a° envis, ihärdig, seg, som ej*släpper taget; it's ro [as] does it F trägen vinner, dogger [do'gə] s & dogger
tvåma.tad boii. fiskebåt.

D^ Bank [-bæ^k] npr Doggerþ] bank [the ro]. doggerel [do'g|(ə)rəl] I. a burlesk; oregelbunden, haltande, usel;
knittel- [verse]. Il.sknit-+ telvers; rimsmideri. -gie [-i] s F vovve, -gish [-ij] a° hundaktig; cynisk; argsint, vresig,
-go [-o(u)] adv S orörlig, på lur [lie ro]. - -gone [-gə'n] tr imper. använd ss. svordom Am. förbannat! tusan! -grel
[-rəl] se -gerel. -gy [-i] I. 5 so -gie. II. a 1. hund-. 2. hundälskande. --hole [-houl], - -hutch [-hAtJ] s eländigt
kyffe, uselt näste, hundhål. D--Latin [4æ'tin, ---] s kökslatin. - -lead [-ii:d] s ledband för hund, hundkoppel. - -
leg[ged] [-leg, -legd] a; ro staircase byggn. vinkeltrappa utan trapphus, dogma [do'gmə] s 1. dogm, tros-,
läro|sats. 2. koii. dogmerna, ~tic [dogmæ'tik] a (^tically adv) 1. dogmatisk. 2. bestämd; tvärsäker; självsäker;
myndig, ^tics [dogmae'tiks] s pl dogmatik, ~tism [-tizm] s dogmatism, tvär-
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säkerhet i åsikter; docerande (myndig) ton. ~tist [-tist] 8 dogmatiker, ~tize [-taiz] itr dogmatisera; docera.
dogilrose [do'g|rouz] s bot. nyponblomma, -'s--ear [-ziə] I. s hundöra i bok. II. tr göra hundöron i. - -skin [-skin] s
[-hundskinnþ-handske].-] {+hundskinnþ- handske].+} - -sleep [-sli:p] s lätt (orolig, av. låtsad) sömn. -'s-letter [-
zle'tə] s bokstaven r. -'s-meat [-zmirt] s 1. hästkött, slaktavfall ss. hundmat. 2. Midi. avfall, skräp; make u of
hugga i stycken, 'göra mos av', -'s-nose [-znouz] s öl med gin i. - -star [-sta:] s; the u hundstjärnan, Sirius. - -tired
[-tai'əd] a dödstrött. - -tooth [-tu:þ] s 1. ögontand. 2. byggn. tandornament i tidig medeltidsstil. - -trot [-trot] s
jämn lunk. - -watch [-wotj] 8 plattfot vakt

tUl sjöss mellan kl. 4—6 o. 6—8 e. m. - -WOOd [~WUd]

s bot. benkornell. Doherty [douhə:'ti, do(u)'əti] npr. doily [doi'li] 8 1. dessertservett. 2. tallriksunderlägg av spets,
tyg &o. doing [du(:)/iq] s [ishtpi. ^s] utförande; görande [och låtande]; arbete; gärning, verk; tilltag;
tillställningar, hyss; 'saker*, grejor; it is all his u det är alltsammans hans verk; han har skulden till alltsammans;
it is none of mg u jag rår inte för det, det är inte mitt fel; pretty us here! jo, här går det snyggt till! doit [doit] 8
styver; dyft [don't care a ~]. doited [doi'tid] a skotti. fnoskig, velig isht av àider. dol. förkortn. för dollar.

dolce far niente [do'ltji fa: nie'nti] s dolce far

niente, dagdriveri, doldrums [do'ldromz] s pl [the u] 1. dåligt humör, nedstämdhet, dysterhet; stiltje; in the
dyster, nedstämd; om skepp hindrad av vindstilla; utan liv, flau. 2. vindstillans region kring ekvatorn [äv. the
equatorial ~].

1. dole [doul] I. s 1. åid. [an]del. 2. aid. lott, öde; happy man be his u måtte han bli lycklig. 3. utdelning av mat ei.
pengar; allmosa, nådegåva isht knappt tilltagen. 4. F nu isht arbetslöshetsunderstöd [he is on the u; he has gone
On the *v]. II. tr sparsamt el. i småportioner utdela isht som allmosa [~ OUt].



2. dole [doul] s poet. sorg, smärta; veklagan [make u]. *vful [-f(u)l] a° 1. sorglig, dyster. 2. sorgsen, bedrövad,
dyster; klagande.

dolerite [do'lərait] s min. dolerit.

dolesllman [dou'lz|mən], -woman [-wumən] s

allmose-, understöds|tagare. Dolgelley [dolge'þli, av. -geli] npr. dolichocephalllic [do'liko(u)|sefæ'lik], -ous [-se'-

fələs] a dolikocefal, långskallig, doll [dol] I. 8 docka leksak; av. bildl. om pers. II. tr F kläda fin[t], utstyra, kläda
(fiffa) upp [up];

av. itr.

dollar [do'lə] s 1. urspr. tysk tåler; daler. 2. dollar mynt i U. S. A., Canada m. fl. ställen; ung. 8,75 kr. enl. normal
kurs; skrives vani. $; the almighty u penningen, mammon. 3. S = eng. Crown (5 5.).

dollop [doləp] * F klump, kluns av mat, fett &o. dolllPs-house [do'l|zhaus] s dockskåp, -y [-'i] I.

8 1. barnspr. docka. 2. Du kortn. för Dorothy. + II. a dockaktig; barnslig, enfaldig, -y-shop [-iJVp] s handel med
gamla sjömanssaker, lumphandel och ofta olaglig pantbank. D-y Värden [-i va:'dn] I. npr. II. s slags storblommig
kattunklänning: slags stor damhatt, dolman [do'lman] s 1. slags lång turk. el. ungersk rock.

2. husardolma, husarjacka. 3. damdolma ngt lik

en regnkrage.

dolmen [do'lmen] s arkeoi. dös, dolmen, dolomite [do'lamait] s geoi. dolomit; the Dus Dolomit[alp]erna.
dolllorous [do'laras] a° poet. o. skämts. 1. smärtsam. 2. sorglig, bedrövlig. 3. sorgsen, -our [dou'la] s poet. sorg,
smärta, dolphin [do'lfin] s 1. zooi. delfin. 2. zooi. guldmakrill. 3. i* pollare. doit [doult] 8 dumhuvud, träskalle,
~ish [-ij]

o° dum, tjockskallig; drullig. D. 0. M. förkortn. för Deo Optimo Maximo lat. =

to God the best and greatest. domain [domei'n] s 1. domän, besittning[ar]; [jord]egendom, [jorda]gods; Eminent
Du kronans högsta makt (överhöghet) över all jordegendom. 2. Midi, område, gebit, sfär [in the u of science].
Dom bey [do'mbi] npr.

dome [doum] s 1. poet. ståtligt hus. 2. dom, kupol, kupigt tak. <v,d [-d] a välvd [a high u forehead]: försedd med
kupol. Domesday [du/mzdei] s: u [Book] Yilhelm Erövrar ens jördebok av 1086 upptagande de eng.
egendomarnas storlek, värde, skyldigheter o. ägare.

domestic [dome'stik] I. a (~ally adv) 1. hus-, hem-, familje-, hushålls-; enskild, privat; ^ appliances husgeråd; ^
art (industry) hemslöjd; drama borgerlige skådespel;

3. [hem]tam; ~ animal husdjur. 4. inrikes [policy, trade]; inhemsk; hemgjord. II. s 1. tjänare; pi. ~s tjänstefolk. 2.
pi. us Am. hemvävda bomullstyger, domestiker. ~ate [-eit] tr 1. göra hemmastadd (hem|kär, -tam; huslig), fästa
vid hemmet; komma att känna sig hemma; naturalisera. 2.civiliseraviidar; tämja [ud animals]; odla växter, ~ation
[-*•-ei'Jn] s

1. vänjande vid hemmet; tämjande; odlande.

2. tamt tillstånd; hemkänsla. ~it|y [-[dou-mesti'siti]-] {+[dou- mesti'siti]+} s 1. hemjvandhet, -intresse, -känsla, -
liv, -atmosfär; hemmasittande; huslighet. 2. tamt tillstånd [in a state of ~]. 3. pi. ~ies husliga (hemmets)
angelägenheter.

domett [do'mit] s slags halvylletyg tm svepning &c. domicilüe [do'mi|sail, av. -sil] I. * 1. isht jur. hemvist,
boningsort, [fast] bostad. 2. hand. do-micil ort el. bank där växel är gjord betalbar. H. tr o. itr 1. göra (bli) bofast,
bosätta [sig]; ud bosatt, med fast bostad, 2. tr. hand. domiciliera
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-rftxei. -iary [-si'ljəri] a bostads-; ~ visit husesyn, -undersökning, -late [-si'lieit] tr 0. itr göra (bli) bofast, bosätta
[sig], dominllant [do'min|ənt] I. a° [för]härskande; behärskande, [med] dominerande [läge] [po• + sition]. II. *
mus. dominant, kvint, -ate [-eit]

1. tr behärska av. om höjd &o, styra. II. itr härska [over], dominera; vara förhärskande; höja sig,synas (ljuda)
örerEotJe^. -ation[-ei'Jn] * herra-, över|välde, styrelse, -eer [-i'ə] I. itr härska [tyranniskt], spela herre, dominera,
tyrannisera [over], II. tr behärska, -eering [-i'orin] a° tyrannisk, despotisk, härsklysten. -leal [domi'nikl] o Herrens
[prayer]; söndags- [letter], D-ican £domi'nikən] I. a dominikan[er]-. II. s dominikan[er]munk, svartbroder, -le [-i]
s 1. nu Skotti. skolmästare.

2. Am. [dou'mini] isht holländsk präst, -lon [-[do-mi'njən]-] {+[do- mi'njən]+} s 1. herravälde, över|höghet,-
välde Eover]; makt, myndighet. 2. välde, rike, besittning, område; självstyrande republik (koloni) inom det
brittiska imperiet E-Z)~ Status]; the D<e \of Canada] Kanadajfederationen, -väldet; äv. officiellt namn på the Dre
of New Zealand; Dre Day l juli i Canada, allmän fridag, till minne av federationens bildande den 1 juli 1867. 3.
jur. äganderätt, -o [-o(u)] s 1. domino vid maskerad-kappa. 2. dominobricka; pi. ~es domino spel [play ~es].

Domitlan,[domi'Jn] npr Domitianus.

1. don [don] tr aid. ikläda sig, taga på [sig].

2. don [don] S 1. spansk titel före förnamn herr[e] [Dr* Quixote]; spansk herre; spanjor. 2. hög herre; F mästare,
överdängare [a re at [-cricket].-] {+cric- ket].+} 3. univ. lärare ei. fellow vid ett college.

Donaghadee [do^nəxədi:', -nəkə-] npr. dona[h] [dou'nə] «So.P [&v. -er] kvinns; fjälla. Donllalbain
[do'n(ə)lbein], -aid [d:/n(ə)ld] »jprr. donatlle [dounei'jt] tr Am. donera; skänka, -lon [-Jn] * bortgivande;
donation, skänk, -ive [dou'nətiv] I. a donations-, skänkt. II. s gåva. Doncaster [do'gkəstə] npr. done [dAn] pp. av
do I. pp gjord; gjort. II. a 1. avslutad, färdig se 3. do I. 2.; förbi, slut [I am ~]; if I had not.. I should have beenre
om jag inte hade .., så hade det varit ute med mig; refor se 3. do II. 6.; re up se 3. do 1.8. 2. anrättad, stekt, kokt,
se 3. do 1.6. c. 3. F lurad se 3. dol. 6.g; re brownSgrundkuggad. Se t. ö. 3. do. donee [dou'ni*/] s mottagare av
gåva, dona-tarie.

Donegal [do'nigo:l, av. - - *], Dongola [do'ggələ] nprr.

donjon [dD'n(d)5ən, dA'n-] s huvudtorn i §iott,

kärna, donjon. Don Juan [do/nd3u(:)'ən, - - -] I. npr. II. s libertin, utsvävande sälJe. + donkey [do'gki] s åsna av.
biidi. ~-engine [-[-eNn-(dlgin]-] {+[-eNn- (dlgin]+} s donkeymaskin för lossning o. lastning, donna [do'no] s
donna ital., spansk el. por tug. dam. Donne [dAn, av. don] npr.

donnish [do'nij] a värdigt akademisk; högviktig; pedantisk.

Donnybrook [do'nibruk] npr; re Fair kalaba-lik, oväsen.

donor [dou'no:, äv -nə] s givare, donator, do-nothing [du:'nANþig] I. s odåga, dagdrivare. II. a lättjefull.

Donovan [do'nəvən], Don Quixote [don [-kwi'k-sout]-] {+kwi'k- sout]+} nprr.

don't [dount, ar. doun dock ej i siutijnd; ar. doum framför b, p, TO; av. doUI) framför g, k~] F = do not; imper.
re! låt bli! gör (säg) inte så! tyst! skämts, som subst. förbud.

dooda[h] [du:'də] s S; all of a re i spänning,

på nålar, doodle [du:dl] s F dumbom, fåne. doolie [du:1i] s slags ind. sjukbår i fält. doom [du:m] I. s 1. aid.
domþlut]; straffdom. 2.

högre makters dom, vani. ont öde [the re of a murderer3, [olycklig] lott; död[sdom], undergång. 3. åid. yttersta



domen; at the crack of re på domen8 dag. II. tr 1. om högre makter, ödet, en starkare &e döma, bestämma,
[in]viga tm död, undergång, olycka &a. 2. åid. besluta [they reed his death], ~ed [-d] a invigd till undergång,
dödsdömd, ^sday [-zdei] s domedag [till re]. Doon[e] [du:n] npr.

door [do:] s dörr [in the re of the shop; this is the re to the kitchen]; dörröppning; ingång; port; front- (street-)re
farstudörr, port åt gatan, huvudingång; next re nästa dörr, nästa hus (rum), i huset intill; be next re to biidi. nästan
(nära på) vara, vara så gott som; he lives three <os away han bor i tredje huset härifrån; at death's ~ i dödens
käftar; lay a th. at a p.'s re tillvita ngn ngt, ge ngn skulden för ngt; lie at a p.Js ~ vara ngns fel; out of (in, within)
res utom(inom)hus, ute (inne); the carriage came to the re vagnen körde fram; close the re upon göra det omöjligt
för, utestänga; open a re to öppna en dörr (möjlighet) för; batter at an open ~ slå in öppna dörrar, ~-case [-keis],
~-frame [-freim] s dörrkarm, ^-keeper [-ki:pə] s dörr-, portvakt. money [-mA^ni] s inträdesavgift. -nail [-neil] S
dubb förr använd för prydnad &c; dead aé a re stendöd, /v-panel [-pænl] * dörrspegel. ~-plate [-pleit] s namnplåt.
rv-post [-poust] s dörrpost, ~-sill [-sil] s [dörrtröskel, nedre dörrträ, "»-step [-step] s dörrtrappsteg, farstutrappa, ^-
stone [-stoun] s dörrsten, stenhäll framför dörr. ~way [-wei] s + dörr[öppning], ingång, doplle [doup] I. s 1. slags
tjock #såa. 2. smörja, smörjolja av. Midi. 3. flygv. &o impregnerings-+ ämne, slags fernissa. 4. S slags
trögflytande opiumpreparat för rökning; narkotiskt medel; stimulans isht given åt kapplöpningshast; narkotika;
/V. brandy konjak med tillsats av opium ei. d. 5. S informationer isht om kapplöpningshast el. 1 allm. [hand out
there]; tippning med ledning därav. 6.
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S skoj, humbug. II. tr I. smörja. 2. impregnera, fernissa d fa b ric]. 3. (&r. itr) S ge (ta) narkotiskt medel, bedöva.
4. späda [ut], förfalska. 5. ~ out S räkna ut, finna [på']; av. informera. *e-fiend [-fi:nd] s S en som arhemfwien åt
bruket av narkotika morfmist, kokainist &e. ]f [•'i] a 8 som går i opiumrus &o, 'oklar*, dor [do:] s zooi. 1.
tordyvel. 2. skalbagge i aiim.,

ollonborre, guldsmed &c.

Dora [do:'rə] npr 1. Dora. 2. förkortn. av Defence of the Realm Act riksförsvarslagen av

1914.

dorado [dor<r/do(u)] s zooi. guldmakrill. Doran [do:'ron] npr. dor-beetle [do/bi:tl] se dor. Dorcas [do/kəs] npr o.
s; ~ [society] kyrklig syförening, -junta; symöte. Dorchester [do:'t fistə] npr. Dorllian [do/riənj I. a dorisk. II. s
dorier. -ic [do'rik] I. a 1. dorisk [order]. 2. bred, bondsk dialekt. II. 8 1. doriska [dialekten]. 2. dorisk
byggnadsstil. -Is [do'ris, är. do:'r-] npr. Dorking [do:'kig] I. npr. EE. s dorkiugköns. dormancy [do:'m|ənsi] *
slumrande tillstånd, -ant [-ənt] a 1. sovande, slumrande. 2. biidi. vilande, i overksamhet, [liggande] obegagnad; ~
partner — sleeping partner; ~ 'warrant fullmakt in bianco. 3. her. med huvudet mot framtassarna, liggande, -er [-
ə] s vindskupefönster vertikalt fönster 1 snedtak [äv. [-u-win-dow].-] {+u-win- dow].+} -Itory [-itri] S 1. sovsal
med sangrader el. sovskrubbar. 2. Am. studenthem. 3. skämts, föl*-stads-, villasamhälle, dormouse [do/maus]
(Pi. u-mice [-mais]) s zooi.

sjusovare,sovmus; hasselmus [av. common ~]. dormy [do:'mi] a golf; ~ one, four &o ar en spelare som ar 1, 4 &o
häl före motspelare o. har lika många kvar; ~ house klubbhus isht för golfklubb. Dornoch [do:'n|ox, -ok] npr.
Dorothilea [dorəþi'ə] npr. -y [do'rəþi] npr; ~ bag

slags handväska buren med handtaget kring handleden.

dorr [do:] se dor.

Dorrit [do'rit] npr.



dorsal [do:'s(ə)l] a° anat. rygg- [fin].

Dorset [do/sit], ~shire [-Jiə] nprr.

dort|er, -our [do:'tə] s åid. sov|rum, -sal isht i

kloster.

1. dory [do:'ri] s zooi. Sankte Pers fisk, petersfisk Eav. John D~].

2. dory [do:'ri] Am. s liten roddbåt; isht fiskepråm, däcksbåt till större fiskefartyg.

dosllage [dou'slidg] s iäk. dos[ering]. -e [-] I. s dos[is]; biidi. [god] portion, II. tr 1. ge ngn medicin (en dos); biidi.
ge ngn att svälja (smälta); ~ o. s. medicinera; ta sig en dos [with av]. 2. uppblanda, tillsätta vin med sprit &c;
förfalska.

doss [dos] S L.s bädd, sovplats i natthärbärge. II. itr ligga på natthärbärge; ~ out sova under bar himmel, ~er [-ə]
s S gäst på natthärbärge; 'appy ~ P en som tar nattläger

var han kan. ~-house [-haus] s S natthärbärge.

dossal [do'sl] s altardraperi; väggbonad i kor. dossier [do's|iə, av. -iei] s dossier, bunt handlingar I viss sak. dossy
[do'si] a S flott, elegant, stilig, dost [dASt, obet. dəst] åid. 2 p. sing. pres. av do;

thou ~ du gör. dot [dot] I. s 1. prick, punkt [the ~ of an i];

liten fläck, märke; ~ and dash punkt och + streck t. ex. i Morsealfabetet. 2. litet pyre. II. tr 1. 'märka med
prick[ar]; pricka, punktera frt "uted line]; sätta prick över »'«]; [ting~] wheel punkterhjul. 2. beströ, översålla;
strö omkring (ut); be uted about ligga som prickar, ligga kringströdda. 3. ~ and carry one skoiuttr. vid räkning: ett
&o upp och ett i minnet; ~ and go one F halta, linka; ss. adj. haltande; ss. subst. haltebolink. 4. down skriva upp,
anteckna, 'klottra ner', ð. S slå till, 'ge* [u ap. one]. dotllage [dou'tjidj] s 1. [ålderdoms]slöhet, senilitet [be in o.'s
~]; narraktighet, småfjol-lighet. 2. dåraktig (blind) kärlek, överdriven ömhet, -ard [-əd] s fjollig (slö) gubbe, barn
på nytt, gammal narr. dotation [do(u)tei'Jn] s donation, dotation, dote [dout] itr 1. vara fjollig (småfnoskig,
narraktig); isht vara barn på nytt. 2. ~ [up~]on vara ytterst svag för (kär i, dann med), avguda, doth [dAþ, obet.
dəþ] åid. 8 p. sing, av do; he

Dotheboys Hall [du:'ðəboiz ho/1] npr usel skola i

Dickens' Nicholas Nickleby.

dott[e]rel [do'trəl] s zooi. fjällpipare, dottle [dotl] s orökt piprest, 'länsman', dotty [do'ti] a° l. t prickig;
kringströdd [av dot]. 2. S knäsvag on o.'s legs]. 3. S fnos-, kig, vriden.

douane [du(:)cr/n, du/a:n] s utländsk tull. double [dAbl] I. a° 1. dubbel [~ the number]; dubbel- [eagle]; tvåfaldig;
~ entry hand. två gånger bokförd post; dubbelt bokhålleri; ~ event dubbelseger av samma person, häst, lag: ~ first
univ. F examen (examinand) med högsta betyg i två ämnesgrupper (classics and mathematics); ~ flower fylld
(dubbel) blomma; ~ harness büdi. äktenskap; ~ line [-dubbelspå-r[ig];-] {+dubbelspå- r[ig];+} pi. haveri; ~ rhyme
kvinnligt rim; ~ time X språngmarsch se nedan u-quich. 2. [dubbel]vikt, böjd, krokig; ~ with age böjd av ålder.
3. tvetydig; falsk; ~ dealing, ~ game dubbelspel, falskt spel; -v entendre [du:bla:(n)ta:/(n)dr] tvetydighet, ekivokt
uttryck. II. ado dubbelt [ — doubly] [u as dear; see ~]; två gånger; två tillsammans [ride u, sleep u (två på
samma häst, i samma säng)]. III. s 1. det dubbla; dubbla beloppet &c; ~ or quits dubbelt eller kvitt. 2. dubblett;
dubbelgångare; avbild. 3. hastig krökning av flod; jakt. bukt, avsprång. 4. widi.
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krokväg, knep; give the ~ smita ifrån; lura. 1 5. teunis&odubbelspel meiiantvåpar. 6. X språngmarsch fiat the



<x,]. IV. Jr 1. fördubbla, dubbla. 2. vara dubbelt så stor (stark &c) som [the enemy ~s our army in numbers]. 3. X
biij. teat, dubblera; å* dubblera, segla förbi udde. 4. lägga (böja) dubbel; vika ihop (om, över), göra veck på; fälla
ihop, få att vika sig [ofta /x/ up]\ knyta näve; ~ o. s. up krypa ihop; ~ up a p. S stuka till ngn; he <\>d himself up
with laughter han låg dubbel (vred sig) av skratt. V. itr 1. fördubblas, bli dubbel. 2. X m. m. dubblera. 3. vika sig,
lägga ihop sig [~ up; his knees up], 4. X gå i hastig marsch, göra språngmarsch; up! kommando språngmarsch! F
raska på! 5. hastigt vända och springa tillbaka; jakt. göra bukter. 6. t bruka knep, vara falsk, ^-barrel [-bærəl] I. a
tvåpipig. II. s dubbelbössa, ^-barrelled [-bærəld] a 1. tvåpipig. 2. Midi. dubbel-, tvetydig. 3. om tillnamn
sammansatt, o--bass [-beis] s mus. kontrabas. ^-bedded [-beNdid] a med två sängar; med tvåmanssäng. ~-
breasted [-[-bres-stid]-] {+[-bres- stid]+} a tvåradig rock, väst. ~-cross [-kro(:)'s] tr + S förfara bedrägligt mot
båda parterna; lura i aiim. nw-dealer [-di:lə] s en som spelar dub-+ belspel, bedragare. ~-Dutch [-cUtJ] s F rot-
välska, mesopotamiska, ~-dyed [-daid] a bUdi. ärke-, av svartaste sort [scoundrel]. ~-edged [-edjd] a tveeggad,
/^-faced [-feist] a med två ansikten; falsk, hycklande, ~-ganger [-gəerjə] s dubbelgångare, ^-glasses [-glcr/siz] s
pl pincené. ~-header [-he'də] s Am. 1. tåg med två lokomotiv. 2. sport, två Spel i följd mellan samma lag. ^-
knock [-nok] s dubbelslag med portklappen [ = postman's knock]. leaded [-leNdid] a boktr. med stora mellanslag
moiian raderna, ~-lock [-lo'k] tr låsa med dubbla slag. 'v-minded [-mai'ndid, - - -] a tveksam, vankelmodig. ^ness
[-nis] s dubbelhet fiv. Midi. ~-quick [-kwi'k] 5 hastig marsch 166 steg & 0.84 m i minuten, [äv. ^-quick
time(pace)], språngmarsch [at the ~]; adv. mycket hastigt. -reef [-ri:f] tr dubbelreva. ~t [-it] s 1. hist, tätt
åtsittande jacka med el. utan ärmar, 1S00 —1700-talen) [~ and hose typisk mansdräkt utan [-kappa],-] {+kap-
pa],+} 2. dubblett; orddubblett [genteel is a ~ of gentle]. 3. pi. speit. allor. ~-tongued [-U'gd] a tvåtungad,
lögnaktig, falsk, doubling [dA'blig] s 1. fördubbling; dubblering &c, se double IV., V. 2. fodring, förstärkning;
foder. 3. veck[ning] 4. [springande i] bukter; biidi. undanflykt; knep, trick, doubloon [dAblu/n] S dublon spanskt
guldmynt, doubt [daut] I. s tvivel, Pi. av. tvivelsmål; ovisshet; tvekan, tvehågsenhet; no ~ adv. utan tvivel,
tvivelsutan, helt säkert; I have no ~ that (äv. but, but that) jag betvivlar icke att; have o.'s

av brist på bevis, hellre fria än fälla; beyond [a//] (without) r\> utom allt tvivel; be in ~ tveka, vara villrådig;
when in ^ i tveksamma fall. II. itr tvivla [of på]; vara oviss, tveka. III. tr 1. betvivla, tvivla på [a p.'s sound
judgement], icke tro [o.'s [-senses];-] {+sen- ses];+} I ~ if (whether) jag tvivlar på att; jag undrar om; I do not ~
that (av. but, but that) you are my friend jag tvivlar ej på att du är min vän. 2. åid. o. dial, frukta, befara; miss-'
tänka, ~ed [-id] a tvivelaktig, oviss, ^ful [-f(u)l] a° 1. tvivelaktig, oviss, problematisk [case, claim]; a ~ fght en
tin sin utgång oviss strid. 2. om pers. tvivlande [of om, på] [be ~ of a fact]; tveksam, osäker, villrådig. *Jess [-lis]
(t ojessly) adv vani. medgivande helt visst, utan tvivel, douce [du:s] a Skotti. stadgad, sansad, lugn. douceur
[du:sə/ «i. fr. utt.] s dusör. douche [du:J] I. s dusch. II. tr o. itr duscha. Doudney [dju/dni], Dougai(l) [du:gl],
Dougan

[du:'gən] nprr. dough [dou] s 1. deg. 2.S pengar, ~-boy [-boi]a

I. kokk. fiottyrkokt munk. 2. S Am. infanterisoldat. Dougherty [do(u)'əti] npr.

doughllfaced [dou'|feist] a medgörlig, beskedlig, undfallande. - -nut [-nAt] s kokk. munk. doughty [dau'ti] a° aid.
ei. skämts, duktig, kraftig, tapper, manhaftig. doughy [dou'i] a° degig; kladdig, mjuk, blöt. Douglas [dA'gləs]
npr.

dour [duə] a Skotti. hård, kärv, oböjlig; stridig, douse [daus] tr 1. «$» hastigt fira, låta gå segel; stänga ventil. 2.
släcka; the glim S släck ljuset. 3. slå vatten över, genomblöta, dove [dAv] s duva; ofta bildl. symboliserande
mildhet, oskuld el. fred. ^-coloured [-kAləd] a isabellskif-tande grå. ~cot[e] [-kot, -kout] s duvslag; flutter the ~s
biidi. oroa de lugna, ställa till oro i lägret. Dover [dou'və] npr.

dovetail [dA'vteil] I. s sniok. laxstjärt, sinka.

II. tr 1. förbinda (hopsätta) med laxstjärt, hopsinka. 2. biidi. hårt hopfoga, sammansvetsa, inpassa [i varandra]. III.
itr sitta hårt ihop, noga passa ihop.

Dow [dau] npr.



dowager [dau^ədjə] s dam som ärvt titel el. egendom efter sin man änkefru a v stånd, >änkenåd»; med titel ofta
änke-; Queen ~ änkedrottning. Dowden [daudn] npr.

dowdy [dau'di] I. a0 slampig, sjaskig; ilia klädd; smaklös ei. omodern dräkt. II. s illa klädd kvinna, slampa,
fågelskrämma, dowel [dau'əl, -il] I. s tekn. träplugg, trä- ei. järn|tapp, dymling; & runddam. II. tr hopsätta med
dymling, hopdamma, dower [dau'ə] I. s 1. änkas del ur boet, liv-geding. 2. åid. poet. hemgift [ = dow?'y]. 3.
[naturlig] gåva, begåvning, talang. II. tr 1. ge hemgift åt. 2. begåva.
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Dowgate [dau'git], Dowie [dau'i] nprr,

dowlas [dau'lds] s kreas, dubbellärft.

1. down [daim] s 1. kulligt hed land, kalt höglänt område ofta rårbete. 2.dyn, sandbank. 3. pi. the Dus se d. o.

2. down [daun] s dun, fjun, ludd.

3. down [daun] I. adv 1. uttryckande rörelse ned, ner; nedåt, UtfÖr[e]; om tid allt intill senare tid [from that time
u to]; u [,sir] / tm hund kusch! bear u se bear; calm u stillna [av]; go u gå ned; om skepp sjunka; om bok slå an,
bli populär; si t u sätta sig, sitta ned; up and u upp och ner, av och an, fram och tillbaka; u to the ground
fullkomligt, alldeles, precis; ~ leap språng ned[åt]. 2. uttryckande vila nere. 3. på (till) marken, omkull, störtad;
nedfallen, -fälld; nedgången om ur; hunt u få fast ei. få att hälla stånd ngt jagat; knock u slå omkull; köra över;
live u se live; ride (run) f\» rida (springa) ifatt ei. omkull; throw u kasta ifrån sig; one u kortsp. en straff; ~ at heel
kippskodd; sjaskig; ~ with../ ned med . .1 4. ner[e], upp[e], ut[e] l landsorten el. p& landet från London; söderut
[~ in Norfolk frän t. ex. Skottland]; bortfa] från universitotet, tillbaka hem eller till un-derrfttt från högre rätt; ~
east Am. [i (till)] Nya England, isht Maine; go u univ. resa hem över ferierna, lämna universitetet »rautid; sene?
~ univ. relegera; ~ platform perrong för ~ trains se train III, 5. 5. nedkommen från sovrummet, uppstigen;
nedgången tm matsalen; take u föra till bordet. 6. sängliggande with influenza]; be u with ligga i sjukdom. 7.(jfr
5) nere, slagen (tagen) av motgång, förödmjukad; nedstämd [you seem rather u to-day]; avsigkommen; ~ in the
mouth ned|slagen, -stämd, hängfärdig; hit a man who is u slå en redan slagen. 8. kontant [pay u; money ~/]. 9.
ned[satt i pris], billigare [bring u the prices]; our shares are u våra aktier stå lågt. 10. antecknad, uppskriven;
uppförd på föredragningslista; put (note, take, write) u anteckna, skriva upp; is that ut är det [upp]skrivet? be u
for ha tecknat sig för; ha att vänta. 11. finare, smalare, tunnare, 'ut' [boil, grind ~]; wear u nöta [nt], slita [ut]. 12.
be u (jfr ovan) vara nere (nerkommen, nedgången); golf vara efter motståndaren visst antal hål; om pris ha gått
ned; om vind halagt sig; vara ned|slagen, -stämd; be u and out vara utslagen; vara 'slut' med ngn (subjektet); be u
on kasta sig över, vara på, slå ner på, läxa upp; S förstå; be u on o.'s luck S vara nedstämd av motgång, ha det
tntfai-ugt svårt; ha otur. II. pr.ep utför, nedför, nedåt, [ned] utefter [situated u the Thames nedanför London]; up
and u uppåt och nedåt, fram och tillbaka på ei. i; ~ the course om häst efter, inte bland täthästarna; go u hill biidi.
gå utför med ngn; ~ town nere (inne) i ei. nedåt staden; ~ the wind med vinden; biidi. 'på båten'; let go u the wind
uppge ngt.. III. tr F sätta

ner, slå kasta omkull (av); få bukt med; u tools lämna arbetet, gå i strejk. XV. s 1. nedgång; motgång; the ups and
us of life livets växlingar, medgång och motgång. 2. F have a on ha ett horn i sidan till, tycka illa om, vilja å't, gå
illa åt. down-bed [dau/nbe/d] s fjäderbolster. downllcast [dau'n|ka:st] a nedslagen. - -easter [-r/stə] s Am. Nya-
Engländare. -fall [-fo:l] 8 1. häftigt regn, skyfall. 2. fall från lyokans höjd, nedgång; ruin. -grade [-greid] s 1.
jarnr. lutning. 2. bUdi. försämring,nedgång, -hearted [-hcu'tid] a nedstämd, modlös, missmodig, sorgsen; are we
uf S ingen rädder här! -hill [-hi'1] I. 8 sluttning, utförsbacke; the u of life livets höst. II. a [- -] sluttande,
utförlutande. III. adv [- -] utför backen. Downing [dau'nig] npr; u Street gata i London med utrikesministeriet och
statsministerns ämbetsbostad (nr



lo); ofta=regeringen ei. utrikesdepartementet, downmost [dau'nmoust] a o. adv nederst, längst ner[e].

Downpatrick [daunpae'trik] npr. downllpour [dau'n|po:] s hällregn, störtskur. -rlght[-rait] I. adv riktigt;
fullkomligt,grundligt. II. a 1. Ud. rakt nedstigande, lodrät. 2. rättfram, tydlig, bestämd; tvär. 3. ren, äkta, +
absolut, f ullständig [lie, shame, atheist]. D~s [-z] 8 pl 1. [the trädlösa starkt kuperade kritåsar i södra England
[the North u, the South u], 2. redd mellan Goodwin Sands och engelska kusten, -stairs [-st^əz] I. a [av. -stair] [- -]
i nedre våningen, nedre våningens [the u rooms]. II. adv [av. - -] nedför trappan (trapporna); ner[e], därnere, i
nedre våningen, -stream [-stri:'m] adv med strömmen, nedåt floden, -train [-trein] s nedgående tåg, i England tåg
från London, -trodden [-tro'dn] a förtrampad, förtryckt, -ward [-wəd] I. a nedåtgående, sluttande (ei. rörande sig)
nedåt, fallande. II. adv [vani. -wards [-wədz]] nedåt, ned, utför[e].

1. downy [dau'ni] a backig, åsig.

2. downy [dau'ni] a° 1. dunig, dun-, dunbeklädd, luddig; mjuk. 2. S slug.

dowry [dau'ri] s 1. hemgift. 2. [naturlig] gåva, talang.

1. dowse [daus] se douse.

2. dowslle [daus] itr leta med slagruta, -ing-rod [-igroNd] s slagruta.

Dowllson [dausn], -ton [dautn] nprr. doxology [dokso'lodgi] s doxologi uturgisk lovfor-mei [Glory be to the
Father ära vare &c.].

1. doxy [do'ksi] s S isht tiggares

2. doxy [do'ksi] s skämts, doxi, åsikt isht i teologi, doyen [dwail^g, av. dwoi'aeg, doi'ən] s doyen,

nestor inoni kår. Doyle [doil] npr. doyley [doili] se doily.

doze [douz] I. itr dåsa, halvsova. slumra; ~ off dåsa till. II. s lätt sömn, lur.
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dozen [dAZn] S [pl. ro efter räkneord och obest. pron.] dussin, tolft, dussintal; some ~ people ett dussintal
människor (jfr some ros of people); baker's (devil's, long, printer's) ~ 13 stye-ken; by the ro dussinvis; talk
nineteen to the ro prata i ett kör. dozy [dou'zi] a° dåsig, sömnig, slö. Dr. [do'ktə] förkortn. för Doctor.

1. drab [dræb] s 1. slampa. 2. slinka.

2. drab [dræb] I. a° 1. gråbrun, smutsgul, gulbrun [av. ro-coloured], 2. tråkig, enformig, grå. II. * 1. smutsgul &c
färg. 2. gulbrunt kläde; isbt pi. ros gulbruna byxor. 3. enformighet, tråkighet.

drabble [dræbl] I. itr pulsa i dy &o. II. tr väta

(smutsa) ner med ratten el. gyttja, drachm [dræm] S 1. grekernas drakma. 2. medici-nalvikt 60 grains (l/8 onnce,
3,88 gr); handelsvikt 27 1/8 grains (1/16 ounce, 1,77 gr.) 3. Smula, nypa, uns. ~a [dræ'kmə] s drakma. Draco
[grek. drei'ko(u), eng. namn dra:/ko(u)] npr. <^nian [dreikou'niən, av. drə-], ~nic [-[drəko7-nik]-] {+[drəko7-
nik]+} a (^nically adv) drakoni&k. draff [dræf] s drav, drägg; skulor; avskräde

av. bildl.

draft [dra:ft] I. s 1. uttagning av (för särskilt uppdrag uttaget) manskap, detache|ring,-ment, kommendering. 2.
hand. dragning, tratta, dragen växel el. check [for a sum, on a p.]; + anspråk; make a ro on Midi, draga växlar på
ngns tålamod &c; anlita, ta i anspråk [a p.'s resources3 3. band. godvikt, extratara. 4. plan, utkast, koncept,
förslag; a ~ contract ett kon-trakts|utkast, -förslag. II. tr 1. för särskilt uppdrag uttaga, detachera, bortkommendera
Eav. ro off]. 2. göra utkast till, avfatta, sätta upp, formulera; rita utkast till. ~sman [-smən] s 1. ritare, tecknare,



en som gör upp ritningar. 2. en som avfattar dokument (formulerar förslag, gör lagutkast &o), författare tm
dokument &o. drag [dræg] I. tr 1. släpa, draga [through the mud av. Midi.]; ro o's feet släpa benen efter sig; ~ in
dra in, onödigt bringa på tal [av. ro in by the head and shoulders]; ~ the anchor 4/ driva för ankaret. 2. [vani. ~
o», av.

out] släpa på, dra ut på, förlänga out a parting, speech &c]; framsläpa [~ out a tedious existence]. 3. dragga på (i)
[the bottom]; uppmuddra. 4. àkerbr. harva. 5. ~ the wheels (vehicle) bromsa [in], 6. ~ up F hårdhänt uppfostra,
fostra med kraft. II. itr 1. släpa; röra sig långsamt, trögt (mödosamt) släpa sig fram [ofta ~ on, along]; om affärer
gå trögt, vara flau; om ankare dragga [med]. 2. mus. släpa, tala el. sjunga släpigt, bli efter. 3. dragga; söka [/or
efter]. 4. draga not. III. s 1. släpande rörelse, släpighet, tröghet, tyngd; he had a ro in his gait han hade en
släpande gång. 2. hämsko, broms av. Midi. Eshe was a ro on his career]; hinder. 3. dragg; mudder-skopa. 4.
dragnät, släpnot. ö. drög, stock-

kälke. 6. åkerbr. tung harv. 7. charabang

slags diligensliknande privat åkdon med fyra hästar. 8.

jakt. släp; släpjaktklubb; ro-hunt släpjakt [ro-liounds]. ^-anchor [-ægkə] s drivankare. ~-bar [-ba:] s jamv.
koppelstång. /v>-chain [-tjein] s 1. hämkedja, hinder av.Midi. 2. järnv. + koppelkedja. ~gle [-1] I. tr släpa och
väta ner klänning &c, smutsa ner. II. itr 1. släpa i smuts ei. väta. 2. släpa sig fram, söla, bli efter, ^gle-tail [-lteil] s
smutslisa, lortlolla. ^gle-tailed [-lteild] a med smutsiga ei. osnyggt släpande kjolar; slampig. ~-net [-net] s
dragnät, släpnot. drago|man [dræ'go(u)mən] (Pi. -mans ei. -men)

s dragoman, tolk. dragon [dræ'gən] s drake; the old ~ bibi. dra-+ ken, den gamle ormen. ~-fly[-flai]szooi. troll-
slända.

dragonnade [drægənei'd] I. s Mst. dragonad. II.

tr prisgiva åt soldatesken. dragoon [drəgu/n] I. « 1. & dragon. 2. vildsint sälle. II. tr se dragonnade II; ro into
genom övervåld tvinga (kujonera) till. drain [drein] I. tr 1. [vani. ~ off, away] låta avrinna, avleda vätska;
utrappa. 2. dränera [the river ros a large territory]; torrlägga mark, grund-, täck|dika E~ by covered drains]. 3.
tömma i botten; dricka ur tin sista droppen. 4. filtrera, sila. 5. Midi. utblotta, uttömma, länsa [of på], beröva. II.
itr avrinna [är. ro off\ awayh torka genom avrinnande; ha avlopp [ro into]. III. s 1. avrinnande, avlopp;
uttömmande småningom; biidi. åderlåtning; a great ro on o.'s purse ngt som tar (tär) på ens kassa. 2. avlopps|rör,
-trumma, avlopp; kloakledning]; täckdike. 3. Am. biflod. 4. iäk. kanyl. 5. S sup, dram, tår. ~age [-idg] s 1.
dränering, torrläggning; Midi, åderlåtning. 2. avrinn|ande, -ing. 3. en trakts vattenavlopp; avloppsledningar, -
kanal; kloaksystem; täckdiken. 4. det som avrinner; kloakinnehåll. <v/age-basin[-idjbersn] s flodbäcken, ~er [-ə]
s 1. dränerare &c; täck-dikare. 2. avlopps|ränna, -kanal, -dike. 3. av-rinningsjbräde, -panna, -ställ. 4. durkslag,
rissel, rost. ~ing-well[-igwel]savloppsbrunn. ~-pipe [-paip] s avloppsrör.

1. drake [dreik] s stags metfluga dagslända.

2. drake [dreik] s ankbonde, andrake.

dram [dræm] s 1. vikt se drachm 2.2. sup, snaps, styrketår.

drama [dra:'mə] s drama, skådespel, ~tic [-[drə-mæ'tik]-] {+[drə- mæ'tik]+} a (~tically adv) dramatisk;
teatralisk. *v,tis personæ [drærmətis pə:sou'ni:] spl personerna i ett drama, de handlande, ~tist [dræ'mətist] s
dramatiker, dramaturg, ~tize [drærmətaiz] I. tr dramatisera; skildra dramatiskt. II. itr låta dramatisera sig, lämpa
sig för dramatisering, dram-shop [dræ'mJop] s isht Am. krog. drank [drægk] imp. av drink.
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drapile [dreip] tr drapera; skruda, kläda [u in + black]; smycka; ud doorway port]är. -er [-ə] s klädeshandlare; at
the u's i klädes-(manufaktur-)handeln. -ery [-əri] I. s 1. klädes-, manufakturjvaror [av. ~ goods]; white u vita
varor. 2. klädeshandel, mannfaktur-affär. 3. drapering, draperi. II. tr drapera, -ing [-ig] s drapering, drastic
[dræ'stik] a (~aily adv) kraftig[t ver-+ kände], drastisk [remedy, measures]. drat [dræt] interj eg. 8 p. sg. pres.
konj. P i kvinnospråk [är. ~ it] fördömt, förbaskat [= bother, damn]; u the boy! förbaskade pojke! draught [dra:ft]
I. s 1. drag|ande, -ning; beast of u dragdjur. 2. notvarp; fångst [a ~ of fish], 3. dryck, klunk; [ande]drag; dosis,
skedblad flytande medicin; at a u i en klunk; black u slags avföringsmedel. 4. fartygs djupgående. 5. [luft]drag
[there is a u here]; feel the u biidi. S känna det, lida av det motgång &c. 6. tappning av våtvaror ur kärl; beer On u
[äv. attr. ~ ale] Öl

från fat, fatöl. 7. teckning, utkast, kroki [rough «w]; koncept [vani. draft]; äv. attr. a u proclamation ett förslag till
proklamation. 8. åid. se draft /. 2. 9. pi. us damspel. II. tr göra utkast (ritning) till, rita, skissera [nu vani. draft].

-horse [-ho:s] s drag-, arbets-, kallblodsj-+ häst. ~s|man [-smən] s 1. ritare [he is a good u]. 2. en som sätter upp
handlingar &o [vani. draftsman]; skrivare, notarie. 3. damspels-bricka [äv. -man], ^sjmanship [-smənjip] s
teckningskonst. ~s]woman [-swumən] s riter-ska, tecknarinna. ~y [-i] a om rum &o dragig. draw [dro:] I. drew
drawn tr 1. dra[ga] i olika bet.; draga till (åt, med) sig; föra, leda; släpa till avrättsplatsen. 2. draga (snörpa) ihop,
förvrida [theface]. 3. draga för (in, undan, upp, ut) se äv. 24; ta upp nät; ~ the ball golf slå (få) bollen för mycket
'inåt'; ~ bit {rein) se bit; u the blind draga ned (för) rullgardinen; ~ the bolt draga undan rigeln; ~ the cloth åid.
duka av; ~ a> curtain dra för (ned) el. nndan (upp) gardin; <v the sword draga svärdet (blankt); av. ~ o.'s pen
against vässa sin penna mot; ~ a tooth dra ut en tand. 4. i» om fartyg gå . . fot djupt, ligga (sticka) .. fot. 5.
spänna båge; ~ the long bow skära till i växten, ta till; u a bead on ta sikte på. 6. inandas, supa in; u breath hämta
andan; ~ a sigh dra en suck. 7. draga [till sig], attrahera [customers; feel un to ap.]; locka med sig (ut); locka,
leda, få ngn att göra ngt [~ a p. into talk; he had un me to love him]; u full houses draga fullt hus (folk). 8. draga
med sig [som följd], medföra [äv. ~ after it], åstadkomma; ~ upon se 24. 9. draga (taga) upp (bort, ut); gallra i
rabatt; rensa frö &c; ta inälvorna ur djur ei. brottsling [,hanged, un. and quartered]; utdraga extrakt; u fowl rensa
(ta ur) höns. 10. [av]tappa, [utjtöm-

ma; utsuga marken; u blood ä) tappa [av] blod, åderlåta; b) förorsaka blodvite, slå ngns näsa i blod. 11. pumpa
(draga, tappa) upp [water from a well; beer from a cask], upphämta; ~ it mild F ta till vackert, ta det försiktigt,
icke slå på [för] stort; it strong F slå på stort, skära till [i växten], överdriva. 12. draga lott, erhålla ei. utse genom
lottdragning; av. utvälja jurymän &c; ~ cuts (lots) draga lott om det (den &c); ~ a blank dra en nit; biidi.
misslyckas, missräkna sig; jfr 13. 13. jakt. få lit (upp) räv, grävling ur lya; genomleta skog, snår &o för att få opp
vilt; ~ blank icke [lyckas] få upp vilt, jfr 12. 14. lämna oavgjord [a battle, game]. 15. utdraga, taga, låna, hämta
[from an author]; härleda, få, vinna, skörda; draga slutsats [from]. 16. uppjdraga, -ställa, göra [distinctions,
differences]; u a comparison anställa en jämförelse. 17. fram|pressa,-locka [tears; trumps; a secret from a p.]. 18.
F få ngn att yttra sig (i gång); ge ngn en 'körare'; reta; 'pumpa' [he would not be un]. 19. uppbära lön; lyfta, ta ut
[money from a bank]; inkassera, ta in; «w interest draga (löpa med) ränta. 20. hand. draga, trassera, utställa [bill,
cheque, draft] [on a p.], 21. utdraga pa längden; valsa (hamra &c) ut; draga tråd; Midi. ut|draga, -tänja, förlänga;
a long-un agony en lång dödskamp. 22. rita, teckna; widi. skildra [from nature efter naturen]; ~ a line [-[upp]-dra-
] {+[upp]- dra+} en gräns; ~ the line at sätta gränsen (stanna) vid, icke vilja vara (gå) med på. 23. uppsätta
dokument. 24. med adv. el. prep.: ~ by draga undan (åt sidan); ~ forth draga (släpa) bort; framjkalla, -locka,
väcka; u in draga in (ihop); inandas; locka, förmå [a p. to do a th.]; u off dra tillbaka trupper &c; avleda, dra bort
uppmärksamhet; avtappa, uttömma;
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the fire], 8. draga blankt [on, against]. 9. draga lott if or om]. 10. om vatten rinna [av]. 11. låna (taga) från kalla,
hämta stoff. 12. «t< svälla för vinden. 13. rita, teckna. 14. med adv. ei. prep.: ~ by lida mot sitt slut; ~ in om dag



lida mot kvällen (slntet); om pa varandra följande dagar bli

kortare; ~ near (utt. nigh) nalkas, närma sig; ~ off draga sig tillbaka; dra bort, avtåga; ~ on (adv.) nalkas, närma
sig; (prep.) vinna på ngn i rodd &o; band. trassera (draga) på; biidi. dra växlar på, utnyttja [~ on a p.'s [-
credulity];-] {+cre- dulity];+} anlita, tillgripa; ~ on o.'s imagination ösa ur fantasien, låta fantasien spela; ~ out X
tåga ut ur läger, ställa upp sig; om dagar bli längre; sport, gradvi» [börja] få försprång; ~ up stanna; köra fram [a£
the door]; gå upp om rida; X ställa upp sig; vinna på sin medtävlare, få försprång; ~ up with komma i jäm bredd
med, hinna fatt. III. s 1. drag[ning]. 2. F ngt som drar folk, kund», attraktion, 'drag|spik, -plåster', teat. av.
kassapjäs. 3. ngt som dragés, drag, fångst E« good re], vinst. 4. dragen lott; [resultat av] lottdragning; lotteri, ð.
oavgjord strid (tävlan), remi. 6. yttrande el. d. för att få ngn att blotta sig el. yppa ngt trevare, + lockbete, försök,
*v,back [-bæk] s 1. nackdel, olägenhet; avbräck, hinder [a ~ to our en-+ joyment]. 2. hand. dråback,
[tull]restitution. abridge [^bridg] s vindbrygga; vindbro, ~ee

[-i:7] s hand. trassat den pà vilken en växel dragés.

1. drawer [dro/ə, av. droə] s 1. en som drager &o, se draw; ~ of water en som hämtar vatten. 2. åid. öltappare. 3.
ritare. 4. uppsättare, författare tm dokument. 5. hand. trassent, växelutställare.

2. drawer [dro:, av. droə] s byrå- ei. bords|låda; chest of res byrå, dragkista.

drawerful [dro'əful] s låda full av, hel låda [of med].

drawers [dro:z, dro'əz] s pl benkläder, [underbyxor, kalsonger; bathing re simbyxor. drawing [dro/ig] I. a
dragande, drag-. II. s 1. drag|ande, -ning i olika bet.; utdragning; borttagande; attraktion &c. 2. ritning, teckning;
utkast; ritkonst; i sms. rit-; in ~ riktigt tecknad; out of re oriktigt tecknad. board + [-bo:d] 5 ritbräde. ^-compasses
[-kAxmpəsiz] spl ritcirkel. ~-master [-ma:Nstə] s ritlärare. ~-paper [-pePpə] s ritpapper. ~-pen [-pen] s
linjerstift, ~-pin [-pin] s stift för ritbrä-det, häftstift, ~-room [-rum] s 1. ritsal. 2. [vani. dro'igrum] salong, förmak;
~ car salongsvagn. 3. [vani. dro'igrum] mottagning, kur På slottet [hold a ~]. ~-string [-strig] s drag|-8nöre, -band.
drawi [dro:l] I. tr o. itr lättjefullt ei. tiiigjort släpa (dra) på [orden], säga (yttra, tala) släpande [singly] [äv. ~ out].
II. s släpigt [utjtal-drawn [dro:n] a se draw 1. dragen; upp-, utdragen &c; ~ face härjat (fårat, hängande) ansikte.
2. oavgjord, remi [battle, game].

~-work [-wə:k] s hålsöm [av. ro-thread

work].

draw-weii [dro:'wel] s djup brunn med hissämbar. dray [drei] s bryggar-, långjkärra. ~-horse [-ho:s] * kraftigt
byggd arbetshäst, bryggarhäst, ~man [-mən] s långkörare, ölutkörare. Drayton [dreitn] npr.

dread [dred] I. tr högeligen frukta, bäva för [dying, to die]; av. gruva sig för E/ ~ the [-removal].-] {+remo-
val].+} II. S stark fruktan [of för ngt kommande el. möjligen inträffande], skräck, bävan, fasa av. konkr. III. a 1.
fruktad; fruktansvärd, förskräcklig. 2. vörd|ad, -nadsbjudande, hög. /x/ful [-f(u)l] a° förskräcklig, förfärlig;
hemsk, ryslig, faslig; penny re F rafflande kriminalhistoria, 'Nick Cart erlitte ra tur' oJess [-lis] a° oförfärad.
^nought [-no:t] s 1. fris; frisjkavaj, -rock. 2. <1* kraftigt slagskepp, dream [dri:m] I. s dröm [good night and
pleasant waking re vakendröm; a re of a bonnet en förtjusande hatt; her re children hennes drömmars barn; re
face angla-ansikte; the re girl idealflickan. II. ret [dremt] ret ei. reed reed tr o. itr drömma i olika bet.; I never ret
of it jag hade inte en tanke på det, det ämnade jag aldrig göra; away o.'s time drömma bort sin tid. ~er[-ə] s
drömmare; svärmare. ~-hoie [-houl]s torn-, korp|glugg. <v,Iand [^lænd] s drömmens (fantasiens) rike. ^less [-lis]
a° dröm|fri, -lös. »Vi- reader [ -ritdə] s drömtydare. "wt [dremt] se dream II. ~y [-i] a° 1. poet. full av drömmar
[night], 2. drömmande, frånvarande, svärmisk. 3. drömlik, som i en dröm [-[recollection];-] {+[recollec- tion];+}
obestämd färgton, drear [driə] a poet. se <ey. rey [-ri] a° dyster, mörk; ödslig; tråkig, trist; hemsk.

1. dredge [dredj] I. s släpnät, bottenskrapa, ostronskrapa; mudderverk. II. tr 1. fiska (skrapa) upp [~ up (out)]. 2. a
v. itr. bottenskrapa; muddra [upp].

2. dredge [dred3] tr beströ med mjöl (socker &o); strö mjöl &c [over]; be red with grey ba stänk av grått i håret.



1. dredger [dre^ə] s 1. en som använder i. dredge /., isht ostronfiskare. 2. bottenskrapa; mudderverk.

2. dredgller [dreM^ə] S ströflaska för mjöl, strösocker &c. -ing-box [-igboNks] s ströflaska.

dredging-machine [dre^igməJVn] s mudderverk.

dree [dri:] åid. Skotti. tr tåla, lida, uthärda, dreg [dreg] s. [vani. pi. ~s] 1. drägg, grums, bottensats [drain to the
<x/s]. 2. biidi. drägg, avskum. 3. sg. liten rest, kvariämnad droppe [not a ~]. o^gy [-'i] a° grumsig; oren, skämd.
Dreibund [drai'bund, -nt] s; the re trippelalliansen 1882—1915. drench [dren(t)J] I. s 1. dosis flytande medicin åt
kreatur; ftld. dryck isht som hälles i ngn, stor klunk.

2. hällregn, rotblöta. II. tr 1. få ngn att dric-
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ka mycket, beskänka ordentligt; tvinga medicin i djur. 2. genomdränka, göra genomvåt; ued genomvåt, ~er [-ə] s
1. rotblöta, hällregn;

störtskur. 2. apparat att ge djur medicin med.

Dresden [dre'zdən] npr; u china saxiskt porslin.

dress [dres] I. tr 1. & råtta. 2. kläda; ~ o. s. kläda sig, isht kläda [om] sig tm middag Ac; ~ out utjstyra, -pynta; ~
up kläda med omsorg; utstyra; kläda ut [ued up as a ghost]. 3. utstyra, smycka; uppsätta teaterstyeke [newly ued];
festligt duka bord; flaggsmycka skepp; ~ a shop-window ordna (arrangera) ett skyltfönster. 4. bearbeta, bereda
p& olika ris [ued furs berett pälsverk]; appretera tyg; tekn. avputsa; hyvla bräder; anat. preparera; häckla lin;
putsa; msta (snygga) upp kläder &c; tillreda, anrätta, laga mat; bereda jord till sådd, isht gödsla &ker; beskära,
tukta träd; koaffera, frisera, lägga upp h&r, kamma ei. borsta; rykta hast-, ansa, sköta om, lägga om, förbinda
s&r. 6. F ge [på huden], sträcka Upp el. g© Smörj franl. u down]. II. itr 1. >6 intaga rättning, rätta sig [by (to) the
right åt höger, back bakåt, up framåt]; right u! rättning höger! 2. kläda sig [well]', kläda på sig; kläda [om] sig
[for dinner]', u up kläda sig fin; kläda ut sig, maskera sig. 3. tillagas, tillredas om mat, vara latt &o att laga. III. s
dräkt, kläder, klädsel, kostym; toalett; 'att kläda sig'; a u en klänning; Empire u empirklänning; evening u [ar. ~]
aftondräkt, frack; full u gala, stor toalett (uniform); house u vardagsklänning; morning u förmiddagsdräkt; u
material klännings-, dräkt|tyg; ~ rehearsal generalrepetition; she is fond of u hon tycker mycket om kläder (att
kläda sig), "»-circle [-sə/kl] s teat, första raden, ~-coat [-kou't] s frack. »*er [-ə] s 1. köksbord (skänkbord) med
hyllor rar fat &o. 2. en som kläder, bereder étOf se dress I. o. II., isht påkläd|are, -erska; matlagerska. 3. kirurgs
biträde, <v-guard [-ga:d] s klännings-, kjol|skydd P& cykel, /^-improver [-impru:'və] s turnyr.

dressing [dre'sig] s 1. ^ rättning. 2. på-, om|-klädning, toalett [for dinner]. 3. utstyrsel, kläd|er, -sel. 4. beredning,
putsning, tillredning &c, se dress I. 4. 6. sås, fyllning, garnering tin mat [salad ~]. 6. gödsel; top u övergödning.
7. omslag, förband, salvor &o tin s&r. 8. glans, appretyr; glasyr; stärkelse. 9. F uppsträckning, kok stryk [ar. u-
down]. u--beil [-bei] s omklädningssignal före middag. <x/-case [-keis] s resnecessär, toalett|väska, -skrin, ~-
gown [-gaun] s kamkofta, morgonrock; nattrock, ~-room [-rum] s toalettrum;

+ påklädningsrum, klädloge, stable [-teibl] s toalett,|bord, -byrå.

dressllmaker [dre's|meikə] s damskräddare, sömmerska, - -preserver [-prizə/və] s ärmlapp. • -sack [-sæk] s
kamkofta. - -shield [-J"i:ld] s

+ ärmlapp. - -suit [-sju/t] s frack[kost.ym]. -y [-i] a° 1. förtjust i kläder; stiligt klädd.

2. om sak stilig, chic, fin, elegant, drew [dru:] imp. ar draw.

Dreyfus [drei'fos, drai'fəs] npr. dribble [dribl] I. itr o. tr 1. droppa, drypa. 2. itr. dregla. 3. itr. sippra. 4. fotb.



dribbla. II. s 1. droppande; droppe. 2. uten rännil. 3. duggregn. 4. fotb. dribblande, ~t, av. driblet [-it] s småsmula;
skvätt; småsumma; by (in) us i 8må|poster (-portioner), drlelld [drai|d] imp. o. pp. av dry. -r [-ə] I. s tor-kare;
torkmaskin; torkmedel. II. a komp. av dry.

Drifield [dri'fr.ld] npr.

drift [drift] I. s 1. för vind «i. ström drivande (driven) massa; regnskur; yrsnö; yrsand; damm|-virvel, -moln;
rökmoln; drivgods av olika slag; driva a▼ snö &c, av. blldl.; attr. el. 1 sms. ofta driv- [u-miné]. 2. drivande,
drift; l&ngsam ström[sättning]; drivkraft av. Midi.; the u of the current strömmens fart. 3. <1* tekn. av-drift. 4.
boskapsdrift sammanfösande ar boskapen inom ett skogsomr&de pà viss dag för fördelning p& ägarna.

5. geoi. ytavlagring; isht krosstensgrus, glaciallera. 6. tendens [the general u of affair»]; riktning, kurs; syfte,
mening, vad man åsyftar [I see your 7. avvaktande, overksamhet isht förakti. [the policy of ~]. 8. drivgarn. 9.
Sydafr. vadställe. 10. 8toll, dagort i gruva.

II. tekn. hålstamp, puns, dorn. II. itr 1. driva [fram] [uksom] med strömmen; yra; let things U låta det ha sin gång;
into a place hamna på en plats. 2. hopas i drivor; täckas med drivor av ngt; ~ up av. bli igensnöad. 3. se ~ III. 2.

III. tr 1. driva [ihop ei. fram]; hopa i (täcka med) drivor. 2. tekn. av. itr. göra ei. utvidga [hål]. <v/age Q-idg] * 1.
drivgods. 2. av-drift. ~-anchor [-æqkə] s & drivankare. uBr [-ə] s en som driver; isht båt för drivgarnsfiske av.
anvitnd vid minsvepning. ~-iCO [-ais] S drivis. u\ess [-lis] a° planlös, utan mål.

drill [dril] I, tr 1. drilla, borra [av. ^ tooth]; genomborra av. itr. [u through]. 2. exercera, drilla; [upp]öva, träna [in
Latin grammar].

3. jordbr. så rovor &c på drill, radså; drilla åker.

4. Am. jämv. växla, byta. II. itr exercera, drilla; träna. III. s 1. drillborr. 2. exercis, drill av. biidi., träning [in
grammar]; friskgymnastik fav. Swedish u, physical ~]; av. = u-master. 3. jordbr. drill, upphöjd såbädd. 4.
radsåningsmaskin.

5.* zooi. drill babianart. 6. slags grovt kyprat bomullstyg. ~-hall [-ho:l] s exercishus; gymnastiksal. /v/Ing [-ig] s
1. se drill I. o. II.; isht exercis, övning, drill. 2. se drill III. 6. [-~[ing]--master-] {+~[ing]- -master+} [-
[ig]ma:>stə] s gymnastiklärare, -instruktör; av. Midi. drillare. ~-sergeant [-[-sa:-dgənt]-] {+[-sa:- dgənt]+} s
underofficer tjänstgörande ss. exercisinstruk-tör.

drily [drai'li] adv tin dry se d. o.
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drink [drigk] drank drunk o. poet, drunken I. itr 1. dricka [out of ur prep.]; tömma [the cup of sorrow]; ~ deep a)
ta en djup klunk; 6) se2; re up dricka u'r. 2. dricka, supa, vara begiven på starka drycker [he ~s]; ~ hard (deep,
heavily, like a fish) supa väldigt (som en borstbindare); av. ~ it. 3. ro to a p. dricka ngn till (ngns skål). II. tr 1.
dricka; ~ off (up) dricka u'r (i botten), tömma; »x» the waters dricka brunn. 2. dricka, supa [o. s. to death]) ~ o. s.
out of a situation supa så att man mister sin plats; ro a p. down (under the table) dricka ngn under bordet, lyckas
hålla sig nyktrare än ngn. 3. ~ a p.'s health dricka ngns skål; ~ success (confusion) to dricka för ngns välgång
(fördärv); ~ the ladies dricka damernas skål [the ladies were drunk]. 4. suga upp (in) [a plant res up (in)
moisture]; biidi. insupa [isht /v/ in], begärligt lyssna till, njuta i fulla drag av musik &o. 5. supa upp [o.'s wages].
III. s 1. dryck [meat and a ~ of water]; refreshing ~ läskedryck. 2. starka drycker [strong »x/J; drickande,
dryckenskap, supighet; fylla; be on the re supa; in re, the worse for re full; fond of re svag för spriten. 3. glas, sup
[have a re!]; stand res round bjuda hela laget på ett glas. 4. Am. skämts, flod, vatten; the big ~ Mississippi ei.
Atlanten, /^able [-əbl] I. a° drickbar. II. s dryck; vani. pi. res dryckesvaror, ngt att dricka, ^er [-ə] s 1. en som
dricker. 2. supare, fyllerist, drinkare [a hard ~]. »x/Ory [-əri] s F utskänkningsställe, krog. /x/ing [-ig] I. a isht



supig. II. s drickande, svi-rande; dryckeslag; i sms. dricks- [cup, water]; dryckes- [-song]; re-bout supgille; anfall
av periodsuperi; *x» companion supbroder; »x»-- house ölstuga, krog. ^-money [-mANni] s drickspengar, ~-
offering [-oNf(ə)rig] s drick-offer. D~water [-wo:tə] npr. drip [drip] I. itr o. tr drypa [with [-perspiration];-]
{+perspira- tion];+} droppa. II. * 1. drypande; dropp; takdropp. 2. byggn. vatten-, regn|list över dörr el. fönster
[&v. re-moulding, ro-stone]. ~-feed[-fi:d]s dropp|matning,-smörjning; attr. dropp-, ^ping [-ig] I. a drypande våt.
II. s 1. droppfan-del; pi. res dropp. 2. isbt fett som dryper från stek; stekflott, flottyr. ~pingpan [-'igpæ^n] s dryp-,
stek|panna. »x/Stone [-stoun] s se drip II. 2.

drive [draiv] drove driven I. tr 1. driva i olika bet. [away, back, from, in, on, out, through, up; by steam]; driva på
ei. fram [»x. on]; re out av. fördriva; uttränga;

fösa; jaga isht fråo stort till litet område; jakt. av. genomsöka skog &e efter villebråd. 3. köra hast, vagn [luggage
to the station]; skjutsa; »x, o.'s own carriage hålla sig med eget ekipage; ~ a coach and six through lätt kringgå
bestämmelse. 4. mana på; egga för mycket, tröttköra [be hard ~n]. 5. förmå, tvinga [[t/i]«o;

to do]; *e a p. out of his senses, re a p. mad (crazy) göra ngn galen, bringa ngn till förtvivlan. 6. kricket slå boll
tillbaka i riktning mot bowler; golf slå boii med 'driver'. 7. driva (köra, slå) in spik &o [a stake into the ground].
8. borra tunnel, stoll &o. 9. knuffa (stöta) till [with the elbow]. 10. [be]driva, föra; genomföra; re a good bargain
göra en god affär; re a hard bargain ej låta pruta med sig, sko sig på en affär; »x/ hard bargains vara svår i affärer;
»x» a roaring trade göra glänsande affärer. 11. dra ut på tid &o; uppskjuta [to the last minute]. II. itr 1. driva[s]
[fram]; trycka (pressa) på; ~ ashore driva i land; driving storm rasande storm. 2. komma farande, rusa, störta. 3.
köra, åka, fara då man sjaiv kör (styr) ei. bestämmer vägen [jfr ride in a bus, tramcar, train]; re up (to the door)
köra fram om vagn, chaufför + &o; ~ on! kör på (undan)! 4. om spik, boii &c gå [would re no further]. 5. ~ at a)
måtta [ett slag] åt, driva ti'11 [av. let ~ af]; b) sikta efter; syfta åt, mena [what are you driving at?]; C) F knoga på
med ngt [av. ~ away at]. III. 8 1. [fram]dri vande; undan drivande av fiende; full re i full fart. 2. jakt. drev jfr ~ I.
2. + 3. åktur [go for (take) a ~]. 4. körväg; isht uppfartsväg, infart. 6. visst slag i kricket, golf se +1. 6. 6. kraftig
attack; offensiv; gemensam framstöt, aktion »r insamling ei. annat syfte. 7. press i arbete; kraft, fart, kläm, energi
[plenty of re]; Am. bråd tid i affärer [a re of business]. 8. riktning, tendens [the tendency and re of things];
syftning; Am. av. gliring. 9. Am. parti timmer som flottas, timmerflotte. 10. parti whist

[«?ÅtSf-»x/], bridge &a, spelat av flera lag, där spelarna + flytta från bord till bord. 11. se drift I. 10. drivel
[drivl] I. itr 1. dregla. 2. prata smörja av. tr. II. tr, re away plottra bort. III. s dravel, enfaldig smörja, tjafs. »xJer [-
ə] s 1. dreg-lare. 2. en som pratar el. bär sig åt som eu idiot, tokstolle. driv en [drivn] se -e I. o. II. drivller [drai'v|
ə] s 1. en som driver i oi. bet., dri-vare av. tekn. o. *t>; oxfösare; slav|drivare, -upp-syningsman [slave-re]. 2.
körsven, kusk [-[cab--»x/],-] {+[cab- -»x/],+} chaufför; bil-, lokomotivförare [engine-ro].^ 3. Am. flottniugskarl.
4. 'driver' slags goifgiubba. 5. tekn. a) drivhjul; rear-te velociped med buk. hjulet som drivhjul; b) medbringare a
svarv, -e-way [-wei] s isht Am. körväg, -ing [-ig] s o. a drivande i oi. bet.; isht köruing, åkning; i sms. driv-[re-
anchor, re-gear, re-wheel]; re-band, ro-belt driv-, maskin|rem. -ing-box [-igboks] s kuskbock.

drizzllle [drizl] I. itr dugga, små-, dugg|regna. II. s duggregn [vani. -ing rain], -y [-i] a duggande; med (lik)
duggregn. Oroeshout [drA'Jaut,dru:'Jaut]. Drogheda [dro:'-+ ədə], nprr.

droit [droit] S jur. rätt till ngt, laglig tull som får tagas av ngt.
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Droylsden

Droitwich [droi't(w)itJ] npr. droll [droul] a (adv uy) rolig, lustig; tokrolig, putslustig, komisk; underlig, ~ery [-
əri] s [putslustighet &o; skämt, 'drome [droum] s se aerodrome, dromedary [drA/məd(ə)ri, dn/m-] s dromedar.
Dromio [drou'm|io(u)], Dromore [-o:] nprr. dronlle [droun] I. s 1. hanbi, drönare. 2. biidi. drönare, lätting. 3. surr,
brummande; entonigt tal. 4. brumjbas, -stämma [äv. u-pipe] i Säckpipa med alltid samma ljud. II. Ur o. tr 1. SUr-



ra, brumma; mumla [fram]. 2. dröna, slöa [äv. ~ it]; u away dröna bort. -ing [-ig] a°

1. entonig. 2. äv. = -ish. -ish [-ij] a° slö, lat. Drontheim [dro'nt|im, -aim] npr Trondheim, drool [dru:l] s o., itr se
drivel.

droop [dru:p] I. itr 1. sloka, hänga ned; börja vissna; om ögonlock sänka sig; slutta, bli lägre.

2. poet. om soien sjunka, gå ned. 3. avtyna, falla ihop, bli kraftlös; bli modlös; om mod sjunka; om samtal gå
trögt. II. tr hänga (sloka, luta) med; sänka ögon. III. s 1. slokande (hängande) ställning (tillstånd); lutning,
sänkning, sjunkande. 2. nedstämdhet. ojng [-ig] a° 1. lutande, nedböjd, hängande. 2. vissnande, avtynande, svag,
matt. 3. nedslagen, modlös.

drop [drop] I. s 1. droppe [of water &c]; av. tår, blods-, regn|droppe to allt efter smnbanget; by us droppvis; a u
in a bucket (the ocean) en droppe i havet; ~ bottle droppflaska; ~ measure droppglas. 2. F tår, glas [take a ~];
have a u in o.'s eye vara överlastad (klad-dig). 3. pastilj, slags karamell [acid ^s]. 4. ngt som hänger, isht a)
örhänge [ear-us]; b) prisma, droppe t ljuskrona. 6. fall[ande], nedgång [a great u in the- temperature], sjunkande;
stup; get the u on a p. Am. dra fördel av ngns ogynnsamma ställning (handikap), få övertag över ngn. 6.
fall[höjd]; djuppåråsegei. 7. teat, ridå [av. act ~, u-curtain]. 8. falljbräde under galge, -lucka. 9. Am. Öppning 1
brevlåda. II. itr 1. droppa [ned]; drypa [with av]. 2. falla, sjunka [on o.'s knee] äv. om pri», röst &c; stupa [the
ground ~s]; störta. 3. falla [död ned], stupa; falla ifrån, dö. 4. undfalla [a remark us from a 5. gå, komma, råka
[across (on) a p.; into a place se nedan 7]; u a-sleep somna; ~ astern sacka akteröver;

behind (to the rear) sacka efter; ~ down a river driva (segla) utför en flod; he has uped out of our sight han har
försvunnit ur synhåll för oss;

in troppa in; titta i'n, hälsa på [~ in at (o«)]; 'V into titta i'n i (på) ställe; falla in i vana, samtal &c, omedvetet el.
oavsiktligt Övergå till [verse]; /Vi off a), se ~ away: falla av [leaves u off]] b) avtaga, minska; c) lura av, slumra
in; d) dö; u on Be u across; u out om bokstav &o bortfalla; ~ through förfalla ei genomföras. III. tr 1. drypa,
droppa. 2. låta falla; släppa, tappa; spilla, fälla tårar &c; låta undfalla sig [av. let ~ the anchor & låta ankaret gå; ~
a brick Midi. göra en dumhet, göra ett svårt fel (missgrepp); ^ a hint ge ngn en vink; u me a line skriv ett par
rader; ~ into the letter-box lägga [ned] brev i brevlådan. 3. låta bortfalla, kasta bort, utelämna [o.'s A's]. 4. överge,
lämna, upphöra med, avstå från, avbryta, gå ifrån; sluta umgås med; ~ it! låt bli det där! sluta nu! ð. avlämna
passagerare, paket. 6. föda lamm &c. 7. S förlora pengar. 8. fälla, sträcka till marken. 9. sänka ögon, röst &c. ~-
curtain[-kə:tn] s teat. [mellanakts]ridå. ~-dry [-drai] a droppfri. ~-hammer [-hæmə] se --press, ~-let [-lit] s liten
droppe [~ infection], ^-light [-lait] s Am. flyttbar gas- ei. elektrisk lampa. -off [-o'f], ~-out [-au't] s fotb. utspark.
~pings [-igz] s pl 1. vad som dryper, dropp. 2. djur-spillning. ~-press [-pres] s tekn. fallhammaro. ~-scene [-si:n]
« i« - -curtain; av. slutakt. -shutter [-fAtə] s fotogr. ridåslutare. dropsliicai [dro'ps|ikl] a° vattusiktig, vattu-

sots-. -y [-i] s vattusot; biidi. uppsvälldhet. dropwort [dro'pwə:t] s bot. brudbröd. dros[h]ky [dro'Jki] s rysk ei.
preussisk droska, dross [dros] s 1. slagg. 2. orenlighet; skräp, avskräde, avskum. ~y [-i] a l. slaggig. 2. oren;
värdelös, drought [draut], poet. drouth [drauþ] s 1. aid. torrhet. 2. vani. torka, regnbrist. 3. aid. törst, ~y [~i] a° !•
torr? regnfattig. 2. törstig, drove [drouv] I. imp. av drive, se d. o. II. s 1. kreaturs|drift, -skock, drev; av. hjord. 2.
Midi, massa folk i rörelse, stim. ~r [-ə] s kreaturs-fösare; kreaturshandlare, drown [draun] I. itr drunkna [a uing
man catches at a straw; save a p. from uing; annars vanl.&e ued]. II. tr 1. dränka av. Midi. [grief in wine]; be ued
drunkna; ued in tears badande i tårar; ued in sleep försänkt i djup sömn; ued in wine tyngd av vin; like a ued rat
våt som en tupp (dränkt katt). 2. översvämma; ~ out driva bort folk genom översvämning. 3. b ii di. överväldiga,
-rösta, döva (jfr 1). ~d [-d] dial. f. drown. drowsüe [drauz] I. itr dåsa, halvsova, vara sömnig. II. tr 1 göra dåsig
(sömnig, tung, slö). 2. ~ away time dåsa bort tiden. III. s dås|ighet, -ande, halvsömn, -ihead [-ihed] s åid.
sömmghet. -y [-i] a° 1. sömnjig, -tung, -aktig; dåsig, slö. 2. sömngivande. -y-head [-ihed] s 1. sömntuta. 2. se -
ihead. Droylsden [droi'lzdon] npr.
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dry-salt

Dp«. [do'ktəz] förkortn. ay Doctors. drub [drAb] tr prygla, banka, piska [it ought to be robed out of you]; a
sound <ebing ett ordentligt kok stryk, drudge [drAdj] I. s arbets|träl, -slav. II. itr utföra tungt (otrevligt,
mekaniskt) arbete, arbeta som en slav, slava, [släpa och.] träla, slita; drudgingly med möda, slitsamt, ~ry [-əri] s
knåp-, släp-, slav|göra,slit, rutinarbete

is. arbete som görea nödtvunget el. kräver stor uthållighet

[nine tenths of life is ~]. drug [drAg] I. s 1. drog, apoteksvara; sömn-, bedövningsmedel, gift; pi. res narkotika;
the re habit vanan att använda narkotika. 2. svårsåld (osäljbar) vara, 'bodliggare' [vani. a re in the market], II. tr 1.
blanda med gift ei. narkotiskt medel [~ the wine3, tillsätta dryck ngt giftigt, förgifta. 2. ge ngn gift (sömnmedel,
narkotiskt medel), bedöva; he has been reged han har fått ngt giftigt ei. narkotiskt i sig. 3. äckla. III. itr använda
(ta) narkotika. ~-addict [-ədivkt] 5 en som är hemfallen åt narkotika, morflnist &c. ~-clerk [-klcuk] s Am.
farmaceut, »v-fiend [-fLnd] s »e dope-fiend. drugget [drA'git] S drogett, grovt ylletyg använt som

matta, mattskyddare, bordsöverdrag, drugjjgist [drA'g|ist] s 1. droghandlare. 2. isht Am. apotekare; chemist and
<e på skylt apotek, -gy [-i] a drog-; narkotisk, -store [-sto:] s Am. apotek och kemikaliehandel äv. med
forfriskningar. Druid [dru(:)'id] s druid, keltisk präst ei. lärd. roBSS [-is] s keltisk prästinna. *v/fc[al°] [--ik, -(ə)l]
a druidisk, druid-. <x/lsm [-izm] 8 druidism druidernas kult.

1. drum [drAm] I. s 1. trumma [beat the re]; big re stor-, basjtrumma; with res beating and colours flying med
flygande fanor och klingande spel, under trummornas dån och fanornas spel. 2. X trumslagare. 3. trnm|ljud, -läte,
-virvel. 4. [ngt som liknar en] trumma; vals, cylinder; cylinderkärl. 6. örats trum-håla. 6. kvälls-, te|bjudning. II.
itr 1. trumma; biidi. dunka, bulta, banka; låta som en trumma, surra; a riming noise in the ears öronsusning. 2.
isht Am. värva kunder &c; jfr remer. III. tr 1. trumma melodi; trumma med fingrarna; dunka på ngt. 2. värva; ~
up trumma ihop, samla, värva. 3. ~ out utstöta offentligt ur regemente &o ss. straff. 4. genom ständigt
upprepande driva, tröska [~ it into him; he was reined into apathy],

2. drum [drAm] s geoi. bergås, åsmorän. Drumclog [drAmklo'g äv. - -] npr.

drumllfire [drA'm|faiə] s X trumeld. -head [-hed] 8 1. trumskinn; ~ court-martial krigsrätt i fält, ståndrätt. 2. örats
trumhinna. 3. »t* gångspelshuvud, drumlin [drA'mlin] se 2. drum. drumll-major [drA/m|[m]eivd3ə]s
regementstrum-slagare. -mer [-ə] s 1. trumslagare. 2. Am. handelsresande, provryttare.

Drummond [drA'mənd] npr; re light drum-

mondskt kalkljus. drumil-roll [drA'm|roul] s trumvirvel, -stick

[-stik] s 1. trumpinne. 2. ben av stekt fågel, drunk [drAgk] I. pp. av drink, se d. o. II. pred. a drucken, berusad av.
biidi., full, onykter [~ and disorderly; re as a flddler (Zorc?)]; dead re plakat; get ~ bli berusad. III. s S 1.
dryckeslag; rus, fylla. 2. fyllerifall hos polisen; en berusad, fyllerist, ~ard [-əd] s drinkare, ~en [-(ə)n] a° vani.
attr. 1. drucken, full [a ~ sailor]; redlös. 2. supig, försupen. 3. framkallad av (skeende under) ruset [brawl]; rusig
[sleep]; in are flt i fyllan och villan, ^enness [-ənis] s 1. fylla, rue; rusighet; conviction for re fylleriförseelse. 2.
dryckenskap, fylleri, drupe [dru:p] s bot. stenfrukt. Drury [dru'ari] npr [~ Lane Theatre]. druse [dru:z] s geoi.
drus; drushål. Drusllilla [dru(:)si/lə], -us [dru/səs] nprr, dry [drai] I. a° 1. torr i ol. bet.: icke flytande, fuktig
ei.under vatten; uttorkad; aid. torkad frukt &o; run re om brunn, djur ] to re hänga på tork; ~ up sina (torka) ut; S
hålla mun, tiga [isht i imper.]; sluta med ngt. dryad [drai'əd] s dryad, skogsnymf. dryllasdust [drai'əzdASt] I. Dre
s torr kammarlärd isht historiker. II. a genom|torr, -tr&kig. - -bob [-bob] se bob I. 6. Dryburgh [drai'b(ə)rə] npr.
dry-cure [drai'kjua] tr torrsalta kött &c. Dryden [draidn] npr.

dryil-dock [drai'|dok, - -] s o. tr [lägga i] torrdocka. -ing [-ig] I. * tork|ande, -ning 4c, se dry III. o. I V.; re room
torkrum. II. a [förtorkande. -ness [-nis] s 1. torka; torrhet. 2. biidi. tråkighet; strävhet, stelhet, kyla; nakenhet. - -
nurse [-nə:s] I. s 1. barnsköterska (jfr

wet-nurse). 2. en som instruerar en oerfaren överordnad, isht officer 'barnpiga'. II. tr uppföda barn med flaska. - -



point [-point] s torr-, kall|nål

för gravering utan syra på koppar. * -l*0t [-ro't, - -] 8 torröta; bildl. om undergrävande moraliskt el. socialt

förfall; ~ [^fungus] hussvamp. - -salt [-so:lt]
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due

tr se - -cure. -Salter [-so:ltə] s kemikalie- och konservhandlare, -saltery [-so:Nltəri] s kemikalie-, konserv|handel;
kemikalier; konserver.

Orysdale [drai'zdeil] npr.

dryshod [drai'JVd, - -] a o. adv torrskodd.

d. S. hand. förkortn. för day's sight; days after sight; se sight. D. S. C. (M., 0.) = Distinguished Service
Cross(Medal, Order)se distinguished. D. Sc. = Doctor of Science se Science, 'dst — hadst, wouldst. d.t. [di/ti=
delirium tremens. D.Th. = Doctor of Theology.

duad [dju(:)'əd] se dyad.

dual [dju(:)'əl] I. a 1. som gäller två; gram. dual. 2. bestående av två delar, tvåfaidig, dubbel [character,
ownership, shirt]; the Du monarchy dubbelmonarkien Österrike-Ungern 1867-1918. 3. ~ school samskola. II. s
gram. dualis. oJsm [-izm] s dualism, uity [dju(:)æ'liti] s tvåfald, dubbelhet, tvedelning.

dub [dAb] tr 1. dubba [till] a p. a knight]. 2. ofta skämts. göra till; kalla för. 3. preparera konstgjord fluga vid
fiske. 4. smörja läder. 5. tekn. släta; slikta.

dub. förkortn. för dubious.

dubillety [dju(:)bai'əti] s tvivelaktighet av. konkr.: ovisshet, tvekan, tvivel[smål]. -ous [-[dju:'-biəs]-] {+[dju:'-
biəs]+} a° 1. tvivelaktig i ei. bet.: a) oviss; obestämd; otydlig [light]; av oviss utgång [-[undertaking];-] {+[un-
dertaking];+} h) misstänkt, tvetydig [compliment, company, friend]. 2. tveksam, tvivlande [expression];
vacklande [will], -table [-[dju:'-bitəbl]-] {+[dju:'- bitəbl]+} a° tvivelaktig, -tation [dju:bitei'Jn] s tvivel; tvekan, -t
at I ve [dju:'biteitiv, -tətiv] a° tvivlande; tveksam.

Dublin [dA'blin], Du Bofsson eng. Edju/bisn] nprr.

ducilal [dju-/k(ə)l] a° hertiglig. -at [dA'kot] s

dukat förr guldmynt, vani. omkr. 8 kr. D-e [-[du/-tje(i)]-] {+[du/- tje(i)]+} 8 [11 [the) u Mussolini].

Duchesne [d^urjei'n, dju:ksn] npr.

duchlless [dA'tJ|is] s 1. hertiginna. 2. S grön-saksmånglares hustru (förk. dutch), -y [-i] s hertigdöme.

Ducie [dju'/si] npr.

1. duck [dAk] s segelduk, buldan; pi. us bul-dansbyxor [white ~s].

2. duck [dAk] I. s 1. [Pi. us 0. koii. även ~] anka; and [wild-u]; like water off a u's back som vatten på gåsen;
[take to itf] like a u to water som fisken i vattnet; a fine day for young us om dag då regnet står som spön i
backen; in two shakes of a us tail i en handvändning. 2. smekord F liten pulla, docka, raring; a u of a hat en
förtjusande hatt. 3. kricket ~ (u's--egg) noll poäng [make a 4. börs. S [lame] ~ insolvent spekulant. Ö.
smörgås[sten]; play [af] us and drakes kasta smörgås; make us and drakes of (play us and drakes with) slösa bort,
göra av med, ösa ut pengar; handskas vårdslöst med. 6. hastig dykning, dopp; [-bock-[ning],-] {+bock- [ning],+}
nick. II. itr 1. hastigt dyka ned o. kom-



ma upp igen, doppa sig. 2. böja sig hastigt, väja undan; bocka sig, nicka; knixa; biidi. böja sig för [to; av. ~ under
to]. 3. S draga sig undan, smita. III. tr 1. doppa. 2. hastigt böja ned huvudet. 3. Am. S smita ifrån (undan), r^-bill
[-bil] s zooi. näbbdjur, /^-boards [-bo:dz] s pl S brädgång i skyttegrav el. gyttja, ~er [-ə] s 1. zooi. dykarfågel;
isht smådopping. 2. ank-uppfödare. ~-hawk [-ho:k] s zooi. 1. Kngi. brun kärrhök. 2. Am. pilgrimsfalk. ~ing [-ig]
s 1. doppning; hastig bugning, bock; get a good u bli ordentligt genomvåt. 2. andjakt punt]. ^legged [-legd] a med
ovanügt korta ben. /v,-ling [-lig] s ankunge, ^-weed [-wi:d] s bot. Lemna andmat. D^worth [-wə:þ] npr. uy [-i] I.
s i tilltal F raring. II. a F söt, näpen, rar. duct [dAkt] s 1. [rör]ledning, [lednings]rör, gång, kanal. 2. kärl hos djur
o. växter, ~ile [-ail] a° 1. tänjbar, smidig; som kan dragas ut i en tråd. 2. biidi. plastisk, smidig, böjlig; foglig,
lättledd. ~ility [-i'liti] s 1. tänjbarhet, sträckbarhet, smidighet. 2. böjlighet; foglighet, medgörlighet. oJess [-lis] a;
u glands endokrina körtlar, dud [dAd] S I. s 1. okreverad granat, blind-gångare. 2. tomt hot, bluff. 3. odugling,
strunt; tråkmåns, osympatisk person; Am. äv. plugghäst. 4. pi. us kläder, paltor. II. a oduglig, strunt-, skräp-.
Duddel [dAde'1, dju(:)de'l] npr. dude [dju:d] s Am. S snobb, sprätt, estetflabb härmar ofta eng. tal, sätt, dräkt &c;
äv. karl, student, dudeen se dudheen.

dudgeon [dAdjn] s vrede, förargelse, harm,

groll; in u förgrymmad, förargad, stött, dudheen [dudr/n] s iri. kort kritpipa. dudine [dju(:)di/n] s (fem. tm dude) S
modedocka,

snobbig kvinna. Dudley [dA'dli], Dudu [du:'du:] nprr. due [dju:] I. a 1. som skall betalas; förfallen [till
betalning]; the amount u tome min fordran; [bejcome (fall) u förfalla [till [-betalning];-] {+betal- ning];+} when
u på förfallodagen; wages u lön till godo, innestående lön. 2. som man ar skyldig ngn, tillkommande [to];
behörig, vederbörlig, tillbörlig [in u form; with u respect; after u consideration; have o.'s u reward]; riktig; in u
course [of time], in u time (season) i rättan tid, i sinom tid; it is u to him to say that . . man är honom det
erkännandet skyldig att.., man måste säga att han ..; as is u and fitting som är som sig bör; keep u time hålla
ordentlig takt. 3. beroende P& [to]; be u to bero på, ha sin grund i [the delay was u to an accident]; it was u to
him that I came det var tack vare honom som jag kom; this discovery is u to Newton man har N. att tacka för
denna upptäckt. 4. skyldig att vara (komma) enl. avtal, tidtabell &c; väntad; / am u in L. to-night jag skall vara i
L. i kväll: the train is u at 6 tåget skall komma
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dump

kl. 6; is ~ and over-re skalle ha varit här lör länge sedan; be ~ to + inf. skola em. aytai &o [he is re to speak here
tp-night; the last train was ~ to leave at 10 (skulle gå kl. 10)}. II. adv »i. rakt, precis; ~ north rättvisande nord, rätt
i norr, rätt nordlig. III. s 1. ngns rätt, vad som tillkommer ngn; to give him his ~ för att göra honom rättvisa; give
the

devil his <o icke Tara orättvis ens mot sin ovän. 2. vad man är skyldig, skuld [pay o.'s ~s]. 3. pi. ~s^ tull,
avgift[er], tribut, umgälder [harbour res, tonnage 4. «t» ooh F for a full ro slutgiltigt, definitivt, på allvar; lie
down for a full re slå sig fullständigt till ro. duel [dju(:)/əlj I. s duell [fght a envig, strid meiian två parter. II. itr
duellera, ~llst [-ist] s duellant. duenna [dju(:)e'nə] s duenna äldre guvernant el.

sällskapsdam, 'förkläde'. duet[t] [dju(:)e/t] s duo, duett [play res].

1. duff [dAf] s dial. F 1. deg. 2. slags pudding [plum-ro].

2. duff [dAf] tr S 1. fiffa npp dåliga varor. 2. Austr. ändra ägaremärkena på, stjäla kreatur. 3. lura

+ [a p. out of].

duffel, duffle [dAfl] * 1. doffel slags grovt ylletyg.

2. jägares, kampares &o Ombyte kläder, duffer [dA'fə] « F 1. en som ohederligt prackar på folk skräp svindlare;



schackerjude. 2. förfalskad vara, isht falskt mynt; värdelös sak, skräp. 3. isht Anstr. gruva som ingenting ger. 4.
odugling, inkompetent person, kladd, krake, perukstock; idiot, träskalle. Duffllerln [dA'f|rin], -ield [-i:ld] nprr.
duffle [dAfl] se duffel. Duffy [dA'fi] npr.

1. dug [dAg] s juver; spene.

2. dug [dAg] imp. o. pp. av dig, se d. o. Dugald [du:'g(ə)ld], Dugdale [dA'gdeil] nprr. dugong [d(j)u:'goq] s sooi.
dugong.

dug-out [dA'gaut] s 1. [urholkad] kanot. 2. jordkula, underjordiskt skyddsrum i löpgrav &c. 3. S i krigstjänst
återinryckt pensionerad officer, duke [dju:k, skämts. du:k] s hertig. ^dom [-dəm] s hertigdöme; hertiglig
värdighet. Dories [-əriz] 8 pl [the ~] distrikt 1 Nottinghamshire med flera hertigliga gods.

Dukinfield [dA'kinfi:ld] npr. dulcüet [dA'lsjit] a° 1. åid. söt. 2. ljuv, smekande, mjuk, mild isht om ljud. D-le [-i]
npr. -Ify [-ifai] tr 1. göra söt, söta. 2. biidi. göra blid (behaglig), uppmj uka, förmildra, -imer [-imə] s 1.
stränginstrument hackbräde, cymbal. 2. äv. gonggong. D-inea [-ini'ə, av. ----] I. npr. II. s käresta.

dull [dAl] I. a (~y adv) 1. långsam i uppfattning, trög [ibrain, man]) dum. 2. långsam i rörelser &o, tung, trög,
slö, d&sig [animal, sailer; all work and no play makes Jack a re boy]. 3. känslolös; om ögon, «ron matt, skum,
svag; om smarta, ljud &e svag, obestämd, dov [ache,

crash]) re pain ar. molvärk; ~ of hearing lomhörd. 4. hand. som ligger nere, trög, stillastående; död [season])
svårsåld, utan efterfrågan, matt [stocks and shares are re; consols opened ~]. 5. ointresserad, dåsig; dyster,
tungsint. 6. tråkig, långtrådig, ledsam, enformig [life, book]) om plats livlös och tråkig, öde, tyst [town, grave])
be {feel) ro, have a re time of it ha tråkigt. 7. matt, glanslös metaii; matt belyst [landscape]; grå, mulen dag &e.
8. slö, trubbig egg. II. tr förslöa [the edge of, o.'s senses]) göra trög &o; matta, dämpa, försvaga; fördunkla. HL itr
bli trög; förslöas; mattas, ~ard [-əd] I. s trögmåns, tjockskalle; slöfock. II. a slö, trög, dum. ~-eyed [-aid] a med
slö blick, /v/ish [-ij] a en smula trög (slö, matt, tråkig &o, se dull). O~-street [-stri:t] npr F; live in ~ bo i ett dött
(tråkigt) kvarter, ^-wltted [-'wi'tid] a tjockskallig, obegåvad, dum. dulness [dA'lnis] s [ = dullness] tröghet, slöhet;

tråkighet; matthet Ac, se dull. Duluth [dju:lu:'þ], Dulwich [dA'lidj, ar. -itj] nprr.

duly [dju*/li] adv vederbörligen, behörigen; ibi. lagom.

duma [du/mə] s dum a, rysk riksdag i9oe—n. Dumaln [dju(:)mei'n], Dumas [dju/ma:], Du Mau-

rier [dju(:)mo:/rie(i), av. fr. utt.] nprr. dumb [dAm] I. a° 1. stum [deaf and ~]; oskälig [(animal]; mållös; strike re
göra mållös, förstumma; have you a ~ devil? har du blivit stum? ~ crambo rimlek med levande chara-der; ~ show
stumt spel, pantomim. 2. tyst, utan röst (inflytande) [the ~ masses]) ljudlös. 3. tystlåten [the English are a re
people]. 4. ~ barge [bogserad] pråm utan segel el. maskin; re well avloppsbrunn. 6. Am. F dum, idiotisk. II. tr
förstumma. Dumbarton [dAmba/tn] npr. dumbl!-bell [dA'm|bel] s hantel. -found [-fau'nd]

tr göra mållös [av häpnad], förstumma. Dumbledlkes [dA'mbidaiks] npr. dumbledore [dA'mbldo:] s mest dial,
humla, dumb-waiter [dA'mwei'tə] s mindre flyttbart serveringsbord med vridbara hyllor; Am. äv. mathiss,
dumdum [dA'mdAm] s dumdumkula Eäv. ~ [-bullet].-] {+bul- let].+}

Dumfries [dAmfri/s], ~shlre [-J(i)ə] nprr. dummy [dA'mi] I. s 1. F stum person. 2. träkarl i vist &c; double re vist
(spel) med två träkarlar. 3. blindpipa, nolla, statist; fårskalle, perukstock. 4. bulvan, 'skylt', 5. skenföremål att
skylta med &c, skylt|figur, -docka, mannekäng, gubbe att skjuta på &o. 6. tröstnapp Eäv. ~ teat]. II. a falsk, sken-
, blind-; ~ copy provjexemplar, -nummer isht med omslag och n-1 nstrationsprov. III. tr o. itr isht Austr. förvärva
(uppträda) som bulvan. 1. dump [dAmp] s 1. kort och tjockt föremål av oi. slag, klump. 2. F liten tjockis, rova,
rul-
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duration

ta. 3. & kort o. tjock spik, bult. 4. blymark i spel. 5. S styver, rött öte [not loorth a ~]; Pi. us pengar.

2. dump [dAmp] I. tr l.isht Am. avstjälpa, tippa; kasta ner (släppa, tappa) med en duns.

2. dumpa varor: sälja isht utomlands till underpris för att erövra ny marknad eller siå ihjäl utländsk konkurrens.

3. landsätta överflödiga invandrare på utländsk botten, skicka till annan ort. II. itr 1. falla ned med en duns. 2.
dumpa [varor]. III. s 1. duns, dovt slag. 2. Am. avfalls-, avskrädesj-bög; avstjälpningsplats. 3. & tmaiug
förrådsplats, upplag av ammunition rid fronten.

[-idg] s Am. 1. avstjälpning, tippning. 2. av-skrädesbög. 3. tippningsrätt på viss plats-, tipp-ningsavgift.

Dumphreys [dA'mfriz] npr.

dumplling [dA'mpjig] s isht avstjälpning; [-durnp-[n]ing-] {+durnp- [n]ing+} &c, se 2. dump /. -Ing-cart [-igka/t]
s tipp-, vippjkärra. -ish [-ij] n° dyster, ur humör.

dumpling fdA'mpli]gl,<?l. kök. I äpple]munk; kroppkaka [pork ~]. 2. F se i, dump. 2. dumps [dAmp^l s pl: b c in
t ht v- » wira tu-d- i stämd ^hångfardi^r, ur hum» i |

1. dumpy I ii', nipij, av dumpty . m \ . .... . kott i Och tjock, UndeifU LMg, b.ttf ^ Icort <(*>• ti» teU j skoplibell.

2. dumpjy [cU'inpi] a° se -ish,.

1. dun [dAn JI. a 1. gråbrun som råtta, lät.-rkbrt-n 2. isht poet. mörk, dunkel. II. s l, morKbrun häst; förr äv. lläst i
allm. 2. slags grå metlluga.

2. dun [cIaii] I. s 1. besvärlig fordringsägare; ford ringsindri vare. björn. 2. krav på betalning. II. tr kräva på
betalning, björna; uning letter kravbrev.

Dunilbar [dAnjbci:', äv. --], -blane [-blei'n], -can

[dA^kən], -cansby [dA'qkanzbi] nprr, duncüe [dAns] s dum mer jons, dumhuvud. D-iad

[-iædj S dunciad [the u satiriskt epos av Pope].

Dunilcombe [dA'njkəm], ~dalk [-do:'k], -das

[-dse's, - -]. -dee [-di/, - -, attr. - -] nprr. dunderhead [cL/ndəhed] s tjockskalle. Dunildonald [dAnjdo'nold] npr. -
dreary [-dri'ari]

npr äv. S snobb, narr; whiskers långa poli-songer utan annat skägg.

dune [dju:n] s dyn, [flyg]sandjkulle, -ås. Ounedin [dAni/din] npr. Duneim. förkortn. for Dunelmensis av Durham
i biskopens underskrift. Dunfermline [dAiifə*/mlin] npr. dunfish [dA'nfiJ] s Am, saltad torsk, kabiljo

mörkgrå till färgen.

dung [dAij] I. s dynga, gödsel. II. tr gud »la. f Dunllgannon [dAnjgæ'nən], -garvan [-ga:'vən] nprr.

dung-beetle [dA'gbirtl] s z«0i. tordyvel.

Dungeness [dA/n(d)^ne^s, äv. fine's] npr. dungeon [dA'n(d)g(ə)n] I. s fångtorn huvudtornet, i innersta
borggården, i medeltida borg, borgf ängelse;

underjordisk fängelsehåla. IL tr inspärra, dunglihill [dA'gjhil] s gödselhög, -stack; biidi.

u whole title-word 0 adverb regular % rare X; iui

sophög; smuts; cock on his own u hustyrann, kaxe inom sitt område; u cock hustupp icke stridstupp [därav ~ adj.
feg, mesig], -y [<i] a dyngig; smutsig.

Duniiholme [dA'n|əm], -keld [-ke'ld], -ker [-[dA'g-kə],-] {+[dA'g- kə],+} -kirk [-kə:'k, äv. - -] Dunkerque.



dunlin [dA'nlin] s »»i. kärrsnäppa. Dunillop [dA^njlop, »v. - -] [~ tyres], -more [-mo/], -mow [-rno(u)] nprr; u
flitch fläsksida

som förr överräcktes till det åkta par i byn u i Essex, som kunde svära på att de levat i fullständig endräkt ett

år och en dag efter bröllopet.

dunnage [dA'nidj] 1.1 stuvningsgods, bädd-

ning, garnering. 2. S bagage; kläder, dunner [dA'nə] s 'björn', «« 2. dnn. dunnish [dA'niJ] a gråbrun ak tig. dunno
[dənou'] P för don't know. dunnock [dA'nak] s zooi. järnsparv. Dunilnottar [dAnþ'tə], -oon [dənu/n], -raven [ -
rei'vn], -sany [-sei'ni], -s[e] [-s], -sin[n]ane [-si'nan], -stable [-stəbl], -staffnage [-[-stæ'f-nidg],-] {+[-stæ'f-
nidg],+} -stan [-stən], -ster [-stə], -ton [-tən] nprr,

duo j dju(:Yo(u)] s mus. duo, duett, ^decimal [-<1t''sini,»i] a° grundad på 12-talet. <^decinto I de'bu .o(u)] s [bok
i] duodea[format] [vani. s-M • iK'mo\; hot, a) duodes-; b) liten, dimi-ii ni i v. rwdenary [ -di/nəri] a grundad på
12-talet. ^denum [-di/nəm] s anat. tolvfinger-tarm. ~logue [dju'alog] s duolog, dialog

mellan två.

dupe [dju:p] I. s lättnarrad (godtrogen) person; en som har blivit dragen vid näsan; be the u of [äv. a u to] låta lura
(narra) sig av. II. tr lura, dra vid näsan; dupera. <x.ry [-əri] s bedrägeri, duple [diu:pl] a dubbel isht mat.; ~ time
mus. tvåtakt. ~x [-leks] a tvåfaldig, bestående av (försedd med) två; ~ lamp lampa med två vekar; ^ telegraphy
duplextelegrafering. dupllcatüe I. [dju/plikit] a dubbel, tvåfaldig; duplett-; rv, portions reservdelar. [-II.[-]sl.du-
plikat,-] {+II.[-]sl.du- plikat,+} duplett, isht om lika lydande exemplar av handling: sekunda [tratta]; in u i två
[lika lydande] exemplar. 2. pantkvitto. 3. ord-dubblett, synonym. III. [dju/plikeit] tr 1. fördubbla. 2. duplicera,
utfärda i två lika lydande exemplar: noggrant avskriva, ta kopia (kopior) av; uppvisa maken till, -ion [-[dju:-
plikei'Jn]-] {+[dju:- plikei'Jn]+} $ 1. fördubbling. 2. duplett. duplicity [dju(:)pli''siti] s dubbel|het, -spel, falskhet.
Dur, förkortn. för Durham.

duraiibiiity [djuərəb/liti] s varaktighet, hållbarhet. -bfe [dji^ərəblj a° varaktig, beståndande; hållbar, slitstark, -
lumin [-[djuəræ^ju-min]-] {+[djuəræ^ju- min]+} s tekn. duraluminium, -men [-[dju(ə)rei/-meu]-] {+[dju(ə)rei/-
meu]+} 3 bot. kärnved i träd. -nce [dju^rəns] s fängsligt förvar, fångenskap [in ~ vile].

Durand [dju(ə)ræ^Dd] npr.

duration [dju(ə)rei/Jn] s f ortvar o, varaktighet

»i* marine F colloquial P vulgar S slangDurban
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duvetyn

[the ro of a term; be of long for the ~ så ~länge ngt (isht kriget) varar vanligt i kontrakt under kristid.

Durban [də:'bən] npr,

durbar [də:'ba:] s 1. offentlig mottagning av indisk furste el. brittisk guvernör. 2. audienssal i indiskt palats.

Durdlien [də:djn], -le [-1], Dureil [dju(ə)re'l] nprr.

duress [dju(ə)re's, av. dju'əres] s 1. intrång på ngns frihet; fängsligt förvar, fångenskap. 2. yttre tvång (våld el.
hot) använt mot ngn för att framtvinga ngt; under ~ handla &o Under tvång (våld[shot]); plea of ~ jur. anförande
avivång såsom grund för ogiltighet av kontrakt (överenskommelse). D'Urfey [də/fi], Durham [dArrəm] nprr.
during [dju'arig, av. djo'ər-, djo'arirj] j9?*e/> under om fortvaro i tid, medan ngt varar (varade) <tc [~ life].
durmast [də:'ma:st] s bot. vinterek [»v. durn [də:n] P se 1. darn. durra [clu'rə, dA'rə] s bot. durra[korn]. Dursiey
[də/zli] npr.

durst [də:st] imp. av dare se d. o. vågade, tordes. Duse [du:'zi] npr.



dusk [dAsk] I. a dunkel, mörk, skum. II. s dunkel, skumhet; skymning [at re, in the ro of the evening]. III. itr
poet. skymma, bli mörkt, ~ish [-ij] a° n^got dunkel, ~y [^i] a° 1. dunkel, skum; fördunklad. 2. svart-aktig,
mörk|lagd, -hyad. 3. biidi. mörk, dyster, dust [dASt] I. 8 1. damm, stoft; dammoln [a ~]; what a ro! så det
dammar! make (raise) a ro damma, riva upp damm; ställa till bråk jfr 7; bite the. ~ bita i gräset; shake the ~ oj}

0.Js feet skudda stoftet av sina fötter; throw ro in a p.'s eyes slå blå dunster i ögonen på ngn; go down into the ~
with shame sjunka i jorden av blygsel. 2. sopor. 3. fint pulver av

+ oi. siag, t. ex. frömjöl, borrmjöl. 4. widi. stoft, aska, jord [<x/ to ro; the honoured ~ of the King]; grav;
förgänglighet; be in the ~ ligga i stoftet, vara död. 5. symbol för förödmjukelse, förnedring, ringhet. 6.
människans stofthydda. 7. F oväsen, uppträde, slagsmål, rabalder, bråk [av. *e-up]; raise (kick up) a re «e ovan 1.
8. S pengar [down with the re!]. II. tr 1. damma ner; göra dammig; ~ the eyes of lura, föra bakom ljuset. 2.
[be]strö, pudra. 3. ~ o. s., av. itr., om f&giar bada sig i damm. 4. damma [av], dammtorka [shelves]; borsta
dammet ur, piska kläder; a p.'s jacket F damma på ngn,, ge ngn på pälsen. III. itr

1. damma, dammtorka. 2. S isht Am. skynda, fara off; av. ~ it], ^-bin [-bin] s soplår.

+ ~-cart [-ka:t] s sopkärra, ~-coat [-kout] s damm-, städ|rock. ~er [-ə] s 1. dammjborste, -handduk, -tTasa, -
vippa. 2. en som dammar. 3. isht Am. dammrock. ~-guard [-ga:d] s stankskarm p& «ykei. ~-hole [-houl] s 'sop-

tunna' grop för aska (sopor &c) i the area. ~ing [-ig] s 1. damning &e se dust II., III. 2. S kok stryk. 3. S i
gungning i häftig storm. »Nornan [-mən] s 1. sophämtare; ~'s hat S slokhatt. 2. F Jon Blund, ~-pan [-pæn] s
sopskyffel. proof [-pru:f] a dammtät. ~-shot [-Jot] s dunst[hagel]. ~-wrap [-ræp] s dammrock; dammskydd [are],
överdrag, ~y [-i] o°

1. dammig; lik damm; om färg matt, oklar [a ro red]; it is re det dammar. 2. urtråkig. 3. not so ro S inte så illa
(oäven, tokig), ganska bra.

Dutch [dAtJ] I. a 1. åid. hist, kontinentalgermansk, tysk. 2. nu holländsk, nederländsk; ro auction se auction; ro
cheese edamerost, sötmjöiksost; «« clock schwarzwaldklocka; ro comfort (consolation) dålig tröst; ~ courage
spritkurage; ~ metal oäkta blad guld; the ro school den holländska målarskolan; ~ tile kulört kakel; ~ toys
nürnbergvaror;

treat isht Am. knytkalas; talk to a p. like a ro uncle farbroderiigt läsa lagen för ngn. 3. F dålig; falsk. II. s 1. aid.
hist, tyska [High Low ~]. 2. holländska [språket]; double ro rotvälska. 3. the re holländarna; that beats the ~ F
isht Am. det går utanpå allting, det var det värsta. 4. se duchess 2. ~man [-mən] (pi. ro men) s holländare; Vm d
~ if.., or Vm a ro . . om inte så (annars) vill jag vara skapt som en nors I bedyranden; the Flying re den flygande
holländaren: a) spökskepp; b) visst snälltåg mellan London oeh Bristol. ~WOman [-[-WU-mən]-] {+[-WU-
mən]+} (pi. ro women [-wimin]) s holländska, duteous [dju/tiəs] a° lydig, plikttrogen. Duthie [dA7þi] npr.

dutiable [dju-/ti|əbl] a tnllpliktig; underkastad avgift, -ful [-f(u)l] a° 1. plikttrogen, lydig, undergiven. 2.
pliktskyldig. Dutton [dAtn] npr.

dutjy [dju:'ti] s 1. ngt aid. [skyldig] vördnad, vördnadsbetygelse; skyldig lydnad; in ~ to av skyldig aktning för;
pay o.'s ~ to göra ngn sin uppvaktning; ~ call skyldighetsvisit.

2. plikt, skyldighet [England expects that every man will do his in ro bound plikt-skyldigast. 3. tjänst[göring];
åliggande, uppgift; göromål; mil. äv. vakt; do ~ for användas (stå) i stället för, tjäna som; off re ej i tjänst, ledig,
permitterad; on re i [-tjänstgöring],-] {+tjänst- göring],+} tjänstgörande, i tjänsten; vakt-, jour|havande; på post,
patrullerande; enter upon (take up) o.'s -ies tillträda sin plats, börja sin tjänstgöring. 4. tekn. maskins effekt,
nyttigt arbete. 6. hand. pålaga, avgift, skatt på vara, ej på person, accis, isht tullbåts] [pay re on an article; export
~, import re, excise re; death ro; stamp m]; pi. -ies ofta tullar, tullum-gälder; ro- free tullfri; re-paid förtullad.

duumvir [djuA^mjvə] (Pi. ei. <ei [-virai]) s

duumvir, ^ate [-virit] s duumvirat. duvet [du:vei'] s ej derd uns täcke, ~yn [dju/və-



ti:n, d a'v tin] s du ve tin slags yiie- o. siiketyg.

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt X militärtenn »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangdux

— 214 —

ear

dux [ckks] 8 isht Skotti. primus i klassen. D. V. [di/vi/] förkortn. för Deo Volente om gud vill.

Dvorak [(d)vo:'3æk, äv. dvo/ræk] npr. dwale [dweil] s bot. belladonna, dwarf [dwo:f ] I. s dvärg; förkrympt djur
(växt), dvärgväxt. II. a dvärg-, dvärglik; förkrympt; mycket liten. III. tr 1. hämma i växten, förkrympa. 2. komma
att synas mindre (liten); + be ued by se liten ut vid sidan av, ställas i skuggan av; be ued into insignificance
alldeles försvinna rid sidan av ngn (ngt), ~lsll [-ij] a° dvärg|lik, -artad, förkrympt, dwell [dwel] dwelt dwelt itr
utt. 1. dväljas, uppehålla sig; vistas, bo, vara bosatt. 2. ~ on (upon) dröja (uppehålla sig) vid, utbreda sig över
ämne; hålla ut ton. ~er [-ə] s inbyggare, invånare, ~ing [-ig] s boning, bostad; [bostadslägenhet, ~ing-house [-
ighaus] s boningshus, ^ing-place [-igpleis] s [-boningsort],-] {+bonings- ort],+} bostad, dwelt [dwelt] imp. o. pp.
ar dwell. Dwight [dwait], Dwina [dwi/nə, ar, -ai'-] nprr. dwindle [dwindl] itr smälta (krympa) ihop, reducera sig
[into till], förminskas, försämras, urarta [av. ~ away (down)]. dwt. förkortn. för pennyweight: 1,555 gram. dyad
[dai'sed] s tvåtal. Dyak [dai'æk] s dajak inföding pà Bornee. dyarchy [dai'a:ki] s diarki med två regenter. Dyce
[dais] npr. Dyck [daik] npr. d'ye [dji] = do ye.

dye [dai] I. s färg; färg|ämne, -medel; Midi. slag, beskaffenhet [crimes of the blackest ~]. II. tr färga [cloth], III.
itr låta färga sig, färgas, ^-houst [-haus] s färgeri. uf [-ə] s

färgare; us weed bot. a) Reseda luteola färg-reseda, vau; b) Genista tinctoria färgginst. -stuff [-stAf] * färgämne,
~-wood [-wud] s färgträ. ^-works [-wə:ks] s färgeri. dying [dai'ig] I. s döende[t]; attr. döds- [~ bed; u day]) u
speech en döendes sista ord; livdömds tal från schavotten; ~ wish sista önskan. II. a° döende, dyke [daik] se dike.

Dy m oks [d/mək], Dymond [da/mənd] nprr. dyn. förkortn. för dynamics]. dynam||ic[al°] [dainae'mjik, -(ə)l av.
din-] a 1. dynamisk; kraft-; -ic unity mek. arbetsenhet. 2. (-ic) iäk. funktionell [motsats organic], -ies [-iks] 8 pl
dynamik, läran om krafter, dynamitllard [dai'nəmait|a/d] s dynamitard. -e [-] I. 8 dynamit. II. tr spränga med
dynamit, -er [-ə] s dynamitard. dynamo [dai'nəmo(u)] s dynamo[maskin].

meter [dainəmo'mitə] s dynamometer, dynast [di'nost, av. -næst] s dynast, härskare, ~ic [dinse'stik, dai-] a
dynastisk. ~y [-[dynasti]-] {+[dy- nasti]+} s dynasti, regentätt. Dysart [dai'zat, av. -za:t] npr. dysenterilic
[disnte'rik] a iäk. rödsots-, -y [di'sntri]

8 rödsot, dysenteri. dysgenic [disdje'nik] a rasförsämrande. Dyson [daisn] npr.

dyspepllsia [dispe'p|siə], -sy [-si] * iak. dyspep-si, dålig matsmältning (mage), -tic [-tik] a o. * en som lider av
dålig mage; Midi. nedstämd, dyster, 'magsur'. dyspnæa [dis(p)ni'ə] * iak. andnöd, dysury [di'sjuri] s iak. ischuri,
urinstämma, dziggetai [(d)zi'gitai] s zooi. dschiggetai slags

asiatisk vildhäst.

E, 6 [i:] (pl. Es, Eys) S bokstaven, noten, tonen e; betcokn. för andra-klasS fkrtyg i Lloyd's register; 6 fiat mus.
ess; e sharp mus. eiss. E. förkortn. fltr earl; east.

each [i:tJ] indef pron 1. var, varje särskild, rar sig; sjäivst. var och en [ay. ~ one]; vardera [twopence ~]; on u
side å ömse sidor; put one pound [on Blue Boy] u way kappiöpn. sätta ett pund . . både på vinnare och plats. 2. ~
other varandra.

Ead- [ed] första Stavelse i forneng. egennamn.

Eadllie [i/d|i], -$ [-z], -y [-i] nprr.

eager [i/gə] a° 1. ud. skarp, bitter kyia; kall luft. 2. ivrig, angelägen, otålig [to do; for, after, about]; häftig



[passion]; spänd väntan, bitass [-nis] s iver [for efter], ivrigt begär; häftighet [of pursuit], otålighet, -i- eagle [i:gl]
s 1. örn äv. m. nutleekea. 8. Am. ett

mynt på 10 dollar ($); double u tjugo $. ~-eyed -ai'd] a med falkögon, skarpsynt. E~hawk -ho:k] npr. ~-Owl [-
aul] s zooi. uv. ~t [-it] s örnunge.

eagre [ei'gə, »v. i/gə] s stark tidvattensv&g i flodmynning, 'bore', 'mascaret'.

Ealing [i/lig], Eames [i:mz, eimz] nprr.

1. ear [iə] s [sädes]ax.

2. ear [iə] s 1. öra; büdi. ä) musiköra, gehör [an u for music]; b) [förtroendefull] uppmärksamhet; my us are
burning ngn talar om mig; be all us vara idel öra; give u to lyssna till, lyda, följa; give a willing u to gärna lyssna
till; I would give my us to .. jag skulle ge vad som helst för att..; have (gain) a p.1» u äga (fà) ngns öra
(förtroende); have a dull u höra illa; inte ha ngt öra; have (keep) o.'s u to the ground avlyssna folk-

u whole title-word ° adverb regular % rare >8c military «£• marine F »olloquiai P vulgar S ilang dux
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ear

dux [ckks] 8 isht Skotti. primus i klassen. D. V. [di/vi/] förkortn. för Deo Volente om gud vill.

Dvorak [(d)vo:'3æk, äv. dvo/ræk] npr. dwale [dweil] s bot. belladonna, dwarf [dwo:f ] I. s dvärg; förkrympt djur
(växt), dvärgväxt. II. a dvärg-, dvärglik; förkrympt; mycket liten. III. tr 1. hämma i växten, förkrympa. 2. komma
att synas mindre (liten); + be ued by se liten ut vid sidan av, ställas i skuggan av; be ued into insignificance
alldeles försvinna rid sidan av ngn (ngt), ~lsll [-ij] a° dvärg|lik, -artad, förkrympt, dwell [dwel] dwelt dwelt itr
utt. 1. dväljas, uppehålla sig; vistas, bo, vara bosatt. 2. ~ on (upon) dröja (uppehålla sig) vid, utbreda sig över
ämne; hålla ut ton. ~er [-ə] s inbyggare, invånare, ~ing [-ig] s boning, bostad; [bostadslägenhet, ~ing-house [-
ighaus] s boningshus, ^ing-place [-igpleis] s [-boningsort],-] {+bonings- ort],+} bostad, dwelt [dwelt] imp. o. pp.
ar dwell. Dwight [dwait], Dwina [dwi/nə, ar, -ai'-] nprr. dwindle [dwindl] itr smälta (krympa) ihop, reducera sig
[into till], förminskas, försämras, urarta [av. ~ away (down)]. dwt. förkortn. för pennyweight: 1,555 gram. dyad
[dai'sed] s tvåtal. Dyak [dai'æk] s dajak inföding pà Bornee. dyarchy [dai'a:ki] s diarki med två regenter. Dyce
[dais] npr. Dyck [daik] npr. d'ye [dji] = do ye.

dye [dai] I. s färg; färg|ämne, -medel; Midi. slag, beskaffenhet [crimes of the blackest ~]. II. tr färga [cloth], III.
itr låta färga sig, färgas, ^-houst [-haus] s färgeri. uf [-ə] s

färgare; us weed bot. a) Reseda luteola färg-reseda, vau; b) Genista tinctoria färgginst. -stuff [-stAf] * färgämne,
~-wood [-wud] s färgträ. ^-works [-wə:ks] s färgeri. dying [dai'ig] I. s döende[t]; attr. döds- [~ bed; u day]) u
speech en döendes sista ord; livdömds tal från schavotten; ~ wish sista önskan. II. a° döende, dyke [daik] se dike.

Dy m oks [d/mək], Dymond [da/mənd] nprr. dyn. förkortn. för dynamics]. dynam||ic[al°] [dainae'mjik, -(ə)l av.
din-] a 1. dynamisk; kraft-; -ic unity mek. arbetsenhet. 2. (-ic) iäk. funktionell [motsats organic], -ies [-iks] 8 pl
dynamik, läran om krafter, dynamitllard [dai'nəmait|a/d] s dynamitard. -e [-] I. 8 dynamit. II. tr spränga med
dynamit, -er [-ə] s dynamitard. dynamo [dai'nəmo(u)] s dynamo[maskin].

meter [dainəmo'mitə] s dynamometer, dynast [di'nost, av. -næst] s dynast, härskare, ~ic [dinse'stik, dai-] a
dynastisk. ~y [-[dynasti]-] {+[dy- nasti]+} s dynasti, regentätt. Dysart [dai'zat, av. -za:t] npr. dysenterilic
[disnte'rik] a iäk. rödsots-, -y [di'sntri]

8 rödsot, dysenteri. dysgenic [disdje'nik] a rasförsämrande. Dyson [daisn] npr.

dyspepllsia [dispe'p|siə], -sy [-si] * iak. dyspep-si, dålig matsmältning (mage), -tic [-tik] a o. * en som lider av
dålig mage; Midi. nedstämd, dyster, 'magsur'. dyspnæa [dis(p)ni'ə] * iak. andnöd, dysury [di'sjuri] s iak. ischuri,
urinstämma, dziggetai [(d)zi'gitai] s zooi. dschiggetai slags



asiatisk vildhäst.

E, 6 [i:] (pl. Es, Eys) S bokstaven, noten, tonen e; betcokn. för andra-klasS fkrtyg i Lloyd's register; 6 fiat mus.
ess; e sharp mus. eiss. E. förkortn. fltr earl; east.

each [i:tJ] indef pron 1. var, varje särskild, rar sig; sjäivst. var och en [ay. ~ one]; vardera [twopence ~]; on u
side å ömse sidor; put one pound [on Blue Boy] u way kappiöpn. sätta ett pund . . både på vinnare och plats. 2. ~
other varandra.

Ead- [ed] första Stavelse i forneng. egennamn.

Eadllie [i/d|i], -$ [-z], -y [-i] nprr.

eager [i/gə] a° 1. ud. skarp, bitter kyia; kall luft. 2. ivrig, angelägen, otålig [to do; for, after, about]; häftig
[passion]; spänd väntan, bitass [-nis] s iver [for efter], ivrigt begär; häftighet [of pursuit], otålighet, -i- eagle [i:gl]
s 1. örn äv. m. nutleekea. 8. Am. ett

mynt på 10 dollar ($); double u tjugo $. ~-eyed -ai'd] a med falkögon, skarpsynt. E~hawk -ho:k] npr. ~-Owl [-
aul] s zooi. uv. ~t [-it] s örnunge.

eagre [ei'gə, »v. i/gə] s stark tidvattensv&g i flodmynning, 'bore', 'mascaret'.

Ealing [i/lig], Eames [i:mz, eimz] nprr.

1. ear [iə] s [sädes]ax.

2. ear [iə] s 1. öra; büdi. ä) musiköra, gehör [an u for music]; b) [förtroendefull] uppmärksamhet; my us are
burning ngn talar om mig; be all us vara idel öra; give u to lyssna till, lyda, följa; give a willing u to gärna lyssna
till; I would give my us to .. jag skulle ge vad som helst för att..; have (gain) a p.1» u äga (fà) ngns öra
(förtroende); have a dull u höra illa; inte ha ngt öra; have (keep) o.'s u to the ground avlyssna folk-

u whole title-word ° adverb regular % rare >8c military «£• marine F »olloquiai P vulgar S ilangearache
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ease

meningen; bring the world about o.'s res skaffa sig hela världen p& halsen; play (sing) by ~ spela (sjunga) efter
gehör; be by the vara i laven p& varandra; set by the res tussa ihop, ställa till osämja emellan; a word in your re
får jag säga dig en sak i enrum. 2. handtag, grepe; ögla. 'vache [-reik] s örsprång, <vdrum [-drAm] s anat.
trumhinna.

1. eared [iəd] a [som gått] i ax, axbärande, jfr 1. ear.

2. eared [iəd] a [försedd] med öron [long-re]. earl [ə:l] * eng. greve; Ere Marshal kungi.

överceremonimästare unika ordrörande i Heralds'

College ärftlig värdighet inom hertigätten Norfolk.

ear-lap [i'əlæp] s örsnibb, earllldom [ə^dəm] s grevevärdighet. E-e [-], E-estown [-ztaun] nprr. E-swood [-zwud]
npr

anstalt för sinnessvaga 1 Bedhill, Surrey.

earljy [ə:'li] I. adv tidigt, bittida, i god tid; as re as Chaucer redan på Chaucers tid. II. a

1. tidig; an ~ bird skämts, 'morgonfågel'; the re bird catches (gets) the worm morgonstund har guld i mund; ~
closing tidig stängning av butik; at an re date snart, inom kort; keep re hours vara tidigt uppe och tidigt i säng
(tidig av sig); ~ part början; he is an re riser han stiger upp tidigt om morgonen; ~ summer försommar[en]; an
hour re en timme för tidigt; it is re in the day to .. det är för tidigt på dagen för att..; earliest superi, tidigast, först,
omgående; at your earliest convenience så snart som möjligt; to-morrow at [the] earliest tidigast i morgon. 2.



forn, äldre, äldst [the re Churc% Ere English

den tidigaste gotiken i England. III. 8 1. tidig SOrt av frukt &o; -ies primörer. 2. pi. -ies äv. tidigare år. ear||mark
[i'ə|ma:k] I. s ägaremärke på örat ar (är; ägaremärke i aiim., kännetecken. II. tr 1. märka får i öronen; märka i
aiim., för identifiering.

2. anslå (reservera, avsätta, binda) medel &o för visst ändam&i [for]. - -minded f-mai^ndid] a psyk. auditiv till
sin läggning.

earn [ə:n] tr [för]tjäna genom arbete [o.'s living]; vinna, skörda; ~ for a p. the name of.. förskaffa ngn namnet ..;
re a salary ha lön.

1. earnest [ə/nist] s 1. handpenning [»v. -money]. 2. försmak, förebud, underpant,löfte [an »o of what might
follow].

2. earnest [ə/nist] I. a° allvarlig [mine?, man, attempt]; ivrig; innerlig; uppriktig; an re word ett allvarsord. II. s
allvar; in [good (rea/)] ~ på [fullt] allvar; he in re mena allvar ioke skämta. ~nSSS [-nis] S allvar I mots. till
ljumhet ei. likgiltighet; iver, nit, innerlighet.

earnings [ə:'nigz] s pl förtjänst, intäkt[er], inkom st[er].

earii-pbone [i'ə|foun] s hörlur i radio, --pick [-pik] * örslev. - -piece [-pi:s] s hörlur i telefon, av. radio. - -rin® [-
rig] s örring. -shot [-Jot] s hörhåll [ifliiÅt» out of rv]. eartti [ə:þ] I. s jord t oi. bet. 1. mark [fall to

the ~]; [med pi.] jordþrt], mull. 2. jord[klotet] [the re is a planet], världen; how (what *o) on ref hur (vad &e) i all
världen? no use on re inte den minsta nytta. 3. torra landet [the

~]; äv. jorden inkl. havet ! motsats till himlavalvet; jfr 2. 4. [med pi.] jskt. lya, kula, gryt; run to re tvinga rår &o
att gå under (ner i lya); biidi. förfölja (ansätta) till det yttersta; äntligen få fatt i (finna, fånga), komma till [-
slutgiltighet]-] {+slutgiltig- het]+} med. 5. eiektr. jordkontakt. II. tr 1. poet. nedgräva. 2. täcka med jord, lägga
upp jord omkring växter Evani. ~ up]'t eiektr. jorda antenn &c. 3. jakt. tvinga riv ko att gå under, tv. bildl., se
ovan I. 4. III. itr om räv *o gä Under (ner i lya), ~-born [-bo:n] a sprungen ur jorden; jordisk, dödlig. *ven [-n] a
1. jord-, ler- [an re jar]. 2. jordisk. ^ en ware [-nwsə] s lerkärl, stenkärl, krukmakargods, keramik; konst,
terrakotta. ~lness [-inis] s 1. jordjaktighet, -beskaffenhet. 2. jordiskhet. <v/-light [-lait] s jordljus P& m&nen.
illness [-linis] s jordiskhet, världslighet, världsligt sinne, ^ling [-lig] * 1. jordinnebyggare, dödlig. 2. ett våridens
barn. ~ly [*li] a 1. jordisk, världslig, timlig [existence]; an re man ett världens barn. 2. förstärkningsord F
tänkbar; it is no re [msc] det tjänar inte det ringaste till; what re benefit would he expectt vad i all världen skulle
han vänta sigför gagn av det? not an re [chance] S inte den ringaste utsikt, ^ly-minded [-limai'ndid, äv. världsligt
sinnad, jordbunden. ^-nut [-nAt] * bot. jordnöt. ~-quake [-k we i k] s jordbävning, -skalv büdi. shine [-Jain] se re-
light. ~ward[s] [-wəd(z)] adv mot (ned på) jorden, ~-wire [~waiə] s jordledning, ^work [-wə:k] s jord|verk, -vall.
~worm [-wə:m] s 1. daggmask. 2. biidi. jordmask. ~y [-i] a° 1. [-[bestående]-] {+[be- stående]+} av jord, jord-,
jordblandad, jordisk [substance; this re body]. 2. jordaktig; jord-färgad; grå, sjuklig hy. S. jorden (det jordiska)
tillhörig, jordbunden; grov, sinnlig, materialistisk.

earli-trumpet [i'ə|trAxmpit] s hörlur nr iombörda. - -wax [-wæks] s örvax. -wig [-wig] I. s %oo\. tvestjärt. II. tr
tissla och tassla i öronen på, intrigera hos; påverka ngn på bakvägar; ställa sig in hos. - -witness [-witnis] s öron
vittne.

Easdale [i:'zdeil] npr.

ease [i:z] I. S 1. frihet frän smärta, besvär el. trång

välbehag, välbefinnande; lugn, ro, vila; ledighet, otvungenhet; bekvämlighet; makpighet]; at re, at o.'s re
bekvämt, i lugn och ro; väl till mods, lugn, nöjd och belåten; obesvärad, hemmastadd; äv. makligt, i sakta mak;
put a p.['s mind] at re lugna ngn; stand at re! & på stället vila! ill at re illa till mode, orolig, besvärad, generad;
be(feel) ill at re av. känna det obehagligt; take (enjoy) o.'s re [ligga och] njuta [i lugn och ro], ha det skönt



(lugnt), gona sig; vila sig, ta sin siesta. 2.

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt X militärtenn »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangeaseful
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eat

lätthet; with ~ [med] lätt[het]; äv. otvunget. 3. lättnad, lindring; se äv. chapel. II. tr 1. lätta, lindra [xm. av. ~ up];
befria [of från; skämts. ~ a p. of his money]', u o.'s mind lugna sig. 2. lossa litet på ngt som sitter för hårt;
moderera; fira på segel, släcka tåg [away, off]; ~ down sakta ned maskinen; ~ the engines! sakta maskin! u her!
sakta [fart]! ~ the helm lätta på rodret; ~ a wound lägga förbandet lättare (mindre hårt); ~ o#*lättapå. III. itr 1. u
off bli mindre tryckande, lätta [på]; ta det lugnare, vila ut. 2. ~ [up] sakta farten; ~ all stanna, stoppa. 3 om aktier
sjunka, gå ned i pris. ~ful [-f(u)l] a° 1. lugnande, rogivande; skön; lugn, vilsam. 2. bekväm (maklig) av sig,
lättjefull, easei [i:zl] s staffli; u-picture statfiitavla. easllement [i/zjmənt] s 1. åid. lättnad, lindring. 2. servitut, t.
ex. rätt till Täg över annans mark. -ily [-ili] adv jfr -y 1. lugnt, behagligt. 2. lätt, med lätthet; ledigt; mycket väl [it
may u happen]; ~ understood lätt|begriplig,-fattlig. -iness [-inis] s 1. lugn. 2. lätthet; ~ of belief lättrogenhet. 3.
ledighet, otvungenhet. 4. maklighet. 6. mildhet, vänlighet, foglighet. east [i:st] I.a o. adv östlig, ostlig, östra;
öster[ut] [go y]. II. s 1. öster; [to the] ~ of öster om. 2. Österlandet^ Orienten [the E<J]; the far Eu den fjärran
Östern Kina, Japan &c; the near Eu Turkiet och Levauten. 3. östanvind. 4. Am. S about nv riktigt, som sig bör,
[find out what is about e~bourne [-bo:n], e^cheap [-tfi:p] nprr. East-end ei. East End [i:/ste/nd] npr östra London
[the ~]. ~er [-ə] s invåuare i East-end. Easter [i/stə] s påsk[en]; last u i påskas; -day [- - -] påskdag; u-eve
påskafton; u-Monday annandag påsk; u-week påskvecka, easterilly [i/stə|li] a o. adv ostlig[t] [an ~ wind]; åt
öster, -n [-n] i. a 1. östlig, [åt] öster, östra; the u coast ostkusten. 2. Eu österländsk, orientalisk; the Eu Church
den gre-kisk-katolska kyrkan; the question den östeuropeiska frågan. ii. s 1. österlänning, oriental. 2. grekisk
katolik, -ner [-nə] s Am. invånare i öststaterna (Nya England &c). -n-most [-nmoust] a ostligast. Easter-tide
[i/stətaid] s aid. p&sk. East Ham [i/st hærm] npr. East Indiiia [i/st i'ndjjə] s nu biott attr. ostindie-, ostindisk [the
u Company]; ~ man ostindie-farare stort kofferdifartyg. -an [~jən] i. s indier. ii. a indisk, -es [- -iz] spl [the ~]
Ostindien, easting [i/stig] s i* ostlig differens. Eastliiake [i/st|leik], -leigh [-ii:], -on [-ən],

-port [-po:t] nprr. eastward [i/stwəd] adv ©. o° mot (åt) öster,

ostvart. Eastwick [i/stwik] npr.

easy [i/zi] I. a° 1. bekväm, behaglig chair

se d. o.]; om passform &c [lagom] vid, ledig [mots.

tight; the coat is an ~ ft], 2. bemedlad, välbärgad [the u classes]; god; be in <v. circumstances (on Eu Street) vara
i goda omständigheter (välsituerad). 3. plågfri; bekymmerfri; lugn [I made her u on that point]; make yourself u!
lugna erl with an u conscience med gott samvete; an ~ temper ett gott jämnt lynne, jämnt humör. 4. obekymrad,
sorglös, lättsinnig Evani. u-going]. 5. fri, obesvärad, ledig, otvungen [manners, tone]; ledig, lättflytande stil; free
and ~ se free. 6. vani. lätt [mots, difficult, hard] [to do; book, language, method, way, ivork]; lättjlärd, -skött, -
vunnen, lätt framkomlig; it comes ~ to him det faller sig lätt och naturligt för honom; ~ of access lättillgänglig. 7.
lätt att övertala, foglig, medgörlig; ~ of belief lätt-trogen; lend an u ear to låna ett villigt öra; ~ mark S lättlurad
person. 8. bekväm [av sig], maklig [attitude], stillsam. 9. sakta, mild [ibreeze, motion]; mild, lindrig [-
[confinement];-] {+[confine- ment];+} an u master en human chef; under ~ sail <£• under små segel; an ~ slope
en jämn (låg, långsam) sluttning; on ~ terms på lindriga villkor; på moderata (förmånliga) villkor; at an ~ trot i
lätt trav; ^ does it! F se så, se så! inte så häftigt! 10. hand. flau; icke stram; the money-market is ~ [mots, tight]
penningtillgången på allm. marknaden är god. 11. föga efterfrågad vara; moderat pris. 12. kort. honours are ~ F
honnörerna äro jämnt fördelade. ii. adv [»ani. easily se d. o.] 1. F el. P lätt utan svårighet; mest i komp. o. superi.
2. F mest i vissa attr. bekvämt; lugnt; makligt; lindrigt; take it (things) ~ ta saker och ting för lätt, ej tillräckligt
beakta ngt; take it ~/ ta det lugnt (med ro)! ingen brådska! let a p. off u låta ngn slippa undan lindrigt; ~/ sakta! ~



astern! sakta back! ~ all! rodd upphör! stopp! stand u! X lediga! iii. s kort vila, vilo8tund [av. u-all]. iv. itr rodd
upphöra att ro. v. tr rodd ge order om 'rodd upphör', ^-chair [-tjVə] s länstol, ^-going [-go(u)xig]a i. om hast med
lätt gång. 2. sorglös, lättsinnig som tar livet lätt; maklig, ^-payment [-[-pei-mənt]-] {+[-pei- mənt]+} s Am. i ~
system avbetalningssystem, eat [i:t] ate [et o. % eit] ei. % eat [et] uen [-n] i. tr 1. äta; förtära, konsumera; ~ o.'s
terms (dinners) utbilda sig (studera) till barrister; u o.'s words skamligen [få] ta tillbaka vad man sagt, [få] äta upp
sina ord; ~ crow ung. bita i det sura äpplet; Pil my hat if 1 don't .. F jag vill vara skapt som en nors om jag inte ..;
~ humble pie se humble; well, don't u me! åh, ta inte i så häftigt! us its head off om bast &o kostar mer i
underhåll än den är värd; ~ up äta upp, uppsluka, fun-ständigt göra slut på. 2. Am. S ge ngn [-kost-[håll],-]
{+kost- [håll],+} 3. biidi. förtära, tära på, fräta [sönder ei. bort]; Am. m. oroa; ~ away småningom förstöra, fräta
bort; ~ o.'s heart out ruva
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över sina sorger, lida tyst, förtäras ar längtan &o; ~ up M I. 1; r^en up with pride högfärds-galen. H. itr 1. äta,
spisa. 2. biidi. fräta [into sig in i]. 3. F vara . . att äta, smaka [like som]; it ~* crisp (short) det är mört. ^able [-
əbl] I. a ätflig, -bar. II. * pi. ~ä [-mat-[varor],-] {+mat- [varor],+} livsmedel. ~er [-ə] s en som äter; a great (big,
hearty) ~ en storätare, en som äter mycket; he is a poor ro han äter litet (är liten i maten), ~lng-house [-ighaus] s
mat|-ställe, -salar, restanjration, -rang. Eaton [i:tn] npr.

eats [i:ts] s SI. matställe [an ~]. 2. mat. eauli-de-Cologae [ou'|dəkəlou'n] s eau-de-co-logne. - -de-vle [-dəvi^] s
eau-de-vie, konjak, -sucrée [-su'krei] s sockervatten, eaves [i:vz] s pl tàk|fot, -skägg, ~drop [-drop]

1. s takdropp. IL itr lyssna i smyg eg. nnder fönster, stå på lur; &y. tr. avlyssna, ~dropoer [-dropə] s dörrlyssnare,
^dropping [-droNpig] s obehörigt lyssnande rid dörrar &c.

ebb [eb] I. * 1. ebb [to and flow]. 2. Midi. ebb, avtagande, sjunkande, förfall; be ca a low ~ stå lågt, vara nere. II.
itr ebba, sjunka, falla, gå tillbaka; Midi, avtaga, förfalla; be »ting vara på upphällningen. Ebbsfleet [e'bzflr.t] npr.
ebb-tide [e^tai'd, ar. -'-] s ebb. Ebbw [e'bu:], Ebenezer [ebini:'zə] nprr. ebon [e'ban] a poet. l.av ebenholts. 2. lik
(svart som) ebenholts; svart, mörk. ~lst [-ist] s aid. konst-, finjsnickare. ~lte [-ait] s ebonit. ~ize [-aiz] tr
svartbetsa. ~y [-i] s ebenholts. Ebor. förkortn. för Eboracensis av Tork i arkebiskopens underskrift. Eboracum
[i(:)bo'rəkəm] npr lat. York. ebriety [i:brai'əti] s nu * rnsighet; dryckenskap.

Ebrlngton [e'brirjtan], Ebro [i:'bro(u)] nprr. ebulliüent [ibA'ljənt] a° 1. kokande, sjudande.

2. biidi. översvallande, -tion [ebəlKJn, ar. ebul-] s 1. kokning, sjudning; ar. bubblande, skummande. 2. bäftig
utströ m ning ar vatten, gas, lara &c; bildl. utbrott, uppsvällande av krig, lidelser Ac, uppbrusjande, -ning.

Ebury [i/bəri] npr.

E. C. förkorta, för East Central London; Established Church.

écarté [e(i)ka:'tei] s kortspel ekarté. Ecbatana [ekbæ^tənə] npr. eccentric [ikse'ntrik] I. a (~ally adv) 1. excentrisk
eirkei &o; om kretslopp icke cirkelrund. 2. biidi. oregelbunden; egen, underlig, excentrisk, originell; fantastisk,
överspänd. II. * 1. original, excentriker, underlig figur; fantast. 2. mek. excenter[skiva]; ort» attr., t. ex. ~ gear
(hoop ei. strap; rod) excènterjanordning, -maskineri (-ring; -stång), ~lty [eksentri'siti] s 1. excentricitet. 2. biidi.
underlighet, originalitet, överspändhet; a», konkr. underligt påhitt.

Ecclefechan [eklfe^kən, skotti. -fe'xon], [-Eccles-[field]-] {+Eccles- [field]+} [e'klz, -'fi:ld] nprr. Ecclesiast
[ikli/ziæst] s [the Predikaren Sale-mo. ~es [- - - -i:z, ar. -a/stkz] s Balomos predikare. e~ic [--- -ik]« präst, epical
[-"-- -ik(ə)l] 1 a° ecklesiastik, kyrko-; andlig, kyrklig, prästerlig; Eto Commissioners] myndighet som förvaltar
en del ar den eng. statskyrkans Inkometer. <x/ICUS [- ---ikəs] s Jesu Syraks bok. echelon [e^Jələn] s X echelon
g tntppstegsformeting. echidna [eki'dnə] s tooi. myrpiggsvin. echinlllte [e'kinait] s fossil sjöborre. -us [-[ekai'-n|



əs]-] {+[ekai'- n|əs]+} (pi. -i [-ai]) s 1. zooi. sjöborre. 2. byggn. echinus.

echo [eto(u)] I. (pi. s eko, genljud, åter-skall; applaud to the ~ applådera våldsamt.

II. itr återskalla, giva genljud; gen ljuda.

III. tr åter|kasta, -giva; mekaniskt upprepa; imitera.

Echuca [itju/kə] npr.

éclair [eikls'ə, - -] s slags nngerformad gräddfylld bakelse, gräddbakelse, éclat [etfda:, av. fr. utt] * 1. glans; stor
succé, bifall. 2. ryktbarhet, anseende, eclectic [ekleOctilk] I. a (~ally adv) 1. eklektisk; som lånar (är lånad) från
olika källor, som utväljer det bästa rrfn oUka system, metoder &«. 2. om pers. ar. icke trångbröstad, tolerant. II. 8
eklektiker jfr /. ~ism [-sizm] s eklekticism, eciiplise [ikli'p|s] L s 1. [sol-, månQförmörkel-se; be in ~ vara
förmörkad. 2. biidi. fördunklande. II. tr 1. förmörka. 2. biidi. fördunkla, + ställa i skuggan, -tlc [-tik] I. a ekliptisk,

förmörkelse-. II. * ekliptika. eclogue [e/klog] s eklog, kort herdedikt. economllle [itkano'mlik, ar. ek-] I. a (oftast
tin

subst. * -ies) 1. privat- el. national ekonomisk

[questions, circumstances]; an ~ industry en + industri som bär (lönar) sig. 2. praktisk »r betydelse för
näringslivet [ro applications of electricityII s pi. r^s 1. hushållning; isht stats-, folkjhushållning; praktisk
nationalekonomi; rural ~ lanthushållning. 2. ekonomiskt läge], förmögenhetsförhållanden, -ical [-ik(ə)l] a°
(oftast tm subst. -y) 1. se -ic. 2. ekonomisk, hushållsaktig, sparsam [habits]-, noga, rädd [of med, om], -ist
[i(:)ko/nəmist] s

1. god hushållare med ngt [a rigid ~ of time].

2. nationalekonom [mest political ~]. -ize [i(:)ko/nəmaiz] I. itr hushålla, spara, göra inskränkningar. II. tr 1.
hushålla med, spara på. 2. utnyttia [på bästa sätt], -y [-[i(:)ko'nə-mi]-] {+[i(:)ko'nə- mi]+} s 1. hushållning,
förvaltning, skötsel, anordning; isbt ekonomisk förvaltning; domestic to hemhushållning, huslig ekonomi;
political ro "statshushållning; nationalekonomi. 2. naturens ordning (hushållning) i alstring o. bevarande ar
levande rareiser [ro of nature]; organisation; byggnad, struktur, system av kropp, samfund Ae; teoi. gudomlig
ordning (inrättning) [divine ~], »T. religionsordning, lärosystem
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[the Mosaic (Christian &o) u]. 3. teoi. förvaltning (klok framställning, anpassning) av läran i en given miljö; ~ of
truth hushållning med sanningen blandning av bet. S. o. 4. [not falsehood, but considerable u of truth]. 4.
hushållsaktighet, sparsamhet; hushållning med ngt [of time]', besparingsåtgärd] [with a view to u; it is u to;
irritating -ies]. ecphore [e'kfo:] tr psyk. genom retmedei framkalla,

återuppliva känsla, minne <fcc. ecru [ekru/ ei. fr. utt.] s oblekt linnes färg. ecstasllize [e'kstəs|aiz] tr o. itr försätta
(falla) i extas, -y [-i] s extas; hänryckning; in an ~ °f fear i vild förskräckelse; be in -ies vara i sjunde himmeln,
ecstatic [ekstæ'tik, aT. ik-] a (~ally adv) extatisk; [lätt] hän|ryckt, -förd; hänryckande; ~ ft extas,
hänryckning[stillstånd]. E. C. U. förkortn. för English Church Union. Ecuador [ekwədo:', tv. ---] npr.
ecumenic[al°] [iikju^me'nik, -(ə)l] o ekumenisk som rör hela den kristna kyrkan, eczema [e'ksimo, äv. e'kz-] s
iäk. eksem, o^tous [ekze/mətəs] a° behäftad med eksem, eksem-.

ed. förkortn. för edition; editor.

edacillous [idei'Jəs] a glupsk, [rov]girig. -ty

[idæ'siti] s nu blott skämts, glupskhet. E. D. D. förkortn. för English Dialect Dictionary. eddy [Cdi] I. s uteo



vattenvirvel; virvel av luft, rök &c. II. itr virvla, kretsa. III. tr virvla om med.

Eddystone [e'distən], Ede [i:d] nprr. edelweiss [ei'dlvais] s bot. edelweiss. Eden [i:dn] s eden, paradis, edentalè
[i(:)de'nteit] s o. a [djur] saknande

[fram]tänder; tandlös; tandfattig. Edgar [e'dgə] npr.

edge [ed5] I. s 1. egg, skarp kant [of a knife, sword]; jfr av. 2. 2. biidi. egg, udd, skärpa, häftighet; the knife has
no u kniven biter inte; the f\* of an argument Bkärpan i ett bevis; give an u to, put an u on skärpa; not to put too
fine an u upon it rent ut sagt; have an u on Am. ha ett horn i sidan till; ha övertag över; take the u off förslöa,
försvaga, förstöra [a p.'s enjoyment]; on u ytterst ivrig (otålig, känslig), på helspänn; set a p.'s teeth on u göra att
det ilar i tänderna på (skär i) ngn; göra ngn ytterligt nervös, irritera ngn. 3. ås, kam, rygg. 4. kant, rand, brädd,
bryn [the water's u, the u of a precipice]; leading u flygv. framkant; trailing u bakkant; set on u ställa på kant; do
the. inside (outside) u sport, åka inner(ytter)skär; be on the u of just stå i begrepp att; with gilt us med guldsnitt.
II. tr 1. vässa, slipa, skärpa [a knife] äv. bUdi.; ge skärpa åt; ~ on se 1. egg. 2. kanta, infatta, besätta; black-ud
note-paper sorgkantat brevpapper. 3. småningom tränga, maka, jämka; o.'s way tränga (kila) sig fram,

bana sig väg; ~ in skjuta (kila) in ett ord. III. itr förflytta sig fram på sned, maka sig, kila (lirka, tränga) sig; &
segla tätt till Vind; ~ away hålla av från ngt (vinden); ~ in with <£• så småningom närma sig. Edge!lcomb[e]
[eM^kəm], -cote [-kout] nprr. edgellrail [e^dgjreil] s kantskena vanlig järnvägs-skena. - -tool [-tu:l] * eggjärn,
skarpt verktyg, isht mejsel, stämjärn &c; play with uS bildl. leka

med elden, -ways [-we^z], -wise [-waiz] adv med kanten (sidan) först ei. överst, på kant, på tvären; om två saker
med kant mot kant; get a word in u få ett ord med i laget (en syl i vädret). E^worth [-wə:þ] npr. edging [e'dgig] s
1. skärpande, kantning &e se edge II. o. III. 2. kant, bård, infattning; kantband.

Edgware Road [e'dgwso rou'd, av. -wə-] npr. edgy [e'dgi] a 1. skarp, vass. 2. om tavla som har [för] skarpa
konturer. 3. kantig, [lätt-] retlig, otålig [temper]. edibllility [edibi'liti] s ätlighet. -le [e'dibl] I.

a ätjbar, -lig. II. s vani. pi. us mat[varor], edict [i/dikt] s edikt, påbud, förordning, edification [eMifikei'Jn] s
uppbyggelse ofta iron. [for your

edifice [e'difis] s större ei. ståtlig byggnad isht i

högre stil, äv. bildl. edify [Vdifai] tr uppbygga; bibringa moralisk lärdom ofta iron, ~ing [-ig] a° uppbygglig,
edile [i/dail] S rom. ant. edil. Edina [idai'nə], Edinburgh [e'dinb(ə)rə, av.

edn-, ~bArə], Edison [e'disn] nprr. edit [e/dit] tr 1. utgiva; redigera. 2. omredigera, stuva om, bättra på notis tin
tidning &c. Edith [i/diþ] npr Edit.

edltllion [idi'Jn] * upplaga; éu de luxe [də lu'ks ei. fr. utt.] praktupplaga; popular u folkupplaga, -or [e'ditə] s 1.
utgivare. 2. [huvud]redaktör [av. chief ~]. -orial [-[edito:'-riəl]-] {+[edito:'- riəl]+} I. a° utgivare-, redaktörs-,
redaktions-, redaktionell; ~ management redaktion[ell ledning], redigerande av tidning; ~ staff [-
redaktionspersonal]-] {+redak- tionspersonal]+} [he is on the u staff]. II. s isht Am. redaktionell tidningsartikel,
ledare, -or-ship [e/ditəjip]«redaktörskap, redaktion [under the u of Mr. A.], -ress [e'ditris] s 1. ut-givarinna. 2.
redaktris. Edmonlld [e'dmən|d], -ton [-tən], Edmund [eM-

mənd], Edna [eMnə] nprr. Edom [i/dəm] npr. ~ite [-ait] s edomit.

+E. 0. 8. förkortn. för English Dialect Society. educ. = educated. educllabte [e'djukobl] a mottaglig för
uppfostran, möjlig att [upp]fostra, bildbar. -ate [e/dju(:)keit, av. -^3-] tr 1. [uppfostra; [-[nt]-bilda;-] {+[nt]-
bilda;+} undervisa; the ud classes de bildade klasserna. 2. bereda undervisning åt, hålla i skola; ud at [som] gått i
skola i, erhållit sin utbildning i (vid). 3. lära, träna, dressera djur; av. ~ a p. out of vänja ngn av med.
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effigy

education [eNdj u(:)kei'Jn]s uppfostran; bildning, fostran is the formation of the whole man — intellect,
character, mind, and soul; intellectual, moral undervisning, utbildning £classical, commercial, technical primary
~ folkskoleundervisning[en]; secondary ~ [den] högre undervisning[en]; the Board of E<e
undervisningsdepartementet, + skolöverstyrelsen, ~al [-(ə)l] a° uppfostrings-, undervisnings-, pedagogisk EtfAe
~ authorities~ book läro-, skol|bok; ~ establishment uppfostrings-, undervisningsanstalt; the unified ~ system
enhetsskolan; adv. really ofta i uppfostrings-(pedagogiskt )avseende. ~[al]ist [edju(:)kei/Jən(l)ist] s pedagog; äv.
bildnings-ivrare.

educatilive [e/dju(:)keit|iv] a uppfostrings-, bildnings-; fostrande, bildande; pedagogisk, -or [-ə] s uppfostrare;
lärare, educlle [i(:)dju/s] tr 1. ut-, fram|draga, locka fram; få fram siffror, resultat &o [from ur], 2. kem. frigöra, -
tion [i(:)dA'kJn] s 1. framdragande; utveckling; äv. deduktion. 2. utström-ning, avlopp [to-pipe, »,-valve i
ångmaskin], edulcorate [idA'lkəreit] tr rena, vattna u'r.

+ Edward [e'dwəd], ~[e]s [-z], Edwin [e'dwin] nprr.

E. E. förkortn. för errors excepted med förbehåll

för eventuella fel; Early English. eel [i:l] s zooi. ål. ~-buck [-[-bAk]sål|kupa,-mjär-de.-] {+[-bAk]sål|kupa,-mjär-
de.+} ~-fork [-fo:k], ~-spear [-spiə] s ålljuster. e'en [i:n] se even, e'er [sə, av. eə] se ever. eerllie, -y [i'əri] a° 1.
kuslig till mods, rädd. 2.

trolsk, spöklik, sällsam, kuslig, hemsk. E. E. T. S. förkortn. för Early English Text Society.

efface [ifei's, av. ef-] tr 1. utplåna, [ut]stryka. 2. biidi. fördunkla, ställa i skuggan, reducera till intet; ~ o. s. träda i
bakgrunden (skuggan), sätta sig ur spelet, ^ment [-mənt] s utplånande; fördunklande, effect [ife'kt] I. s 1. effekt,
verkan [cause and rs,], verkning[skraft]; inflytande; give ~ to + göra verksam, förläna kraft och verkan; take ro à)
träda i kraft [from a date], b) verka, göra verkan; lyckas; of (to) no ~ förgäves, utan verkan (resultat). 2.
konstnärlig effekt [hunt for ~s], verkningsfullhet; intryck [the general ~ of a building]; for ~ för effekt[ens skull],
för att göra effekt; film with res ljudfilm. 3. mek. effektpvt arbete] [useful 4. verkställighet, utförande nu blott i
vissa uttr. [bring to (carry into) ~]. 5. innehåll, [-[väsentlig]-] {+[vä- sentlig]+} innebörd; in ~ i själva verket, i
grund och botten, väsentligen, till innebörden, praktiskt taget; to the following re av följande innebörd; a
statement to the re that ett påstående av innehåll att (som gick ut på att); he got a wire to the ~ that.. han fick
telegram [som meddelade] att . .; a notice to that ~ ett tillkännagivande därom;

words to that ~ [några] ord som gingo ut därpå; to the same ~ ngt i samma stil. 6. pi. ros effekter, lösören,
tillhörigheter; personal ros personliga reseffekter gångkläder &o; household ros möbler och husgeråd; leave no
res vid sin död icke efterlämna tillgångar; no ros å check: inga medel innestående ingen täckning. II. tr 1.
åstadkomma, verka; verkställa. utföra, med framgång genomföra [a cure]; effektuera; ~ a policy [of insurance]
taga (låta teckna) en försäkring. 2. förväxlas ngn gång med affect se d. o. ~ive [-iv] I. a° 1. effektiv, verk|ande, -
sam [assistance]; kraftig; verknings-, effekt|full; ~ power mek. nyttigt arbete; 1,000 HP ro 1000 effektiva
hästkrafter; ~ range skottvidd. 2. tjänst-, 8trids|-duglig [soldier]. 3. faktisk[t förefintlig]. II. s X 1. mest pi.
stridsduglig (tjänstduglig) soldat. 2. effektiv styrka; peace-time ~s personalstyrka i fred. lively [-ivli] adv se
toreg.; isht 1. verksamt, effektivt, med resultat av arbetet; kraftigt, eftertryckligt; i grund, fullständigt. 2. i sak, i
själva verket, ^ual [-juəl, av. -Juəl] a° 1. effektiv, verksam, som gör avsedd verkan E~ measures]; roly verksamt,
kraftigt, så det förslår. 2. bindande, gällande, giltig. <x/uate [-jüeit, av. -Ju-] tr bringa i verkställighet, ut-,
genom|föra; effektuera.

effeminllacy [ife'minlasi] s förvekligande, kvinnlighet, omanlighet, veklighet. -ate I. [-it] a° förvekligad,
feminiserad, kvinnlig, omanlig, vek[lig]; klemig, yppig. II. [-eit] tr förvekliga.

effervesce [efəve's] itr bubbla, skumma, fradga, mussera; om gas strömma ut i bubblor; biidi. jäsa, brusa, svalla
[över], ~nce [-ns] * bubblande, skummande, skumbildning; biidi. uppbrusning, [över]svallning. ~nt [-nt] a
skumbildande, skummande, musserande [beverages]; biidi. brusande, jäsande, [översvallande.



effete [efi:'t] a utsliten, utlevad, kraft-, orkeslös; biidi. uttjänt, antikverad, förbrakad [system, civilization].

efflcacllious [efikei'Jəs] a° som gör avsedd verkan, verksam, effektiv, -y [e/fikəsi] s verkan, verksamhet,
verksam kraft, effektivitet, ändamålsenlighet för uppnående av syfte (ej om personer).

efficienllcy [ifi'Jn|si] s 1. verknings] förmåga, -kraft, verk|an, -samhet, effektivitet. 2. prestationsförmåga,
duglighet; bärs stridsduglighet, slagkraft, -t [-t] L a° 1. «v cause verkande orsak, grund. 2. som gör verkan,
verksam, verkningsfull, effektiv [work, [-organization];-] {+organiza- tion];+} fullt brukbar. 3. duglig, duktig
arbetare: kompetent; & stridsduglig. II. s 1. åid. orsak. 2. & stridsduglig soldat; isht utbildad frivillig.

Effie [e'fi] kortnamn för Euphemia.

effigy [eT^i] s avbildning, bild isht på mynt «i.

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt X militär term »i» sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangminnesvård; burn (hang) in ~ bränna (hänga) in effigie.

effloresce [eflɔ(:)re's] itr 1. slå ut [liksom] i blom. 2. kem. efflorescera: a) anskjuta i kristaller; b) [ut]vittra. ~nce

[-ns] s 1. blomning. 2. kem. efflorescering, utvittring. ~nt [-nt] a 1. blommande. 2. kem. efflorescerande.

efflu‖ence [e'fluən|s] s utflöde, utströmning äv. konkr. -ent [-t] I. a [ut]flytande, utströmmande. II. s utlopp,
avlopp[skanal]. -vi|um [eflu:'vi|əm, äv. if-] (pl. -a [-e]) s 1. [ut]dunst[ning] i sht skadlig el. oangenäm. 2. nu hist.

magnetisk utströmning av småpartiklar. -x [e'flʌks] s 1. utström|mande, -ning, utflöde äv. konkr.; bildl. äv. export t. ex.

av kapital. 2. om tid [för]lopp; utlöpande.

effort [e'fət] s 1. ansträngning; strävan, försök ⁅an ~ at cheerfulness, at composure⁆; make an ~ to anstränga sig
för att, göra ett allvarligt försök att, sträva att; make every ~ göra sitt yttersta (allt vad man kan); it was an ~ to me

det var svårt för mig, det var med möda som jag ..; with ~ med möda (svårighet). 2. konst. &c försök, prestation,
kraftprov ⁅a great oratorical ~⁆. ~less [-lis] a° 1. overksam. 2. som ej kräver ansträngning, lätt.

effrontery [efrʌ'ntəri, äv. if-] s oförskämdhet, fräckhet, oblyghet.

effulgen‖ce [efʌ'ldʒən|s, äv. if-] s glans, skimmer. -t [-t] a° strålande, lysande, skimrande.

effus‖e [efju:'z, äv. if-] tr utgjuta, utstråla, sprida. -ion [ifju:'ʒn, äv. ef-] s 1. utgjut|ande, -ning, -else; ~ of blood

blodsutgjutelse; blodförlust. 2. bildl. öppnande av sitt hjärta för ngn, öppenhjärtighet; innerlighet, hjärtlighet; the ~

of joy was general glädjen fick allmänt fritt utlopp. 3. utgjutelse i tal el. skrift, nu ofta föraktl. ⁅poetical ~s⁆ -ive

[ifju:'siv, äv. ef-] a° om tal o. känslor översvallande, rikt flödande; demonstrativ i sina känsloyttringar; hjärtevarm.

eft [eft] s zool. vattenödla.

e. g. [i:'dʒi:', äv. fərigzɑ:'mpl] förkortn. för exempli gratia lat. till exempel, t. ex.

egad [igæ'd] interj vid Gud, minsann.

Egan [i:'gən], Egbert [e'gbə:t], nprr. Egeria [i(:)dʒi'əriə] npr; appell. skyddsgudinna. Egerton [e'dʒətn],
Egeus [i:'dʒu:s; hos Shakesp. i(:)dʒi:'əs] nprr.

1. egg [eg] tr; ~ on egga, driva på ⁅to till; att⁆.

2. egg [eg] s ägg ⁅fresh ~s; boil the ~s soft or hard⁆; bad ~ skämt ägg; bildl. a) rötägg; b) förfelad plan; fried ~s

stekta ägg; +++ good ~ s a) präktig karl, hygglig grabb; god sak; b) ss. utrop utmärkt; old ~ f gamle gosse; in the ~

i sin början, i sin linda; as sure as ~s is ~s så säkert som att två gånger två är fyra; teach your grandmother to

suck ~s ägget vill lära hönan att värpa; ofta i imper., föraktl. försök inte! dra på trissor! have all o.'s ~s in one basket

sätta allt på ett kort; tread upon ~s röra sig på ett ömtåligt område; ~ cleavage biol. äggklyvning efter befruktning.

~-cup [-kʌp] s äggkopp. ~-dance [-dɑ:ns] s bildl. kinkig uppgift. ~-flip [-flip] s slags varm äggtoddy med öl, vin &c.



~-nog [-nɔg] se - -flip. ~-plant [-plɑ:nt] s bot. äggplanta; aubergine. ~-shell [-ʃel] s äggskal; ~ china mycket tunt o.

ömtåligt porslin. ~-slice [-slais] s äggspade.

Egham [e'gəm] npr.

eglantine [e'gləntain] s bot. lukttörne.

Eglinton [e'glintən], Egmont [e'gmɔnt] nprr.

ego [e'go(u)] s fil. jag[et] ⁅the ~⁆. ~centric [-se'ntrik] a egocentrisk. ~ism [-izm] s egoism, själviskhet; äv.

själv|upptagenhet, -förhävelse; med pl. själviskt strävande. ~ist [-ist] s egoist. ~istic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a egoistisk,
självisk. ~tism [-tizm] s alltför flitigt bruk av 'jag' (talande i första person); jagframhävande, självförhävelse;
egenkärlek, egenkärt skryt; äv. själviskhet (= egoism). ~tist [-tist] s egoist, egocentriker. ~tistic[al°] [-ti'stik(ə)l]
a egoistisk, egocentrisk. -tize [-taiz] itr egenkärt tala om (framhålla) sig själv.

egregious [igri:'dʒiəs] a° utomordentlig, enastående nu blott iron.; ärke-, jubel- ⁅blunder, folly⁆; ~ly duped kapitalt
lurad.

Egremont [e'grəmɔnt] npr.

egress [i:'gres] s utgång, utträd|ande, -e. ~ion [i(:)gre'ʃn] s ut-, bortgång.

egret [i:'gret] s 1. zool. silver-, ägrett|häger. 2. bot. pensel på maskros, tistel &c.

Egypt [i:'dʒipt] npr Egypten. ~ian [idʒi'pʃn] I. a egyptisk. II. s 1. egyptier. 2. egyptiska språket. 3. egyptisk
cigarrett. ~ologist [-`-ɔ'lədʒist] s egyptolog. ~ology [-`-ɔlədʒi] s egyptologi.

eh [ei] interj frågande va? eller hur? säg! äv. f el. p vad [för något]? va sa? överraskning åh!

E. I. C. S. förkortn. för East India Civil Service.

eider [ai'də] s zool. ejder. ~down [-daun] s ejderdun. ~-duck [-dʌk] s zool. ejder[hane].

eidol|on [aidou'lɔn] (pl. äv. -a [-ə]) s spökbild, fantom.

Eiffel-tower [ai'fltauə] npr Eiffeltornet ⁅the ~⁆.

eight [eit] I. räkn åtta; the ~-hour[s'] day åttatimmarsdagen. II. s 1. åtta skridskofigur. 2. åtta[mannalag] i rodd; the

E~s roddtävlingarna mellan Oxford och Cambridge.

eighteen [ei'ti:'n, äv. --' attr. -'-] räkn aderton; in the ~-nineties på 1890-talet. ~th [-þ] räkn adertonde; subst.

aderton[de]del.

eight‖fold [ei't|fould] a åtta|faldig, -dubbel. -h [-þ] räkn åttonde; subst. åtton[de]del. -hly [-þli] adv för det
åttonde. -ieth [-'iiþ, äv. -jiþ] räkn åttionde[del subst.] -y [-i] räkn åttio; the -ies (äv. '-ies) subst. åttiotalet.

Eire [ɛ'ərə], Eirene [airi:'ni] nprr.

eirenicon [airi:'nikɔn] s freds|förslag, -försök.eisteddfod
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eisteddfod [eiste'ðvod] s walesisk folkfest med skaldetävlingar &o.

either [ai'ðə, av. i:'ðə] I. indef pron raren. o. sjaivst. 1. vardera, båda, bägge; on ~ side å ömse sidor; in re case i
båda fallen. 2. endera ay två, sällan av flera [~ of them will get the place3- 3. någon[dera], vilken som helst av de
båda; I don't know ~ of them jag känner ingen[dera] av dem. II. adv heller [sÅe was plain, and he was not good-
looking ay. också [if Fred had said so, or John / could believe it]. III. konj; re .. or antingen .. eller, i nek. sats



vare sig .. eller, ejaculatlle [idgse'kjuljeit] tr 1. ut|stöta, -gjuta ur kroppen. 2. ut|stöta, -ropa äv. Itr. -iOII [- -1 -
ei'Jn] s 1. ut|kastande, -gjutning av vätska. 2. kort brinnande bön, bönesuck; ivrigt utrop, -ory [-eitəri] a plötslig[t
framsagd], utstött; ^ prayer bönesuck, eject [i(:)d3e'k|t] tr 1. kasta ut (upp). 2. utdriva, fördriva, förvisa; köra bort
[from]: vräka. 8. avsätta, ~ion [-Jn] s 1. utkastjan-de, -ning, utstötande; äv. konkr. isht utbrottsprodukt av vulkan.
2. fördrivande, bortkörande; vräkning; avsättning. ro\ve [-tiv] a° ut-kastnings-, utdrivande, ~ment [-tmənt] s
fördrivande isht från gård o. grund; avhysning, vräkning. ~or [-tə] s 1. utkastare; en som låter vräka arrendator. 2.
tekn. ejektor. eke [i:k] I. tr vani. ~ out 1. utfylla, fullständiga, komplettera; dryga ut; få att räcka till; 4 öka ut [a
p.'s income]. 2. ~ out a livelihood (subsistence) nödtorftigt dra sig fram (bärga sig), förskaffa sig [livs]uppehälle.
II. adv åid. ock[så].

ekka [e'ko] s ekka litet enspännigt åkdon i Indien, elaboratlle I. [ilse'bl^rit] a° i detalj utarbetad, genomförd, [väl]
genomtänkt, fulländad; utspekulerad, -studerad, raffinerad [iro his rely nonchalant way]) [ytterst] noggrann,
omsorgsfull, SOrgfällig. II. [-əreit] tr noga och i detalj utarbeta, genomarbeta [plan, theory]; utfundera [a
falsehood]; förarbeta; [fram]alstra, be-+ reda näring àc; utveckla, föra vidare. III. [-əreit] itr utarbetas; utveckla
sig. -eness[-(ə)ritnis]s omsorgsfull utarbetning, omsorgsfullhet, fulländning, utmejsling; raffinemang, -ion [-
iərei/Jn] s omsorgsfull utarbet|ning, -ande; + för-, be|arbetande; beredning; se av. -eness. Elaine [elei'n] npr.

Elam [i/ləm] npr. ~ite [-ait] s elamit. élan [eila'.g, -la:g ei. fr. utt.] s 1. häftigt anfall. 2. iver, fart, eldighet,
schvung; ~ vital själva livskraften hos levande varelser, eland [i:'lənd] s eland stor sydafr. antilop. elapse [ilæ'ps]
itr förflyta, förgå, elastic [ilse'stik, av. -a/s-] I. a (~ally adv) 1. elastisk; spänstig [gait, spirits]; smidig; tänjbar
[principles]; ~ conscience rymligt samvete. 2. resår- [band], gummi- [band, [-stock-ing];-] {+stock- ing];+} ~[-
sidfe] boots, ~ sides resårkängor.

II. 8 resår, gummi|band, -snodd; res av. strumpeband. rvity [e'lsesti'siti, av. il- o. i:Nl-, av. -cr.s-] s elasticitet;
spänstighet; tänjbarhet.

elatile [ilei'|t] I. a 1. % uppblåst, övermodig. 2. nu vani. stolt [at över]; seger|stolt, -viss, triumferande; [i] glad
[stämning], upprymd. II. tr fylla med stolthet (känslor av triumf) E~d with victory]; göra upprymd, egga, [-[be]-
rusa,-] {+[be]- rusa,+} liva sinnet, -lon [-Jn] s 1. % uppblåsthet, övermod 2. nu vani. upplyft stämning,
upprymdhet, glädje, belåtenhet, stolthet; segerglädje.

Elblla [e^lbə], -e [elb] nprr.

elbow |Vlbo(u)] I. s 1. armbåge; at o.'s ~ strax bredvid sig, tätt intill; out at ~s med hål på armbågarna; luggsliten,
nött; påver, torftig; avsigkommen, 'nere'; be up to the res ha fullt upp att göra [in med]; ~ of a chair armstöd; lift
o.'s ro S ta sig ett glas. 2. vinkel, hörn; skarp böjning, krök[ning] [of a road, river &c]. II. tr äv. ren. o. ibi. itr.
armbåga[s], trängafs], knuffa, skuffa [out]; re o.'s way armbåga (tränga) sig fram. grease [-gri:s] s F strängt (hårt)
arbete, svett och möda; energi, ~-room [-rum] s armbågs-, svängjrum, utrymme.

Elch.0 [e/lko(u)] npr.

eld [eld] s åid. poet. 1. ålderdom. 2. forntid,

1. eider [e'lda] I. a [komp. av Old] 1. äldre om släktingar, oftast syskon, eller två angivna personer [his re

brother; which is the ref vilken är äldst?]. 2. av. tidigare [the ~ style, the re England]; re hand kortsp. förhand. II.
s 1. en äldre mest pi. [o.'s *vs]; äldre person: respect your res! ha aktning för dem som äro äldre! 2. [-[försam-
lmgs]äldste.-] {+[försam- lmgs]äldste.+}

2. elder [e'ldə]s bot. hyll, fläder. berry [-be^i] s fläderbär; ^ wine fläderbärsvin.

eiderllly [e'ldə|li] a äldre absolut komp., litet till åren [kommen] [people], -ship [-Jip] s 1. an-ciennitet. 2.
ställning ss. församlings äldste, åldmannaskap. 3. kou. de äldstes råd.

eldest [e'ldist] a [superi, av old] äldst, förstfödd, äldste levande son, dotter &c, jfr elder.

Eldon [eldn] npr.



El Dorado [exldora:/do(u)] s eldorado.

eldritch [e'ldritj] a skotti. hemsk, kuslig, vild.

Eleanor [e'lina], ^a[evliəno-/rə] nprr Eleonora.

Eleazar [eNliei'zə] npr.

elecampane [e^likaempei'n] s i. bot. Inula Helenium ålandsrot. 2. slags inulinkaramell.

elect [ile'k|t] I. a o. s 1. utvald [the land re of liberty]; the re i^t teoi. de »in frälsning utvalda. 2. Utsedü, Utkorad,
[ny]vald men ännu ej iuslal-lerad [the President"o]; bride re, bridegroom re ngns utvaldja, -e, fäst|mö, -man. II. tr
1. välja, bestämma sig för, föredraga [a th., to do]. 2. välja genom röstning, utse [to an office]; he was reed a
member of Parliament (reed to P.) han valdes till ledamot av parlamentet (riksdagsman). 8. teoi. utvälja,
förutbestäm-
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ma. ~ion [-Jn] s 1. val isht genom röstning; general u allmänna riksdagsval; by-u fyllnadsval; ~ petition
valöverklagande på grund av olagligt förd valkampanj. 2. teoi. nådaval. ~l0n86P [-Jəni'ə] I. itr syssla med
val[arbete], driva valagitation, agitera; uing valagitation, -kampanj, -rörelse: uing practices valintriger. II. s = uer
[val]agitator. ~ive [-tiv]

1. a° vald, tillsatt genom val; väljande, [-väljar-fbody];-] {+väljar- fbody];+} val-; ~ affinity valfrändskap, affini-
tet; u franchise valrätt; ~ monarchy valrike. II. sam.valfritt läroämne; 'tillvalsämne*, ~or [-tə] s 1. väljare,
valman; elektor; Am. medlem av the Eual College. 2. Eu kurfurste, ~oral [-t(ə)rəl] a 1. valmans-, val-
[committee]; ~ franchise valrätt; Eu College valkollegium i U. S. A. som förrättar presidentvalet. 2. Eu kur-
furstlig. ~orate [-'t(ə)rit] s 1. valmanskår. 2. kurfurstendöme; kurvärdighet. worship [-[-tə-Jip]-] {+[-tə- Jip]+} 8
1. valmanskap, ställning som valman.

2. kurvärdighet. Electrft [ile'ktrə] npr.

electress [ile'ktris] s 1. kvinnlig väljare. 2.

Eu kurfurstinna, electric [ile'ktrik] I. o laddad med «i. i stånd att utveckla elektricitet, elektrisk [circuit,
connection, current, energy, light, power, + shock, spark, train, wire]; u blue stålblå; u car [elektrisk] spårvagn; u
chair Am. elektrisk Stol för avrättning av livdömda; ~ charge elektrisk* laddning; ~ cooker elektrisk spis; ~
eelzooi. darrål; ujar leydenflaska; u plant elektrisk anläggning; ~ torch ficklampa. II. s 1. ämne som kan göras
elektriskt genom gnid-ning, oledare [positive (negativé)us]. 2. [-[elektrisk]-] {+[elek- trisk]+} spårvagn; av.
elektrisk järnväg; av. elektrisk lampa, ~al [-(ə)l] a som har med elektricitet att göra, elektricitets- [books]; av.
elektrisk (= electric); ~ engineer elektrisk ingenjör; works elektricitetsverk.

rus [iiektn/fərəs] s elektrofor. -plate [-pleit]

I. tr galvanisera, elektroplätera. II. s galva-+ niserat nysilver, -type [-taip] I. tr efterbilda

kiiohé i kopparfällning. II. s genom galvano-plastik erhållen kopia (avbildning), galvano-typ.

electrum [ile'ktrəm] s 1. fomuda legering av guld och silver. 2. min. silverhaltigt guld. electuary [ile'ktjuəri] s
farm. latverg, slags mos. eleemosynary [e'li(i:)mo'sinəri, ar. -mo'zi-] a° allmose-, välgörenhets-, fattig- [u aid]; u
corporation välgörenhetsförening, eleganllce [e'ligən|s] s 1. elegans; förfining, behag, smakfullhet. 2. av. konkr.
elegant (fin &c) sak. -t [-t] I. a° 1. elegant [dress, lady, method]; fin, förfinad, förnäm [lady, manners, society];
behag-, smak-, stüjfull, formfulländad [style] uu ofta ngt nedsattande; förfinad, med odlad smak [scholar^,
utsökt, fin [compliment, dinner]; luxuös, elegant [furniture, a life ofu ease]; an u writer en fin stilist; the u arts



ung. de sköna konsterna. 2. P utmärkt [i st. f. excellent]. II. s elegant (flott) herre, elegljiac [elidja/ək] I. a elegisk,
klagande.

II. s pi. us elegisk vers. -1st [e'lidjist] s ele-giker. -ize [e'lidgaiz] itr o. tr skriva elegi [om] [upon], -y [e'iidgi] s
elegi.

element [eiimənt] s 1. element, urämne [the four ~s]; livselement; in (out of) o.'s u i (icke i) sitt rätta element
(ässe). 2. kem. grundämne. 3. väsentlig [grundbeståndsdel, element [reduce a th. to its ~s]; [grund]drag + [an u in
his style]; an u of doubt ett spår av tvivel; us of trenches löpgravslängder mellan traverser. 4. grundvillkor [the us
of success], 5. pi. the us elementerna, väder och vind. 6. pi. ~s första grunder, elementer [the + us of economics].
~al [elime'nt(ə)l] o° 1. elementernas, elementarisk; ~ worship dyrkan av naturkrafterna; ~ grandeur primitiv

om naturkrafterna påminnande storhet. 2. enkel,

osammansatt. 3. elementär, väsentlig [-[ingredients].-] {+[ingre- dients].+} uary [elime/nt(ə)ri] o° 1. nu t
elementarisk. 2. kem. grund-, enkel [substance]. 3. som hör till (berör) de första grunderna, elementär, elementar-
[book]; u school folkskola; ~ school teacher folkskollärare, -inna; ~ subject obligatoriskt ämne. elenchus
[ile'nkəs] s 1. logisk vederläggning,

motbevis. 2. äv. sofism. Eleonora [e^liəno/rə] npr. elephant [Vlifənt] s 1. elefant; see the u S se en stads
märkvärdigheter isht av dålig art. 2. white u sak som kostar mer än den smakar isht ruinerande ämbete,
ekonomisk börda [a big flat will prove to be a white 3. pappersformat elefantpapper 7iix&84 mm. .~iasis [-
[exlifæntai'-əsis]-] {+[exlifæntai'- əsis]+} s iäk. elefantiasis. ~lne [eNlifæ'ntain] a 1. elefant-. 2. elefantlik;
klumpig; kolossal. Eleusillnian [exlju(;)si/niən] a 8nt.eleusinsk [-[masterns].-] {+[mas- terns].+} -S [elju'/sis]
npr.
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elevatile [e'livei|t] tr 1. uppjlyfta, -höja; höja rösten; *ed [railway] luftbana järnväg över marken. 2. upphöja,
befordra [to a dignity3. Midi. höja, lyfta moraliskt, göra [mera] upphöjd (högstämd om stu); äv. liva, uppmuntra
nu t. -ed [-tid] a° se föreg.; isht 1. upphöjd, hög, hög-

stämd, ädel. 2. F upprymd, litet glad. -ion [i" \fn] s upp|höjande, -lyftande; höjning [of temperature]. 2. höjning,
kulle. 3. upp-höjelse [to the throne4. X elevation, höjdriktning av kanon. 5. höjd över havsytan (marken) äv.
astron. 6. byggn. vertikalprojektion, fasad-ritning. 7. högstämdhet; moralisk upphöjdhet, höghet, storhet, ädelhet;
~ of mind (sentiment) upphöjt tänkesätt, -or [-tə] s 1. ngn + (ngt) som lyfter; isht anat. lyftmuskel. 2. flygv.
höjdroder. 3. paternosterverk; isht Am. elevator, hiss. 4. Am. spannmålsmagasin med eieva-torer. -ory [-təri] a
lyftande, lyft-, eleven [ile'vn] I. räkn elva. II. s sport. elva-mannalag, fotbolls-, kricket|lag &c, 'elva', ~th [-þ] räkn
elfte [at the ~ hour]; äv. subst. elftedel.

elf [elf] (pi. elves [elvz]) s 1. myt. alf, älva; troll äv. biidi. 2. dvärg. 3. [liten] byting. ~--bolt [-boult] S torsvigg,
pilspets av flinta frftn sten&idem. ^in [-in] I. a älv[e]-, älvlik, trolsk; biidi. liten. II. 5 1. alf, älva. 2. småtting,
byting. ~lsh [-ij] a° älv[e]-, älvlik, trolsk; biidi. okynnig, odygdig. «w-lock [-lok] s mar|tova, -lock.

Elfrida [elfri/də] npr Alfrida.

elHIshot [e'lfljot] s trollskott, -struck [-'strAk] a

för|troUad, -häxad. Elgar [e'lgə, av. -ga:] npr. Elgin [e'lgin] npr; the ~ marbles Elgingalleriet vissa forngrek.
skulpturverk i Brittiska museet. Eli [i'/lai] npr. ~a [i:41iə] npr; av. pseudonym för Charles Lamb, ~as [ilai'əs],
~bank [elibægk] nprr.

elicit [ili'sit, av. el-] tr framlocka, få fram, bringa i dagen, framdraga; be ~ed av. komma fram. elide [ilai'd] tr
gram. elidera, utstöta. Elie [i:1i], ~ezer [elii:'zə] nprr. eliglbllility [eNlid3əbi'liti] s 1. valbarhet. 2. önskvärdhet;



anbuds ko antaglighet. -le [e'lidg-əbl, av. -ibi] a° 1. valbar [for an office]. 2. värd att få företrädet, lämplig;
önskvärd, + passande, antaglig; ~ match gott (lämpligt) parti.

Elillhu [ilai'|hju:] npr. -Jah [-djə] npr profeten Elias.

eliminate [ili'mineit, av. el-] tr 1. eliminera;

utdriva, bortskaffa, avlägsna, få bort; ute-+ lämna, lämna ur räkningen, gå förbi. 2. an-vandes ibland oeg. för
educe.

Elinor [e'linə], Eliot[t] [e'ljət], Elis [i/lis], Elisabeth [ili'zəbəþ] nprr. Elisha [ilai'Jə] npr

profeten Elisa, elision [ili^n] s elision, utstötande; av. utelämning av styoke i bok.

élite [eili/t ei. fr. utt.] s elit. elixir [ili^ksə] s elixir [of life]; utomordentligt läkemedel.

Eliza [ilai'zə] npr Elise, Lisa. Elizabeth [ili'zəb|əþ] npr. ~an [- - -i/þn] a o. s [person, författare] under drottning
Elisabets tid, elisabetan[sk]. elk [elk] s zooi. älg.

eil [el] s hist, aln [eng. ain = 45 inches = l,u m.]. Ella [e'lə], ~nd [-nd], Ellen[borough] [e'lin, -b(ə)rə], Ellesmere
[Vlzmiə], Elllce [e'lis], Eliicott [Vlikət], Elliot[t] [eljət] nprr. ellipllse [ili'p|s] s «eom. ellips; ibi. aY. = -sis. -sis
[-sis] (pi. -ses [-si:z]) s gram. ellips, -soid [-soid] s geom. ellipsoid. -tic[al°] [-tik, -(ə)l] a ellip-tisk.

Ellis [e'lis], Ellsworth [e'lzwə:þ] nprr.

elm [elm] s bot. alm.

Elmlies [elm|z], -Ina [-i:'nə] nprr.

Elmo [e'lmo(u)] npr Erasmus; St. fre(light)

elmseld. Elmsley [e'lmzli] npr. el my [e'lmi] a alm-; full av almar. elocution [eləkju:'J|n] s välläsning, muntlig
framställningskonst, -sätt, framförande, föredrag, uttal; talteknik; av. recitation, ~ary [-(ə)nəri] a som hör till
framställningssättet, föredrags-, uttals-; föredragsteknisk, ~ist [-ənist] s mästare (lärare) i föredragets konst;
taltekniker; av. uppläsare, recitatör. éloge [fr. utt.l s minnestal i«bt över företrädare, äreminne.

Elohllim [elou'[h]im] npr. -ist [-hist] s teoi. elo-hist. Eloi [i:lou'ai, av. ---, i/loi] npr. Eloisa [eloi:'zə] npr Héloise.
elongatlle [i:'loggei|t] I. tr förlänga, utdraga, utsträcka. II. itr förlängas; ha långsträckt (smal) form isbt bot. -lon [-
--Jn] s 1. förlängning, utsträckning. 2. avstånd, nu mest astr. elongation.

elope [ilou'p] itr om kvinna rymma fr&n hemmet med älskare el. för att gifta sig. <x,ment [-mənt] 8 rymning jfr
elope. eloquenllce [e'lokwən|s, av. -lə-] s vältalighet, -t [-t] a° vältalig; uttrycksfull, talande; som klart uttrycker
(vittnar om) [~ of]. Elphinston[e] [e'lfinstən] npr. else [els] (gen. [-iz]) adv 1. eljest, annars; or <v, eller också, i
annat (motsatt) fall, annars [så]. 2. efter vissa pron. anna|n, -t, andra, mer, fler [somebody -w nothing little

ro, ivho re? whose ~? somewhere ~]; who ~ should it be? vem (vilka) skulle det annars vara? get somebody hat få
fel hatt. "wwhere [-(h)we'ə] adv annorstädes, på annat (andra) håll, någon annanstans. Elsie [e'lsi] npr Elsa.
Elsinore [eNlsino:'] npr Hälsingör. Elsmere [elzmiə] npr. Elspeth [e'lspeþ] npr Elsbet. Eiswick [e'l|sik, -zik, -
zwik], Eltham [e'ltəm, av. -þ-] nprr. elucidatlle [il(j)u:'sideijt] tr belysa, förklara, kasta ljus över, illustrera, -lon [-
- - - Jn] s
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belysning, förklaring, illustration tin ngt. -ive [-tiv] a belysande &c, 8e -e [o/]. -or [-tə] s förklarare,
kommentator, uttydare. -ory[-təri] a se -ive.

elude [il(j)u:/d] tr skickligt (listigt) undgå [blow, danger]; kringgå, icke uppfylla, slingra sig undan (ifrån) [the



law, an obligation];

+ gäcka ansträngningar &c.

elusllion [il(j)u:'j3n] s [listigt] und|kommande, -gående, gäckande, sätt att komma ifrån (kringgå), -ive [-siv] a°
undvikande [of]; gäckande, illusorisk; flyktig, obestämbar, oåtkomlig (jfr -ory). -ory [-səri] a bedräglig,
gäckande, illusorisk [arguments, hopes, promises, success; the -ive mocks its pursuer, the -ory its possessor];
oåtkomlig, elves [elvz] se elf. Elvira [elvai'ərə, elvi'ərə] npr. elvish [e'lvij] se elfish. Ely [i/li] npr.

Elysitian [ili'zijon] a elyseisk [the ufields]; himmelsk, paradisisk, säll. -um [-əm] s elysium, de saligas boningar;
Midi, paradis, himmel, elzevier [e'lziviə] s elsevir[upplaga]. 'em [(ə)m] pers pr on i st. för them (eg. àid. hem) F
dem, dom.

Anm. I ord med förstavelsen em-, vars uttal nedan angivcs ss. obetonat [iui-], kan 1 al I ni. även förekomma ett
uttal med [em-], t. ex. embrace [imbrei's, äv.

em-].

emaciate [imei'Jieit, äv. imse's-] tr utmärgla, göra avtärd; utsuga jord. -ion [imeiNsiei'Jn, av. -eiJi~] s
utmärglande; avtärdhet, avmag-ring.

emanatile [e'məneijt] itr utflöda,-strömma,-gå; emanera, härflyta. -ion [- - -Jn] s utströmmande, -gående;
härflytande: utjflöde,-strömning, -strålning, emanation, emancipate [imæ'nsipeit] tr frigiva; frigöra, emancipera. -
ion [-1 - -Jn] s frigörelse från träi-dom el. annans myndighet, äv. bildl., emancipation; Eu Day Am. I jan. 1863,
då sydstaternas slavar blevo

Ma. -ionist [-1 --J(ə)nist] s emancipationsvän; isht förkämpe för slaveriets upphävande, -or [-tə] s frigörare,
befriare, -ory [-t(ə)ri] a befriande, frigörjande, -else-, emancipations-, emancipist [imæ'nsipist] s frigiven
straffånge

i Australien.

Emanuel [imæ'njuəl] npr. emasculate I. [imse'skjuljit, av. -ma/s-] a 1. kastrerad. 2. biidi. förvekligad. II. [-eit] tr
1. kastrera. 2. förjvekliga, -svaga; stympa

diktverk genom utsovring av kraftiga uttryck o. d.

Emaus jVmo:s] npr.

embalm [imba/m] tr 1. balsamera död. 2. Midi. rädda undan glömskan, bevara åt minnet. 3. fylla ined vällukt,
embank [imbæ^k] tr omgiva (skydda) med damm (kaj), indämma. ~ment [-mənt] s 1. indämning 2. fördämning;
jordvall, [-[väg]-bank;-] {+[väg]- bank;+} kaj[anläggning] [the Victoria

embargo [emba/go^), av. im-] I. s 1. spärrning av hamn, embargo, beslag på skepp.

2. [handelsjförbud, spärr generellt el. för vissa varor; an u on the export of provisions utförselförbud för
livsmedel; lay (place) an u on införa förbud för; take off (raise) u upphäva embargo (spärr, kvarstad).
S.biidi.spärr, stoppning, hinder, förbud. II. tr 1. förbjuda fartyg att in- ei. ut|löpa. 2. stoppa, förbjuda. 3. lägga
beslag på för statens rakning; konfiskera iallm. embark [imba/k] I. tr 1. inskeppa. 2. inveckla ngn, placera pengar
[in an undertaking], II. itr

1. inskeppa sig, gå ombord [for a place]; u on a flight ge sig upp på en flygtur. 2. inlåta (inveckla) sig i [in, on],
nation [e^mbcukei'Jn] s injskeppning, -lastning.

embarrass [imbæ'rəs] tr 1. hämma, besvära, hindra; ued [som är] i penningförlägenhet, skuldsatt; in ued
circumstances i dålig ekonomisk ställning. 2. för|virra, -brylla; göra brydd (förlägen); ued förlägen, generad [feel
/%/]; uing besvärande, genant, pinsam [silence, pause]. 3. tilljtrassla, -krångla, inveckla; ued invecklad,
inkrånglad [sentence], ~ment [-mənt] s 1. besvär, svårighet, hinder. 2. pennin gförlägenhet, ekonomiska
svårigheter ofta i pi. 3. oreda, förvirring. 4. förlägenhet [a certain u in his manner]. embassllador [embae/sədə] s



isht Am. se ambassador. -y [e'mbosi] s ambassad, beskickning av. bostaden [he inquired at the ~]; ambassadörs
uppdrag.

embattle [imbse'tl] tr 1. uppställa i slagordning: rusta till strid; an ud field fält fyllt (besatt) med trupper i
slagordning, valplats.

2. befästa stad, byggnad. 3. förse med tinnar (battlements), krenelera; bet. 2. o. 3. ofta övergående i varandra.

embay [imbei/] tr instänga i en havsvik; av.

biidi. instänga, embed [imbe'd] tr 1. inbädda i massa £««]. 2.

om massan innesluta, embellish [imbe'lij] tr 1. försköna, ut|smycka, -sira, pryda. 2. utbrodera historia, ~ment [-
mənt] s 1. förskönande, prydande, utsmyckande. 2. utsmyckning, prydnad, ember [e'mbə] s glödkol; pi. us glöd,
glödande aska, askmörja. Ember-lldays [e'mbəjdeiz] s pl allmänna böne-och fastedagar onsd., fred. o. lörd. efter
följande dagar: första sönd. i fastan, pingstdagen, 14 sept. o. 13 dec. I den eng. ky rkan äga prästvigningar vani.
rum pä sönd.

efter dessa dagar. -week [-wi:k] s böndagsvecka vecka med -"days.

embezzle [imbe'zl] tr försnilla, förskingra, ~ment [-mənt] s försnillning, förskingring, underslev.

embitter [imbi'tə] tr förbittra; förvärra; äv.

göra bittrare, emblazon [imblefzn] tr 1. praktfullt el. iögonenfal-lande inskriva, avbilda; utstyra, smycka, pry-
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da, dekorera i granna färger; the placards were *oed with .. på affischerna lästes i stora bokstäver (lyste i granna
färger &c) .. 2. pryda vapensköld med heraldiska bilder. 3. [-utba-sun[er]a,-] {+utba- sun[er]a,+} lovsjunga,
förhärliga. <vry [-ri] s 1. blasonering. 2. vapen[bilder] koll. 3. färggrann framställning, 'tavla'. 4. lovsjungande,
förhärligande, emblem [e'mbləm, äv. -em] s emblem, sinnebild, symbol. ~atic[al°] [evmblimæ'tik, -(ə)l] a
sinnebildlig, symbolisk; be ~ of vara en bild (symbol) av. ^atize [emble'mətaiz] tr symbolisera; symboliskt
föreställa ngt. emblement [e'mblmont] s jur. [mest pi. ~s] avkastning [av åkerjord]; äv. jordens alster,
embodiment [imbo'd|imənt] s 1. förkroppsligande; konkr. inkarnation, personifikation; kroppsligt hölje; konkret
form; an ~ of evil det onda personifierat. 2. införlivning; innefattande. 3. sammanslutning [till en kår [-(kårer)].-]
{+(kå- rer)].+} -y [-i] tr 1. förkroppsliga; ge konkret form (uttryck) åt; vara ett uttryck för, uttrycka E~ her idea
of a home]; omsätta i handling religion in daily life]; be -ied taga form, få uttryck i verkligheten; vara uttryckt
(sammanfattad) [in i], 2. in|ordna, -för-liva i ett helt; om ett sammansatt helt inbegripa, innefatta, -sluta ss.
element. 3. göra till en kår (korporation), förena, samla; organisera; äv. itr. ei. rea. förena sig. embog [imbo'g] tr;
be roged fastna (sjunka ner) i dyn.

embolden [imbou'ldən] tr göra djärv[are], ingiva mod; uppmuntra [to do]. embolism [e'mbolizm]sl. inskjutning
(inskott) av tid rör tidräkniugens skull. 2. läk. [-blodproppþ-bildning].-] {+blodproppþ- bildning].+}

embonpoint [o:v(m)bD:(m)pw£:/(g), äv. o(:)m-bo(:)m-, -pwa:q, -pwo(:)g, -pwærj] % embonpoint, fyllighet isht
om kvinnor, embosom [imbu'zəm] tr 1. nu t trycka till sitt bröst, omfamna. 2. poet. gömma i sitt sköte; inbädda,
innesluta [in], omgiva [with]. emboss [imbo's] tr 1. utföra i upphöjt arbete, bosselera, ciselera; pryda med ngt i
upphöjt arbete (relief); <oed map reliefkarta; n^ed printing relieftryck; ~ed work upphöjt (drivet) arbete;
upphöjda ornament. 2. utbuckla, bukta. 3. praktfullt smycka, ~ment [-mənt] s upphöjt (drivet) arbete, relief;
upphöjning; ro map relief karta, embouchure [o^mbuJVə ei. fr. utt.] s 1. flods mynning; dais öppning. 2. mus.
munstycke; ansats, embowel [imbau'ol] tr ta inälvorna ur. embower [imbau'ə] tr omgiva med en lövsal (med
träd), skydda (inbädda) [liksom] i en lövsal.



embracjje [imbrei's] I. tr 1. omfamna. 2. wwi. omsluta, omgiva. 3. om-, inne|fatta, inne|-sluta, -hålla, inbegripa [it
~s every [-possibility].-] {+possibi- lity].+} 4. biidi. omfatta, spänna över med blick ei.

tanke. 5. begärligt (ivrigt) antaga ei. mottaga, begagna, gripa tillfälle, anbud; taga lidande SOm det kommer;
taga, välja bana &c; antaga, omfatta, ansluta sig till lära, parti &c. II. itr omfamna varandra. III. s omfamning;
famntag; äv. eufem. för samlag, -ement [-mənt] s % omfamning. -ive [-iv] a° allomfattande, som vill famna allt.

embranchment [imbra:/n(t)Jmənt] s förgrening, embrasure [imbrei^ə] s 1. [dörr-, fönsterjför-djupning, -smyg. 2.
X kanon-, skottjglugg, <&> styckeport. embrocatlle [e'mbrokei|t, äv. -rə-] tr iäk. badda,

in gnida, -ion - -Jn] s iäk. liniment, embroider [imbroiMə] tr 1. brodera, sy. 2. biidi. utbrodera, utsmycka, ~y [-ri]
s 1. bro-dering; broderi; ^ frame sybåge. 2. biidi. ut-brodering; markens färgprakt, embroil [imbroi'1] tr 1. hop-,
in-, tilljtrassla; förvirra. 2. inveckla [i stridigheter ei. [-svårigheter]-] {+svårig- heter]+} [with] äv. rea. ~ment [-
mənt] s 1. oreda, förvirring, trassel; röra, hopblandning. 2. förveckling[ar]. embryo [e'mbrio(u)] (Pi. ~s) s 1.
embryo; ofullgånget foster; bot. växtämne. 2. bUdi. frö, sak i sin linda; in ~ outvecklad, i vardande, 'in spe' [a
diplomatist in ~nic [exmbrio'nik] a (~nically adv) embryonal, embus [imbA's] tr o. itr om trupper, förråd &c föra
ombord ei. [in]lasta (inskeppa sig) på omni-

+ bU8 el. andra motorfordon.

emend [i(:)me'nd], ~ate [i/mendeit] tr förbättra, emendera text. ~ation [i^mendei'Jn] s textförbättring,
emendation, rvator [-[i:'men-deitə]-] {+[i:'men- deitə]+} s textförbättrare. ~atory [-[i(:)me'ndə-təri]-] {+
[i(:)me'ndə- təri]+} a textförbättrande, emerald [e'mərəld] s smaragd; ss. adj. smaragd-

färgad; the E\t Isle Smaragdön Irland, emerge [imə-Zdj] itr 1. dyka upp, stiga upp, höja sig Efrom the sea];
komma fram, utgå, framträda, träda i dagen; resa sig ur betryck &c; äv. utveckla sig; he foed into distinct notice
han slog fullständigt igenom. 2. biidi. om för-båiinnden, Trågor &o upp|stå, -komma, inställa (visa) sig;
fram|komma, -gå. ^nce [-əns] s 1. se emersion; äv. utveckling. 2. nu ^ Be -ncy. ~ncy [-ənsi] s 1. oförutsedd
händelse som kräver omedelbar handling, plötsligt uppstående Svår situation: kritiskt tillfälle (ögonblick, läge),
nöd|-läge, -fall; ofta attr. reserv-, nöd- att vara till hands i nödfall el. som ersättning; against (for) an ro för alla
eventualiteter; on (in, at) an in [cases of] rv i nödfall, vid verkligt behov, om fara är förhanden, om det kniper
(gäller); be equal to the ~ vara situationen vuxen; « ~ brake nödbroms; ~ door (exit) reservutgång; ~ landing
nödlandning; ^ man in. hantlangare vid verkställande av vräkning; ration + reservianson. 2. kricket &c ersättare,
reserv Eäv. ~ man], ~nt [-ənt] a° 1. uppjdykande, -skjutande; framträdande, som håller på att
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komma fram ei. bliva märkbar. 2. uppstående, framgående ffrom ur, av]. 3. åid. oförutsedd, plötslig; trängande
[needs]. emeritus [i(:)me/ritəs] a emeritus med heder uttjänt [u professor]. emersion [ij^mə/Jn] s upp-,
fram|dykande; uppstigande ur vattnet; fram|koinmande, -trädande; utträd[and]e ur förmörkelse, mörker;
subsequent to the u of these tracts efter det dessa områden höjt sig över havsytan. Emerson jVməsn] npr.

emery [e'məri] s smärgel. ^-cloth [-klo(:)þ] s smärgelduk.~-wheel[-'(h)wi:l]ssmärgelskiva. emetic [ime'tik] iäk. I.
a (orally adv) som framkallar kräkning. II. s kräkmedel, émeute [eimə/t ei. fr. utt.] s orolighet, kravall, emigrllant
[e'migrjont] I. s utvandrare, emigrant. II. a utvandrande; emigrant-, -ate [-eit] I. itr 1. utvandra, emigrera [to]. 2. F
flytta. II. tr hjälpa (få) att (låta) emigrera, skicka [i väg] till utlandet, -ation -ei'Jn] s utvandring, emigration.
Emilüia [imi'lia], -y [e'mili] npr Emilia, eminenllce [e'minonjs] s 1. upphöjning, höjd, kulle [a high (small) u on a
plain]. 2. upphöjd ställning, hög rang [rise to ~], höghet; högt anseende, berömdhet, framstående ställning
(skicklighet); be his u what it may hur framstående (berömd) han än må vara. 3. eminens, höghet kardinals titel
[Your JSVv,]. 4. nu % by [ way of ] ~ i eminent mening, par excellence. -t [-t] a 1. poet. hög[st]. 2. [-



högtstående]:-] {+högtståen- de]:+} framstående [lawyer], särskilt skicklig; be u for utmärka sig för (genom). 3.
om egenskaper, tjänster &c utmärkt, utomordentlig, eminent [sagacity, services, success], -tly [-tli] adv i ovanlig
(eminent, enastående, högsta) grad [u qualified]; särdeles, emir [emi'o, äv. im-] s emir. emissllary [e'mis(ə)ri] s
en Utskickad, hemligt sändebud, agent ei. kunskapare. -ion [imi'Jn, äv.i:-] 5 1. utsändande; utströmjmande, -ning,
utstrålning, utveckling aY ljus, gas, värme &c. 2. utjsläppande, -givande, emission av sedlar &c. emit [imi't, äv.
i:-] tr 1. utsända; avgiva, ge ifrån sig, sprida, utveckla. 2. uttrycka, yttra. 3. utjsläppa, -giva, emittera sedlar &c.
Emma [ermə] npr; eu nyckelord för m vid intelefone-ring av telegram; därav Cu gee [-dgi/] S kulspruta

[eg. m. g. = machine-g un]; ack eu = a. m. förmiddagen; pip eu = p. m. eftermiddagen. Emmanuel [imae'njuol, äv.
em-], Emmaus

[eme(i)'əs], Emmeline [e'mili:n] nprr. emmet [e'mit] s myra. Emmllie [e'mi], -y [-] npr Emmy. emollient
[imo'liont] a 0. s iäk. uppmjukande

ei. lenande [medel], emolument [imo'ljumont] s oftast pi. us vad en plats (syssla &c) inbringar, inkomst, [-[löne]-
förmåner.-] {+[löne]- förmåner.+}

emotion [imou'jjn] s 1. [själs]rörelse, sinnes-

rörelse, upprördhet, upprört tillstånd. 2. psyk. känsla [refer religion to the region of u; us of joy, hatred, fear &c];
[känslostämning; äv. känslosvall, ~al [-J(ə)n(ə)l] a° 1. som grundar sig på (vädjar tilly berör) känslan, som
framkallar känsla (rörelse), känslo-. 2. lättrörd, känslobetonad, -full, -sam; an u being en känslo-,
stämnings|människa. ^alism [-J(ə)nəlizm] s känslobetonad karaktär, käns-lojfullhet, -samhet ofta nedsättande,
~alist [-[-J(ə)-nəlist]-] {+[-J(ə)- nəlist]+} s vani. förakti. 1. en som vädjar till känslorna ej förståndet. 2.
känslosam människa, ~ality [- -Jonse'liti] skänslobetonad läggning, lättrördhet, egenskap av stämnings- ei.
känslomänniska [Shelley's vehement u]. emotive [imou'tiv] a° som har förmåga att röra, som framkallar rörelse
(känsla); som har avseende på känslan, känslo-; ~ nature känsloliv.

Emp. förkortn. för Emperor, Empress. empanel [impae'nl] tr uppföra på [jury]lista,

sammansätta (utse) jury. empathy [e'mpəþi] s psyk. inlevelse, 'Einfiih-lung'.

Empedocles [empe'dəkli:z] npr.

empennage [empe'nidj, äv. e'mpə-, äv. fr. utt.] s

flygv. stjärt plan. emperllor [e/mp(ə)r|ə] s kejsare, y [-i] s åid.

1. herravälde, suveränitet. 2. kejsardöme, emphasllis [e'mfəs|is] s 1. eftertryck, emfas; intensitet; särskild (stark)
betoning (vikt, betydelse) som man ger ngt. 2. biidi. betoning, skärpa [i konturerna], -ize [-aiz] tr starkt (särskilt)
betona, fram|häva, -hålla, emphatic [imfætik] a 1. om framställningssätt 4c

uttrycksfull, kraftig, eftertrycklig. 2. starkt (kraftigt) betonad, tryckstark, emfatisk. 3. om pers., handling &c
eftertrycklig; bestämd i uttryckssätt. ~ally [-əli] adv eftertryckligt,.kraftigt; i alldeles särskild grad [it is always
so, but here it was u so], emphysema [e'mfisi-/mə] s iäk. emfysem. empire [e'mpaio] s 1. kejsar|döme, -rike; the
Eu det napoleonska kejsardömet i804—i8i4 jfr 2; Eu City (State) Am. New York; Eu State Building högsta
skyskrapan i New Tork. 2. imperium, stort välde, världs|rike, -välde [the Eu — the British Eu]; Eu Day
imperiedagen 24 maj, drottning Victorias födelsedag, ofta lovdag i imperiets skolor; the Eu \_music hall] bekant
varieté + i London. 3. [oinskränkt] makt, herravälde [over; the British u in India]. 4. attr. empir[e] style].

empiric [empi'ri|k, äv. im-] I. a se -al. II. s 1. empiriker. 2. kvacksalvare, ~al [-k(ə)l] a° 1. empirisk, grundad på
erfarenheten], er-farenhetsmässig. 2. ovetenskaplig, kvack-salvar-, oJsm [-sizm] s 1. empiri[sm]; äv.
erfarenhetsrön. 2. kvacksalveri.

emplacement [emplei'smənt, av. im-] s 1. placering; läge. 2. & emplacement.
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emplane [implei'n] itr o. tr stiga (föra) upp i

aeroplan, stiga (föra) 'ombord', employ [imploi'] I. tr 1. använda, bruka [/or, in, on]: some time was thus reed på
det sättet gick någon tid; his time is fully reed in . . hans tid är helt upptagen med att . . 2. sysselsätta, ge arbete
åt, ha i sin tjänst [he was reed in writing letters]; *o o. s... -ing sysselsätta sig med att t.; the reed de anställda,
löntagarna, arbetarna. II. s 1. in ap.'s ro, in the re of a p. i ngns tjänst, anställd hos ngn. 2. åid. poet.
sysselsättning. ~é[e fem.] [omploi'ei ei. fr. utt.] s en anställd, tjänsteman, funktionär, biträde [railway -es]. ^ee
[e^mploii*/,

äv. imploi'i:] s (förr isht Am., där nu ofta skrivet ~[e]) arbetsanställd, löntagare, tjänsteman, biträde, ~er [-ə] s 1.
arbetsgivare, principal, + husbonde and -ee]. 2. uppdragsgivare, ~ment [-mənt] sl4 använd|ande, -ning. 2.
sysselsättande, -ning, arbete, tillfälle till arbetsförtjänst [when I could get ~]; anställning, tjänst, plats; out of ~
utan plats (anställning); ~ agent kommissionär på arbetsförmedling; ~ office (exchange) arbetsförmedling; +
contract of re arbetsavtal, empoison [impoi'zn] tr åid. förgifta mat, sinne, emporium [empo/riəm] s 1.
handelscentrum; stapelplats, nederlagsort, marknad. 2. P stor butik, varuhus.

empower [impau'ə] tr 1. bemyndiga, befull-

mäktiga. 2. sätta (göra) i stånd, empress [e'mpris] s -kejsarinna; [oinskränkt]

härskarinna, emptlliness [e/m(p)ti]nis] s 1. tomhet avsaknad av

innehåll, invånare, last &c; brist [of på]. 2. bildl. in-

nehållslöshet, fåfänglighet, intighet [the re of earthly things]; av. konkr. bagatell. 3. okunnighet, oförnuft;
torftighet hos författare &c., -y [-] I. a° 1. tom i alia bet. [house utan folk, motorcar, purse, ship utan last]; blottad
[of på]; with re hands tomhänt; on an ~ stomach på fastande mage; ~ vessels make the greatest noise (sound)
tomma tunnor bullra mest. 2. F hungrig, sugen. 3. biidi. tom, ihålig, meningslös, intig, intetsägande; ~ chance
fåfäng utsikt (chans). 4. biidi. tomhuvad, oförnuftig, enfaldig, tanklös. II. s tomvagn; tom|kärl, -fat, -flaska, -låda
&c [« dealer in -ies]; obebott hus. III. tr

1. [ut]tömma [into]; lasta av; hälla [ur]; göra tom (blottad) [of på]. 2. rea. om flod ~ it-self utfalla [into i]. IV. itr
1. mest Am. om flod utfalla. 2. tömmas, bli tom [the room -ied quickly]. -y-handed [-hse'ndid] a, tomhänt.

empurple [impə/pl] tr färga purpurröd, purpra. empyrellal [eympairi(:)/|əl,äv. e^mpiriQ'lalj-pi'r-] a av eld, eld-;
strålande av ljus; himmelsk, överjordisk, -an [-ən] I. a se föreg. II. s 1. empyrén, eldhimmèlen, den högsta
(sjunde) himmelen ss. ljusets hemvist o. Guds boning [the

2. himmel, himlavalv, emu [i:'mju:] s zooi. emu.

emulllate [e'mjul|eit] tr tävla med, söka [efter" likna (överträffa), -ation [-ei'Jn] s ädoi tävlan, efterliknande [in ~
of his example]; tävlingslust. -ative [-eitiv] a tävlande, tävlings-, täv-lingslv sten; som strävar att efterlikna [re
of]; äv. som väcker lust att tävla (efterlikna), -a-tor [-eitə] s en som söker efterlikna, -ous [-əs] a° 1. ivrig att
efterlikna [~ of]; ~ of his renown ivrig att nå (eftertraktande) hans berömmelse. 2. tävlingslysten, rivaliserande,
tävlande [admirers]; tävlings-, emulsllion [imA'lljn] s iäk. emulsion E~ of cod--liver oi/]. -ive [-siv] a mjölklik;
lenande; som bildar en emulsion [milk is an ~ fluid].

Anm. 1. Saknade ord, som börja med 6n-, torde sökas under in-.

Anm. 2. I ord med förstavelsen en-, vars uttal nedan angives ss. obetonat [in-], kan i allm. även förekomma ett
uttal med [en-], t. ex. enforce [info:'s, äv. en-].

enabl|e [inei'bl] tr 1. sätta ngn i stånd, göra det möjligt för ngn [to do]; äv. möjliggöra åtgärd; so as to re us to . .
så att vi [skola] kunna ..; be red vara (bliva) i stånd, få tillfälle. 2. ge ngn rätt [to do], bef ull mäktiga, bemyndiga



[a bill to re the Government to..]; -ing act (bill) fullmakts|lag(-lagförslag). enact [inæ'kt] tr 1. antaga lag; antaga
som lag; stadga, föreskriva; roing clause själva formeln för lagpromulgering [Be it reed &c]. 2. teat, uppföra
stycke; spela roll; spela ngns roll E~ Hamlet]; av. utföra ceremoni. ~ive[-iv]a = -m$r; föreskrivande ss. lag.
~ment [-mənt] s 1. upphöjande till lag [re of a bill], genomförande, antagande av bestämmelser. 2. lag;
stadgande, förordning, föreskrift; pi. res äv. lagbestämmelser, -paragrafer, ~or [-ə] s [lag]stiftare. enamel
[inæ'ml] I. s 1. emalj; glasyr. 2. "'"konst. emalj|arbete, -målning, emalj. 3. biidi. emaljglans, polityr; slags smink;
grönska. II. tr 1. emalj era; glasera lerkan; ge ämne glansig yta genom överdragning med emaljliknande ämne. 2.
måla med emaljfärger. 3. Midi. poet. brokigt ei. praktfullt smycka [the reled meadows], ~ler [-ə] s emaljör. ~list
[-ist] s emaljmålare, enamoured [inæ'məd] a förälskad [of i], en bloc [a(:g) blok] adv fr. i klump, i sin helhet.

Encænia [ensi:'niə] s 1. kyrkoinvigningsfest.

2. Oxf. univ. = Commemoration se d. o. encage [inkei'dj] tr sätta i bur, inspärra, encamp [inkæ'mp] I. tr 1. X
förlägga i läger; pp. rverf lägrad, som ligger i läger. 2. pers. be reed se II. 2. II. itr 1. X ligga i läger; slå läger,
lägra sig. 2. slå läger; kamp[er]a; ligga i tält. ~ment [-mənt] s 1. lägrande, kam~ pering. 2. lägerplats; läger; tält.
encase [inkei's] tr 1. innesluta, inlägga, inpacka i fodral, lår &c se 2. case [in]. 2. om|giva, -sluta [with], /x/ment [-
mənt] s hölje; fodral; behållare.

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt X militär term »i» sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangencash

— 228 —

end

encash [inkae'J] tr band, inkassera; omsätta i kontanter; diskontera växel, ~ment [-mənt] s inkassering &o se
encash. encaustic [enko/stik] konst. I. s enkaustik rar. gers inbrännande. II. a enkaustisk, inbrännings-; tile (brick)
tegel med inbrända figurer i färger en-

goberat tegel, enceinte [fr. utt., av. oQqsae'nt] a havande, enchain [intjei'n] tr fjättra, lägga i bojor, fängsla av.
biidi. uppmärksamhet àe; hålla fängslad (bunden), /^ment [-mənt] s fängslande; hopkedjande; fängslat tillstånd,
enchant [intja/nt] tr l. förjhäxa, -trolla. 2. [för]tjusa, hänföra [be ued with the singing]. r^er [-ə] s 1. trollkarl. 2.
tjusare. »ving [-ig] a° bedårande, förtjusande, tjusig, hänförande, förtrollande, anient [-mant] s 1. trolldom,
förtrollning. 2. troll-, tjus|kraft; förtjusning. ~ress [-ris] s 1. trollkvinna, häxa.

2. för]trollerska, -tjuserska.

enchase [intjei's] tr 1. infatta i guid &c. 2. ciselera, driva; [in]gravera. enchiridion [eNnkai(ə)ri/diən] s handbok,
encircle [insə/kl] tr omgiva, innesluta i en ring, omsluta, omlinda [with]; omringa [the [-enemy];-] {+ene- my];+}
inringa; [om]famna. enclasp [inklcr/sp] tr om|sluta, -famna, enclave þ(:)qkla:/v, inklei'v, a(:)q-, o'rjkleiv]

S enklav av främmande välden helt inneslutet område, enclitic [inkli'tik] s o. a (~ally adv) enklitisk[t ord]
vidhängt obetonat ord.

encloslle [inklou'|z] tr 1. inhägna, omgärda [with walls], 2. instänga [army], 3. om]giva, -sluta Pa aiia sidor; mat.
på alla sidor begränsa, innehålla. 4. inlägga, innesluta, närsluta, bifoga i brev; I beg to u jag får härmed
översända; ud is ei. ud please find vi bifoga, härmed följer; the ud inneliggande, hosföljande brev. -ure [-30]* 1.
inhägnande isht a» allmän mark för förvandling till enskild [Eu Act lag reglerande 8å-dan förvandling]. 2.
inhägna|d (-t område), gård.

3. inhägnad, stängsel. 4. inlägg, bilaga i brev. encomiilast [enkou'mi|æst] s lovtalare; smick-

rare. -astic [- - -æ'stik] a ( astically adv) lovtalande, berömmande, smickrande, -um [-em] s lovtal, panegyrik.
encompass [inkA'mpəs] tr omsluta, omgiva ofta av vänner el. fiender [ued by his faithful guard]; omfatta.

encore [ogko/] I. interj da capo! om igen! II. tr o. itr begära da capo, ropa da capo [åt]; ropa in såugare &c. III. s
begäran om da capo [av nummer], da capoþop]; omsjungning, upprepning; extranummer, encounter [inkau'ntə]



I. tr 1. gå fiende &o till mötes, möta, sammandrabba med. 2. möta isht tillfälligtvis, stöta (råka, träffa) på. II. s 1.
fientligt möte, sammanstötning, -drabbning; träffning, skärmytsling. 2. möte isht oväntat ei. plötsligt,
sammanträffande, encouraglle [inkA'ridg] tr 1. ingiva mod; [upp]-

liva. 2. uppmuntra; stimulera, egga [to do], 3. uppmuntra, gynna, [under]stödja, [-[be]-främja-] {+[be]- främja+}
[commerce, the growth], 4. freda, fridlysa djur; isht pass. be ud fredas, -ement [-mənt] s uppmuntran [to till];
eggelse; främjande, understöd; I gave him no u jag uppmuntrade honom inte. -er [-ə] s uppmuntrare, gynnare,
befordrare, främjare. -ingly [-irjli] adv uppmuntrande.

encroach [inkrou'tj] itr inkräkta, göra intrång (iogrepp) E[up~]on på, i]; ~ upon a p.'s kindness missbruka ngns
godhet, singly [-igli] adv på ett sätt som innebär övergrepp, inkräktande, aggressivt, påträngande. <%<ment [-
mənt] s intrång, inkräktande, ingrepp, över-grepp [[up~]on på, i].

encrust [inkrA'st] I. tr täcka med en skorpa; tekn. inkrustera med silver &c. II. itr bilda en skorpa, lagra sig
[[upjon över], ^ment [-mənt] s skorpa, avlagring kring ei. på ngt; inkruste-ring.

encumbller [inkA7mb|ə] tr 1. betunga, besvära, belasta så att rörelsefriheten inskränkes; hindra rö-relse. 2.
belasta med skuld, skyldigheter

Ency. Brit. förkortn. för Encyclopædia Britannica

stort britt, konversationslexikon.

encyclic[al] [ensai'klik, -1, av. in-, -si'k-] I. a° encyklisk, cirkulär-, rand- [letter], II. s påves encyklika.

encyclop[a]ed!lia [ensai^klopi/dliə, av. in-, -klə-] s 1. encyklopedi, konversationslexikon, familjebok, allmän
uppslagsbok. 2. allmänvetande -ian [-iən], -ic[al°] [-ik, -1] a ency-klopedisk, som omfattar alla vetenskaper Ea
work of 'iati nature; -ic knowledge], -ism [-izm] s allmänvetande, -ist [-ist] s encyklo-ped|ist, -i|författare.

encyst [ensi'st, av. in-] tr innesluta i en blåsa, inkapsla.

end [end] I. s 1. ände, slut [the world's u; the u of the week]; gräns [there is no u to it]; [slut]resultat [the u shall
crown tts]; kant, ända [on ~ on se 4.]; ändalykt, död, bane [be near o.'s such was the u of så slutade (dog); i
många uttr., se 4. 2. [sista] bit. stump; gam- &a ända; tåt; tamp, sladd, nock; candle us se d. o.; odds and us se
odds. 3. mål; ändamål, syfte, avsikt; private us privatändamål, enskilda intressen;public us statsändamål, det
allmänna bästa; the u justifies the means ändamålet helgar medlen; gain (attain, achieve, reach) o.'s u vinna sitt
syfte, nå sitt mål; for (£o) this (that) i denna avsikt, för detta ändamål, till den ändan,
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därför. 4. många uttr. hörande till 1.: that W08 the to of it det var (blev) slutet [på [-alltsammans],-] {+alltsam-
mans],+} och därmed var det slut; and there's an to [of it] och så var det slut; och därmed punkt (basta); he will
be the re of me F han tar död (kål) på mig; the ~ of all världens ända; put an ~ to, make an to of (with) göra slut
på (av med), göra kål på, sätta stopp (p) för; put an to to o. s. göra av med sig; make [both] tos meet få det att gå
ihop, reda sig [på sina inkomster]; keep o.'s ~ up F göra sitt, ansvara för sitt; stå på sig, icke ge sig; no to
o/Ffulltupp med, massor av ngt, gottom,utan all ände; ofantlig[t med],förskräcklig[t med], väldig[t med] [no ro
of people; no to of a [-humbug];-] {+hum- bug];+} no to of a fellow en väldigt präktig karl; no te of trouble ett
oändligt besvär; tjiere is no te of av. det tar aldrig slut på; be at an te vara slut (förbi, över, till ända); be at an idle
te vara sysslolös; be at a loose te F icke ha ngn bestämd (vara utan) sysselsättning, icke ha ngt särskilt för sig (ngt
särskilt mål); at the te vid slutet; till sist; be at the te of ha gjort slut på (av med, över med); be at the to of o.'s
tether icke kunna [göra [-(åstadkomma)]-] {+(åstadkom- ma)]+} mera; at the ~ of two years efter två år[s
förlopp]; at our (your) te åid. hos oas (er); be at o.'s wits' ~ icke veta vad man skall ta sig till, ej veta sig ngn
levande råd; have at o.'s fingers' tes (tonguels te) kunna på sina fem fingrar; go ~ for te kantra; turn (shift) ~ for te



vända upp och ner, äudvända; from te to te från den ena ändan till den andra, från början till slut; in the te till slut
(sist); + i längden, när allt kommer omkring; on ~ på ända, upprätt [his hair stands on te]; i sträck, i ett kör [two
hours on ~]; for days on te flera dagar i rad; ~ on med spetsen (fören, smaländan) före; re-on collision [----]
påkörning; ~ over te & botten upp; te to te med ändarna tillsammans, i längd efter varandra [put 10 pieces to to
the to to te course sport, motorbana från John o'Groats till Land's End; bring to an re göra (få) slut på; come to an
te få ett slut, ta slut, bli slut [på subjektet], upphöra; come to a bad te sluta (avlöpa) illa; få ett olyckligt slut; to the
very ~ ända till slutet; world without te i evighet[ers [-evighet].-] {+evig- het].+} II. tr sluta, avsluta, ända, lykta;
utgöra slutet av; göra slut (ända) på [suffering, strife, freedom]. III. itr sluta, ända, upphöra, ta slut; [av. ~ up F];
ändas [in (with) a vowel]; there the matter res och därmed punkt; all's well that res well slutet gott, allting gott; ~
by doing a th. till sist göra ngt; re in sluta med (i) [av. with; the match reed in a draw]; äv. sluta i (på), hamna i;
resultera i; ~ in smoke gå upp i rök. endanger [indei^d^ə] tr utsätta för fara,

sätta i fara, blottställa, endear [indi'o] tr göra dyrbar (kär, avhållen,

omtyckt) [to för, hos, av]; he reed himself to them han vann deras tillgivenhet; reed omtyckt, avhållen, kär. ~ing
[-rig] a° 1. vinnande, älskvärd [qualities]; re ways vinnande väsen. 2. öm, vänlig, smekjande, -sam. ~ment [-
mənt] s 1. omtyckthet; äv. konkr. det som gör omtyckt, dragningskraft, tjusning. 2. öm-hetsbetygelse; smekning;
a name of ro ett smeknamn.

endeavour [inde'və] I. itr o. tr sträva, bemöda sig [to do; after a th.]; eftersträva; försöka. II. s strävan,
bemödande, ivrigt försök [to do; at doing]; use o.'s best ros anstränga sig på allt sätt, göra sitt bästa, bjuda till [av
alla krafter].

Endell [endl] npr.

endemic [ende'mik] I. a (~aily adv) endemisk. II. s endemi. ~ity [endimi'siti] s sjukdoms endemiska karaktär,
ender [e'ndə] s avslutare, fullbordare. Enderby [e'ndə(:)bi], Endicott [e'ndikət] nprr.

ending [e'ndig] s 1. slut, avslutþing, -ande;

avslutningsfras. 2. gram, ändelse, endive [e'ndiv] s bot. Cichorium EndMa endivia spi-

lat växt.

endllless [e'ndjlis] a° ändlös, utan slut (gräns), som aldrig vill ta slut, evig; oändlig; oupphörlig; ~ chain mek.
ändlös kätting; ~ saw bandsåg, ~ screw evighetsjgänga, -skruv, -iessness [-lisnis] * ändlöshet; oändlighet, -long [-
log] adv aid. på längden, endo- [endo] i smngr inom, innanför, endollcrine [e'ndokrain, äv. -krin] a o. s endo-krin
[körtel], -gamy [endo'gəmi] s giftermål inom stammen (släkten). Endor [e'ndo:] npr.

endorse [indo/s] tr I. anteckna på baksidan + av dokument-, hand. endossera; ~ over överlåta, transportera [to på];
a licence anteckna överträdelser på baksidan av licens. 2. biidi. bekräfta, intyga, underskriva; S P intyga vams
förträfflighet, uttala sig gillande om, rekommendera. ~e [e^ndoisi/Jshand.endossatþrie]. foment [-mənt] s 1.
anteckning på baksidan av dokument; endossement; påteckning om överlåtelse å växels &c baksida; påteckning
om överträd elseå licens; special ro fullständigt endossement; ~ without recourse endossement utan ansvar. 2.
biidi. bekräftande, -else, garanti, ~r [-ə] s hand. endossent; biidi. bekräffcare. endow [indau'] tr 1. donera ngt
[with a th.] åt (till), skänka donation åt, förse med rikliga donationsmedel [~ a hospital with funds]; toed school
donationsskola. 2. biidi. förläna, begåva, utrusta [nature reed him with great talents]. ment [-mənt] s 1.
donerande, förlänande. 2. donation[s|medel], gåvofond. 3. kapitalbelopp vid försäkring; to insurance
kapitalförsäkring. 4. begåvning; pi. res [naturgåvor, anlag [corporal and mental ~s]. + _
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engaged

endue [indju/] tr utt. 1. ikläda (iföra) sig; bekläda. 2. förse, utrusta, förläna [with], enduri able [indju'ə|rəbl] a°
uthärdlig, dräglig, -ance [-rəns] s 1. uthärdande, fördragande; tålamod [of med]; beyond (past) u mer än mau kan
uthärda, outhärdlig. 2. varaktig-+ het. 3. vad ngn får genomgå, lidande, -e [-]

1. tr uthärda, tåla, lida, fördraga av. itr. [what cannot be cured must be ~d]; lida, utstå [/oss]; stå ut med; stå emot
slitning &c. II. itr vara,

+ räcka; hålla ut. -Ing [-rig] a° varaktig, beståndande, bestående, endilways [e'nd|weiz], -wise [-waiz] adv på
ända, upprest, med spetsen (smaländan) uppåt (framåt, mot åskådaren) [äv. -ways on]; ända mot ända.

Endymion [endi'miən] npr. Eneas se Aeneas. enema [e'nimə, äv. ini:'mə] s iak. 1. lavemang.

2. lavemangsspruta [äv. u-apparatus, [-u-sy-ringe].-] {+u-sy- ringe].+}

enemy [e'nimi, äv. -nə~] I. s 1. fiende [he is an u of {to) liberty]) ovän isht i pi.; the Eu arvfienden, djävulen;
make an u of göra till sin ovän, få en ovän (fiende) i; make -ies stöta sig med folk (många). 2. how goes the uf S
vad lider tiden? II. a fiendens, fientlig [the u submarines]. energlletic [e^nodge'tik, äv. -nə:-] I. a (-eticaiiy adv) 1.
verksam, kraftig [chemicals]. 2. energisk [the world belongs to the »x»]; kraftig, eftertrycklig. II. s; pi. us fys.
energetik. *ize + [e'nodgaiz] I. tr ingjuta kraft i, sätta.liv i. II. itr vara i aktiv verksamhet, utveckla energi, handla,
»umen [ernə:gju:'men] s en besatt; fanatiker, -y [e'nəd3i] s energi, kraft; hand-Högs-, dåd|kraft; eftertryck; -ies
krafter, enervatlle I. [inə/vit] a [för]slapp[ad], svag, kraftlös, förvekligad. II. [e'nə(:)veit] tr förslappa, försvaga,
enervera, -ion [evnə(:)vei/Jn] s förslappande, förslappning, kraftlöshet, veklighet.

enface [infens] tr skriva (anteckna) ngt på framsidan [av] [äv. ~ words upon]. enfeeble [infi/bl] tr försvaga, göra
kraftlös, anient [-mənt] s försvagande; försvagning, kraftlöshet.

enfeoff [infe'f, av. -fr/f] tr 1. beläna. 2. hiidi. överlämna, anient [-mənt] s 1. belänande. 2. beläningsbrev. 3 konkr.
[för]län[ing]. Enfield [e'nfi:ld] npr.

enfilade [e^nfilei'd] X I. s enfilade, eldgivning längs efter målet (från flanken). II. tr enfi-lera, bestryka (beskjuta)
längs efter (från flanken).

enfold [infou'ld] tr 1. omsvepa, svepa in; biiai.

omsluta. '2. vecka, enforce [info:'s] tr 1. åid. starkt framjhålla,-häva. 2. åid. tvinga. 3. framtvinga, tilltvinga sig;
påtvinga [on a p.; u the education of their children upon unwilling parents]; X forcera [a passage]. 4. skaffa lagen
efterlevnad, göra

gällande, genomdriva [tillämpning av] [o.'s will], upprätthålla; med maktmedel el. kraftigt understödja, ge
eftertryck åt, hävda [argument, demand, request, statement; a body of 1000 infantry to u their demand]; u a claim
ge eftertryck åt en fordran; indriva en fordran; u> a fine förvandla böter till frihetsstraff. ~d [-t] a (~dly [-idli]
adv) fram-, på|tvingad (-tvungen); avtvingad; ofrivillig; tilltvingad; tillkämpad [composure]; adv. av. under
(med) tvång, ^ment [-mənt] s

1. åid. tvång, våld; äv. tvångsåtgärd, -medel, sanktion. 2. framtvingande [of an action]; genomjdrivande, -förande
[of a law, demand, obligation], tillämpning, verkställande; efterlevnad. 3. hävdande [of a claim, demand,
statement]; indrivande.

enfranchise [infræ'n(t)J"|aiz, äv. en-] tr 1. befria, frijgiva slav &c, -göra äv. biidi. 2. förläna samhälle
stadsrättigheter; nu mest ge representationsrätt till parlamentet [~ petty boroughs]. 3. ge borgarrätt; nu mest ge
ngn rösträtt, ^ment [-izmənt] s 1. befrielse, frigivande. 2. förlänande av stads rättigheter (medborgarrätt ei. nu
oftare representations- ei. rösträtt); the u of women införande av kvinnlig rösträtt.

Eng. förkortn. för Etigl\and, -ish. eng. = [-engineer-[ing~];-] {+engineer- [ing~];+} engrav\ed, -er, -ing.

Engadine [e'ggədi:n] npr Engadin i Schweiz.



engagile [ingei'dg] I. tr 1. nu ^ sätta iiv, ära

3. förlova [o. s. ei. i pass.] se äv. ud a), b). 4.

+ anställa, antaga [i tjänst], engagera; bjuda

upp dam; ~ o. s. ta anställning (plats) [to hos]. 5. beställa på förhand, tinga [på], hyra, ta [a room at an hotel,
seats, a cab]. 6. nu ^ övertala, förmå. 7. aid. vinna [på sin sida]. 8. nu t fängsla, tjusa. 9. fängsla uppmärksam-het,
intresse &c, helt taga i anspråk, upptaga. 10. mest pass. sysselsätta se äv. ud. 11. % inveckla (inleda, insätta) i
strid [with], anfalla med trupp [he ud the whole of his troops with the enemy]. 12. anfalla, angripa här, skepp. 13.
byggn. vidfästa; delvis inmura [column]. 14. tekn. koppla ihop kugghjul [with]. II. itr 1. förplikta (förbinda) sig
[to do, that]; försäkra.

2. u for garantera (ansvara) för; lova. 3. träffa överenskommelse; ~ with a) anställa, engagera [servant]; b) ta plats
hos [master],

4. ~ in inlåta sig i (på), ge (kasta) sig [in] i [business, politics, war], ö. inlåta sig i (öppna, börja) strid [with], gå
till anfall. 6. tekn. om kugghjul gripa in, passa in [with i], -ed [-d] a se -e; be u isht a) vara förlovad [u to be
married; to med; two u couples]; b) vara upptagen [I am u for to-morrow], ha att göra, vara bortbjuden, vara
uppbjuden, ha lovat bort sig; if not better u vid inhjudan om ni icke är upptagen på annat håll; c) vara syssel-
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satt, hålla på [in, äv. with el. on med]; be re on a paper arbeta (skriva) på ett föredrag; vara anställd vid en tidning
jfr d; d) vara anställd; e) om piats &c vara upptagen [the rooms are all ~]; f) vara ivrigt intresserad (inbegripen),
deltaga i [in]: isht X vara invecklad i strid (i elden), -ement [-mənt] s 1. förjbindelse, -pl'iktelse; åtagande; löfte;
avtal, överenskommelse; isht avtalat möte; sak att göra, järn i elden; be under an re vara bunden av ett löfte; ha
åtagit sig ngt; meet o.'s res hand. infria sina förbindelser, betala sina skulder; if you have no re om du inte har ngt
annat att göra; I have an re for Monday jag är upptagen om måndag; what are your for to-day? vad skall ni ha för
er i dag? 2. förlovning [£o med; ~ ring]. 3. förhyrande av rum &c. 4ranställning, engagement [as secretary; a
lucrative ~]. 5. sysselsättning, arbete se äv. 1. 6. träffning, aktion, slag. -ing [-ig] a° förbindlig, vinnande,
intagande [manner, smile]. engender [indge'nda] tr 1. nu Midi. avla. 2.

alstra, frambringa, skapa, engine [e/n(d)jin] I. s 1. maskin [~s of war]-, nu mest kraftmaskin, isht ångmaskin ei.
motor [motor-car petrol electric re, steam aircraft re flj^gmotor; combustion ~ explosionsmotor; luithout re
power för avstannad motor; ~ b'ed motorfundament; re grease kon-+ sistensfett. 2. lokomotiv. 3. brandspruta +
[fire-ro]. 4. biidi. verktyg, redskap, medel. II. tr 4/ förse skepp med ångmaskin[er]. ~-build-er [-bildə] s
maskinjbyggare, -konstruktör, ~-driver [-draivə] s lokomotivförare, engineer [e'n(d)§ini/ə] I. s 1. K
ingenjörsoldat, sappör &c; pi. res ingenjörstrupper; the Royal Eres fortifikationen. 2. ingenjör [civil ~];
maskinbyggare [mechanical ~]; hydraulic re vattenbyggnadsingenjör; mining re bergs-+ ingenjör; ~ commander
mariningenjör. 3. a) -t* maskinist; b) Am. lok[omotiv]förare. II. itr göra ingenjörsarbete. III. tr 1. anlägga
(bygga) ei. leda såsom ingenjör [road, [-undertaking].-] {+under- taking].+} 2. F anordna, ordna om, sköta om,
styra med, manövrera; isht Am. få till stånd (igenom), driva (drilla) igenom; Skucklamed räkenskaper, ~ing [-rig]
s 1. ingenjörs|konst,-väsen; maskinteknik; maskinbygge [mechanical ro]; hydraulic re vattenbyggnadskonst; ~ +
drawing maskinritning; ~ works mekanisk verkstad. 2. F arbete, manövrerande, skicklig skötsel, knep, 'konster',
~ship [-Jip] s ledning (plats &c) såsom ingenjör [under the ~ of Major A.]-, ingenjörsskicklighet, engineil-fitter
[e/n(d)5inifi%tə] s maskinuppsät-tare. - -framing [;freivmig] s maskinstativ, --house [-haus] s maskinhall. --man
[-mən] (pi. - -men) s 1. maskinist; lokomotivförare. 2. sprutkarl. --room [-rum] s maskinrum; attr. maskin-, t. ex.
~ ladder maskinlejdare, -ry

+ [-əri] s kou. maskiner[i]. • -turning [-tə:Nnig]



S guillochering maskingr av ering.

engird [ingə:'d], ~le [-1] tr om|gjorda, -sluta. +England [i'gglənd] npr England. [-~er[-ə]seng-ländare;-] {+~er[-
ə]seng- ländare;+} mest i Little re antiimperialist. Englefieid [e'gglfirld] npr. English [i/gglij,ibi.av,i/gl-] I. a°
engelsk. II. si. + engelska [språket]; the King's re det engelska riksspråket, korrekt engelska; abuse the King's ~
misshandla engelskan, tala dålig engelska; Old re fornengelska före omtr. 1150; äv. äldre engelska i aiim.;
Middle re medelengelska omir. 1150—1500; in plain re på ren engelska ('svenska'), rent ut sagt. 2. the re
engelsmännen. III. ere tr förengelska, översätta till engelska [~erf by], anglicera. ~man [-mən] (pi. re men [-
mən]) s engelsman; äv. om fartyg. ~woman [-wu^mən] (Pi. rewomen [-wiNmin]) s engelska, engorge [ingo/dg]
tr 1. [upp]sluka. 2. pp. red

iäk. blodöverfylld. engraft [ingra:'ft] tr 1. inympa. 2. widi. djupt injplanta, -prägla [in the mind]. 3. lägga (bygga
&c) till ss. ngt extra [into, upon], ~ment [-mənt] s 1. inympning av. biidi. 2. ympkvist. engrain [ingrei'n] tr 1.
färga i ullen (äkta). 2. biidi. genomdränka, impregnera; outplånligt inplanta, inprägla, rotfästa; reed ofta injrotad,
-biten.

engravlie [ingrei'v] tr 1. inrista, gravera [-[[w^]-on-] {+[[w^]- on+} i]. 2. biidi. inprägla [on a p.'s memory], -er [-
ə] s gravör; ~ on copper kopparstickare. -ing [-ig] s 1. gravering äv. konkr.; träsnideri [wood-re]. 2. gravyr,
kopparstick, engross [ingrou's] tr 1. renskriva med stora bok-staver, pränta, texta; roing hand kansli stil. 2. avfatta
juridiskt, uppsätta skrivelse. 3. hist, göra massuppköp av i monopolsyfte. 4. tillskansa sig, slå under sig egendom,
rättigheter &c, monopoli-sera [conversation]. 5. om saker ta i anspråk, [helt och hållet] upptaga, lägga beslag på
[attention, interest, time, person]; be reed with vara helt upptagen av, gå upp i. ~ment [-mənt] s 1. textning,
renskrift. 2. massuppköp; tillskansande. 3. upptagenhet av ngt, för-sjuukenhet i, odelat ei. hängivet uppgående i
[of], engulf [ingA'lf] tr uppsluka; rea. o. pass., om flod

störta ner i djupet enhance [inhcr/ns, av. ~hæ/ns] I. tr 1. [mera litt. an increase] [för]höja, öka, stegra; ~ the price
of äv. fördyra, 2. förstora; överdriva. II. itr ökas, stiga i pris, värde, ~ment [-mənt] s [förhöjning, ökning, stegring
&c; prisförhöjning, enharmonic [enhcr.mo'nik] a (~ally adv) mus.

enharmonisk. Enid [i/nid] npr.

enigma [ini'gmə] s gåta; ngt gåtfullt: speak res tala i gåtor. ~tic[ai°] [enigmse'tik, -(ə)l] a gåtfull, dunkel,
förbryllande. oJizC [-taiz] I. tr göra gåtfull (förbryllande). II. itr tala i (syssla med) gåtor.
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ensample

enjambment [indgse'mmant] s enjambemang. enjoin [indgoi'n] tr 1. ålägga [a line of conduct on a p., a p. to do],
föreskriva, [-[på]-+-] {+[på]- ++} bjuda, inskärpa hos [on]. 2. jur. av. förbjuda, enjoy [indgoi'] tr 1. njuta av,
finna behag i, tycka om, tycka vara rolig £ we ued it very much]; ha roligt på (av &c) [a party &c]; I ued my food
maten smakade mig; he did not u having to . . han var inte vidare förtjust i att behöva.. 2. åtnjuta, kunna glädja
sig åt, vara i besittning ,äga,,\ys,[very poor health], 3. refl. ~ o, s. ha [det] skönt (härligt); ha roligt, roa sig; ~
yourself! mycket nöje! lycka till att få trevligt! ~able [-əbl] a° 1. som kan njutas. 2. angenäm, behaglig, trevlig,
^ment [-mənt] s 1. njutning, nöje, glädje, behag. 2. åtnjutande, besittning [of]. enkindle [inki'ndl] tr upptända;
sätta i brand, enlace [inlei's] tr omslingra; omsluta, enlarge [inla/dg] I. tr 1. förstora, utvidga; till-bygga5 bygga
ut; vidga [mind, views]; av. utsträcka, utbreda; av. överdriva; ~ the payment of a bill hand, prolongera en växel.
2. åid. frigiva. II. itr 1. förstoras, utvidga sig, vidgas. 2. ~ upon a subject utbreda sig (tala vidlyftigt) över (om) ett
ämne. ~d [~d] a 1. förstorad, utvidgad; rymlig. 2. biidi. icke trångbröstad, vidhjärtad, liberal. ~ment [-mənt] s 1.
utvidgning, förstorjande, -ingav, konkr. [make an u from a small photograph], ökning, tillväxt, utbyggnad; biidi.
vidgande. 2. åid. vidlyftighet. 3. befrielse, bibi. frihet, enlighten [inlai'tn] tr upplysa, lämna ngn upplysningar [on



a subject]; göra upplyst (bil-+ dad), ~ment [-mənt] s upplysning [no further u; popular u; the age of Eu], enlink
[inli'ijk] tr hop|länka, -kedja [with, to]. enlist [inli'st] I. tr 1. X värva, uppföra i rul-lorna, enrollera; ued soldier
volontär. 2. biidi. söka få, vinna, engagera, försäkra sig om stöd + ei. medverkan; av. väcka [sympathy &c]; ~ a
p. in a cause värva ngn för (göra ngn till anhängare av) en sak; ~ a th. in o.'s service taga ngt i sin tjänst (till
hjälp). II. itr isht X ta värvning; låta värva sig; u for a soldier bli soldat, gå in vid armén; u in a cause bli
anhängare av (sluta sig till) en sak. o^ment [-mənt] s värvning, enrollering. enliven [inlai'vn] tr [upp]liva, göra
livlig, ge

liv åt, uppfriska, -pigga, enmesh [inme'J"] tr in-, om|snärja; fånga, enmity [e'nmiti] s fiendskap, ovänskap;
fientlighet, illvilja; be at (in) u with leva i fiendskap med. ennea- [e'niə] i smngr nio-. Ennis [e'nis], ^killen [-
ki'lin], ~korthy [-ko/-

þi], Ennius [e'niəs] nprr. ennoble [inou'bl] tr 1. adla. 2. biidi. förädla, ~ment [-mənt] s 1. adlande, upphöjande i
adligt stånd. 2. biidi. förädlande; ädelhet, upphöjdhet.

ennui [o'nwi:, a:nwi/ ei. fr. utt.] s ledsnad, tråkighet, leda.

Eno [i:'no(u)] npr; s Eno's fruktsalt. Enoch [i:'nok] npr Enok. enormliity [ino/mjiti] 5 1. det oerhörda i ngt [the u
of]; det gräsliga, avskyvärda, himmelsskriande i ngt. 2. konkr. gräslighet, ogärning, hemskt dåd, avskyvärd
förbrytelse, -ous [-əs] a° oerhör|d (-t stor), ofantlig, väldig, kolossal Elength, profits], EnOS [i:'nos] npr.

enough [inA'f, av. ən-] a o. adv 1. nog, [-tillräck-lig[t]-] {+tillräck- lig[t]+} [of av, med] [u money el. money u, u
men el. men u; old u to understand this; a hold strong u ei. a strong u hold; have u of everything; it isn't »v]; u is
as good as a feast lagom är bäst; just u alldeles lagom; u and to spare nog och övernog; will you be kind u to . .
vill ni vara god och . .; it isn't good u det duger inte; there isn't u of him han är för obetydlig; I had u to do to
manage this det var nätt och jämnt (med nöd) jag kunde klara detta; I have had u jag är mätt; have had u of a p.
ha fått nog av ngn, vara trött på ngn; cry ge sig, ge upp; ~ of that! nog med den saken! nu ha vi fått nog av det!
sluta med det där! 2. ganska, rätt, tämligen, nog [så] [a good u man in his way]; he is clever u han är inte dum,
han har ett gott huvud; oddly u eget nog; sure u alldeles säkert; mycket riktigt, minsann [it was Mr. A., sure u;
sure u, there it was]; well u rätt [så] bra; mycket väl [you know well u that..].

enounce [i(:)nau'ns] tr uttala i olika bet. enow [inau'] aid. o. poet., se enough. enquirlle [inkwai'a], -y [-ri] se
inquir\e, -y. enrage [inrei'dj] tr göra rasande, försätta i raseri, förbittra, [upp]reta. ~d [-d] a° uppretad, rasande,
förbittrad [at över; by; with mot, på].

enrapture [inrse'ptjV] tr hänrycka, hänföra, enregister [mre^istə] tr inregistrera, enrich [inri'tj] tr 1. göra rik
(förmögen), rikta, berika;biidi.av. odla, utveckla E~ o.'s mind].

2. göra jord fruktbar. 3. pryda, smycka; höja

färgverkan &c; höja smaken på in at med smör el.

grädde, anient [-mənt]s 1. riktande, berikande, förmögenhetsökning. 2. prydande; prydnad; rik utsmyckning,
enrobe [inrou'b] tr kläda [with, in], enrol [inrou'1] tr 1. isht & införa i rullorna, enrollera, påmönstra; värva; in-,
upp|föra På lista, i aiiru. inskriva; ~ o. s. ta värvning, gå in vid armén. 2. in-, upp|taga i sällskap; ~ o. s. inskriva
sig, gå in [in i; 900 uled members],

3. inregistrera lag &c. 4. uppteckna [på hävdens blad]; nämna med ära. ~ment [-mənt] s 1. enrollering;
inskrivning; inregistrering. 2. av. konkr. register; urkund.

ensample [ensa:'mpl] s åid. se example.
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ensanguined [insse'ggwind] a nerblodad, bio-dig.

ensconce [insko'ns] tr meat refl. förskansa; skyla, gömma, dölja; ~ o. s. äv. slå sig ned; be comfortably red sitta
lugnt (bekvämt, tryggt), ensemble [o(:)nso(:)'mbl, amsa/mbl ei. fr. utt.] s [äv. tout ~] 1. ting i dess helhet,
ensemble; helhetsintryck. 2. klänning, complet, toalett [the evening ~]. enshrine [injrai'n] tr nedlägga relik &c i
skrin, gömma som eu relik, förvara; om-, innejsluta

som ett skrin.

enshroud [injrau'd] tr insvepa, ensign [e'nsain] s 1. symbol. 2. [tjänste-, utmark else]te eken; märke. 3.
[national]flagga; fana; baner, standar; isht the white ~ den eng. örlogsflaggan; the blue re flaggan för flottans j/e-
serv; the red re handelsflaggan. 4. fanbärare; förr o. Am. [Am. utt. äv. ensn] fänrik, ~cy [-si] $ fänrikstjänst.

ensilliage [e'nsilidj] I. s ensilage; pressfoder, inlagt foder icke först torkat. II. tr bereda roder genom ensilage, -e
[insai'1] tr inlägga grönfoder i silo för pressfoderberedning, ensilera. enslave [inslei'v] tr göra till slav[ar]; lägga i
träldom; underkuva; förslava ofta biidi.; red to a habit (vice) en vanans (lastens) slav, slav under (fången i) en
vana &c. ~ment [-mənt] s slaveri, träldom. ~r [-ə] s förslavare, un-derkuvare; biidi. isht förtrollerska [fair re].
ensnare [insne'o] tr lägga snaror för, snärja,

fånga; förleda, ensuje [insju/] I. itr 1. följa [därefter (därpå, sedermera)]; -ing [på]följande; the -ing ages
eftervärlden. 2. bli följden; vara en följd Efrom, on av]; uppstå. II. tr åid. bibi. sträva efter.

ensure [inJVə] tr 1. tillförsäkra, försäkra [sig] om, betrygga; säkerställa Efo ei. for a p.]. 2. 4-trygga, skydda
[against, from mot], entablature [entæ'blətjə, äv. in-] s byggn. entablement, huvudgesims. entail [intei'1] I. s 1. a)
upprättande av fideikommiss; b) stadgad arvsföljd för fideikommiss; c) fideikommiss. 2. Midi. arvsföljd; ned-
ärvning; oförytterligt arv av egenskaper &c. II. tr 1. göra gods till (testamentera som) fideikommiss [on till]; reed
estate fideikommiss. 2. biidi. efterlämna i arv; pålägga, åsamka, kräva av ngn arbete el. möda [~ a th. On a J9.]. 3.
föra med sig ss. röijd, medföra, vara förbunden med [expense]; nödvändiggöra, entangle [intæ'ggl] tr 1. inveckla,
trassla (snärja) in; be red äv. inveckla sig; bli sittande fast, fastna. 2. bringa i svårigheter (förlägenhet). 3.
hop|trassla, -snärja, -fläta; biidi. göra invecklad, tilltrassla ämne, komplicera, ~ment [-mənt] s 1. inveckling,
intrassling; förveckling; trassel, härva, oreda, virrvarr. 2. hinder; snara, snärjande försåt; komplikation; barbed
wire re taggtrådsjstängsel, -hinder.

entehte [a:(n)ta/(n)t, äv. a:nta:'nt, o:'(n)to:(n)t, o(:)nto(:)'nt] s entente, samförstånd; 2£

enter [e'ntə] I. itr 1. inträda, gå (komma, träda) in; ~ messenger teat, en budbärare inträder (eg. må inträda); ~ at
(by) the door träda (stiga) in genom dörren; ~ into (jfr 4) träda in i, tränga in i nu mest med bibet. av inträngande
i det inre av ngt, eljest tr. se II. i. [we reed into the forest, men we reed the house]; re in (adv.) komma me'd. 2.
tillträda [egendomen] [into, upon; re into an inheritance]. 3. gå in som medlem, skriva in sig i ei. vid, vinna
inträde [he reed at Magdalen College]; ~ for anmäla sig till [tävling Om pris]examen &c. 4. re into a) se av.
1.1.,2.; it reed into my head (mind) se II. 1.; b) inlåta sig i, [in]träda i, ge sig in i, [på]börja, öppna [conversation,
correspondence, relations]; re into partnership ingå bolag» c) g& in på, ingå, avsluta [an agreement, arrangement
(förlikning); contract, treaty]; d) gå in i (på), ingå i (på) [details, matter, subject]; e) ingå i, utgöra en
[bestånds]del av [plans, calculations; oxygen into many compound bodies]; f) ta del av (i), hysa förståelse för,
förstå, sätta sig in i, dela käns-lor, stämning &c; he reed into the cause of his country han tog del i (tog sig an) sitt
fosterlands sak. 5. ~ [up]on a) ta i besittning egendom, tillträda plats [o.'s duties], börja arbete; Ö) slå in på,
beträda väg, område; C) ingå i Eo.'s 20th year]; d) inlåta sig på Eundertaking], gå (komma) in på.(i) ämne &c E~
upon a discussion], uppta till diskussion. II. tr 1. gå (fara, komma) in i, inträda (>£ intåga) i [house, room, town];
stiga upp i [bus, train]; intränga i; beträda [bridge, path]; gå ombord på; biidi. gå in vid armén, bli medlem av,
skriva in sig i; ~ the Church bli präst; on re ing the [House of] Commons då han tagit säte i underhuset; ~ the
legal profession bli jurist; a school skriva in sig i (börja vid) en skola; it never reed my head det föll mig aldrig in,
jag kom aldrig att tänka på det; re o.'s 50th year ingå på sitt 50:e år; the house was reed by burglars det blev
inbrott i huset. 2. nu mest tekn. föra (sticka, skjuta) in. 3. åid. införa; initiera, inviga. 4. lära hund söka; köra in,



inrida häst. 5. anteckna, skriva upp ngns namn på lista [in, % into, on]; inregistrera, införa; bokföra, uppföra
[against, to på ngns konto]; ~ up införa, bokföra; avsluta [cash-book]; he was reed for £ 100 han hade låtit teckna
sig för £ 100: please re me for var god anteckna mig till tävling (för), jag ska be att få anmäla mig till; be reed for
-ing om lärjungar få anmärkning för att ha ..
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6. ingiva, inkomma med [document], låta inskriva, anmäla, angiva tm försäljning, förtuiining, tävling &o E~ o. s.
for an examination; u o.'s son for a school]; u at the custom-house tull-deklarera; ~ inwards (outwards) in-
(utklarera i tullen; ~ an action (caveat, protest) se d. o.; ~ an appearance inställa sig [inför rätta Ac], uppträda. 7.
an-, motjtaga [among, in, into]\ anställa E«s]; ~ o. s. ta plats (anställning). stable [-rəbl] a som man kan komma
in i &c se enter. enterllic [ente'rik] a inälvs-, tarm-; u fever tyfus, nervfeber, -itis [entərai'tis] s iak. tarmkatarr.

enterprisüe [e'ntəpraiz] s 1. djärvt ei. svflrt företag; vågstycke. 2. företagjsamhet, -aranda, driftigbet; he is
wanting in u han saknar initiativ. -ing [-ig] a° företagsam, tilltagsen, initiativrik, driftig, handlingskraftig; av.
djärv, entertain [entətei'n] I. tr 1. underhålla [correspondence, conversation]. 2. underhålla, roa [an audience]. 3.
mottaga som gäst; bjuda, undfägna, förpläga [u friends to dinner]. 4. taga under (i) övervägande, reflektera på [a
matter; we don't even u this idea]) u favourably uppta gynnsamt. 5.hysa, nära [hopes, designs, respect]. II. itr ha
(ge) bjudningar, ha främmande, ta emot gäster [they u a great deal], ~er [-ə] s se entertain, isht 1. värd[inna]. 2.
en (ngt) som roar (ger underhållning), 'sångare', 'uppläsare', 'konsertgivare' &c. r^ing[-ig] a° underhållande,
roande, ~ment [-rnənt] s se entertain, isht 1. underhållning, nöje; offentlig [nöjes]till-, föreställning; dramatic u
teaterföreställning; musical u musiksoaré; much to my u till min stora förjnöjelse (-lustelse); ~ tax nöjesskatt i
England sedan 1918. 2. härbärgerande, förplägnad, undfägnad; äv. isht förr gästabud, bankett; house of public
ufor travellers värdshus, gästgivjeri, -argård. 3. övervägande, dryftande av en fråga; hysande av planer &c.

enthralp] [inþro/l] tr 1. nu t förslava, trälbin-da. 2. biidi. fånga, hålla fången, förtrolla; ued äv. trollbunden,
enthronile [inþrou'n] tr upphöja på tronen; installera bisköp; be ud trona, -ement [-mənt] s 1. upphöjande på
tronen. 2. biskopsinstallation. -ization [--aizei'Jn] s se -ement. enthuslle [inþju:'z] F isht Am. I. itr bli entusiastisk,
falla i extas. II. tr entusiasmera, -iasm [-iæzm] s 1. åid. religiöst svärmeri. 2. entusiasm, hänförelse, iver. -iast [-
iæst] s 1. aid. religiös 8värmare. 2. hänförd anhängare (beundrare, dyrkare) [an u for Kipling], entusiast;
svärmare, vurmare. -iastic [--iæ'stik, av. -ia/s-] a (-iastically adv) entusiastisk, hänförd Echeers, homage]) svngare
F livad, pigg [about för, på], entice [intai's] tr locka, förleda [from, [in]to; to do], ~ment [-mənt] s lockelse,
frestelse;

lockmedel, ~r [-ə] s frestare, förledare, -förare.

entire [intai'ə] I. a° 1. hel som bildar ett helt, hel och hållen, fullständig, total, odelad, oavkortad [have the u
control of a th., the u responsibility of]) the u revenues de samlade inkomsterna, totalinkomsten; ~ works samlade
verk; an u believer in en som tror fullt och fast på ngt. 2. blott och bar; an u delusion blott en villa. 3. hel, ej
söndrig, obruten, oskadad, oförminskad. 4. vetensk. sammanhängande, kontinuerlig, obruten. 5. bot. helbräddad.
6. okastrerad. II. 5 1. the u of hela [his property]. 2. slags porter, ~ly [-li] adv helt [och hållet], fullständigt, -
komligt; uteslutande, ~tjy [-ti] s 1. helhet, fullständighet [in its u]. 2. det hela; the u of hela.

3. jur. odelat ägande av egendom [possession by -ies].

entitle [intai'tl] tr 1. betitla, benämna, kalla; titulera; a book ud .. en bok med titeln .. 2. berättiga [to a th., to do]
av. itr.; be ud to äv. ha rätt till (att); be ud to a vote vara röstberättigad ; not ud obehörig, entity [e'ntiti] s väsen.

entomb [intu/m] tr gravlägga, jorda, begrava.

nwment [-mənt] s begravning, gravläggning, entomologllical [e^təməloMjikfə)!] a° entomo-logisk, insekts-, -ist



[e^ntomo'lodjist] s entomolog, insektskännare, -y [e^ntamo'ladji] s entomologi, insektslära. entourage [onturai'j
ei. fr. utt.] s omgivning, miljö.

entr'acte [o'ntrækt, äv. -- ei. fr. utt.] s mellanakt; mellanaktsjmusik, -dans &c, mellanspel, entrails [e'ntreilz] s pl
1. bukhålans inälvor, in-nanmäte, tarmar. 2. nu % inre, innandöme[n]. entrain [intrei'n] tr o. itr inlasta (inskeppa
sig)

på tåg most om trupper.

entrammel [intræ'ml] tr fjättra, snärja, hindra.

1. entrance [e'ntrəns] s 1. inträdje, -ande; intåg; -i- inlöpande; make o.'s u inträda; hålla sitt intåg; force an u into
tilltvinga sig inträde i, bryta sig in i; an impressive u en imponerande entré; ~ duty införseltull." 2. in-, tilljträde
[into a club; u free]) tillträdande [into an office av ett ämbete; upon an inheritance av ett arv]; ~ examination
inträdesprövning. 3. inträdesavgift Evani. ~ fee].

4. ingång [to a house, city]) uppgång; infart; <£. inlopp [of a harbour]; flods mynning; äv. början av ngt; separate
u egen ingång.

2. entrance [intra/ns] tr 1. försätta i extatiskt tillstånd. 2. vani. hän|föra, -rycka; överväl-

+ diga [with joy (fear)].

entranüce-fee [e'ntronlsfi:] 5 inträdes-, inskriv-ningsjavgift. -ce-hall [-shoil] s större förstuga, -ce-money [-
smAvni] s inträdesavgift, -t [-t] s 1. en inträdande, cn inträdd; en nytillträ-dande. 2. anmäld [for a race]) tävlande;
aspirant.
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ephod

entrap [intrae'p] tr 1. fånga [i fälla], snärja äv.

talare. 2. listigt [för]leda [to a th., into doing]. entreat [intri/t] tr 1. åid. behandla [evil ~]. 2. ivrigt ei. enträget
bedja, bönfalla, besvärja [ap., äv. of a p.; I re you to help him], singly [-igli] adv bönfallande, enträget, med
enträgna böner. y [-i] s enträgen begäran (anhållan) [at my ~], ivrig bön, bönfallan. entrée [o'ntrei ei. fr. utt.] s 1.
in-, tilljträde, entré.

2. mellanrätt mellan fisk o. kött. entremets [Vntrəmei, pi. -z, ei. fr. utt.] s birätt;

äv. mellanrätt, entrench [intre'n(t)J] tr 1. omgiva med vall och grav; ~ o. s. förskansa sig. 2. ^ ~ upon inkräkta på,
göra ingrepp i [privileges], ~ing--tool [-igtu:"l] s X skanstyg. ^ment [-mənt] 5 förskansning. entrellpöt
[o'ntrə|pou ei. fr. utt.] s hand. [-neder-lag[splats];-] {+neder- lag[splats];+} stapelplats, -preneur [-'prənə: ei. fr.
utt»] s företagare, -sol [-sol ei. fr. utt.] s byggn. halv-, mellan-, entresoljvåning. entrust [intrA'st] tr anförtro, betro
[a task to

a p., a p. with a task]. entriy [e'ntri] 5 1. inträd|e, -ande; intåg; make o}s ^ inträda, göra sin entré; hålla sitt intåg;
/x/ pennit inresetillstånd. 2. jur. besittningstagande, tillträde av egendom [make re of (cm)]> with immediate re
får tillträdas omedelbart. 3. ingång, dörr, port [of a house (city)]', förstuga. 4. införande, anteckning i böcker,
räkenskaper &c; [införd] post; notis; make an re of anteckna, införa, bokföra; a wrong re en felaktig (falsk) post;
[bookkeeping by] double (single) re dubbelt italienskt (enkelt) bokhålleri. 5. tullangiv-ning; bill of re
tullangivningsinlaga; port of re tnllhamn. 6. lista på anmälda [for a race; a large ~]; anmälning; pi. -ies
anmälningar + tm examen &c, anmälda; tävlande. 7. första dressyr av unga jakthundar, jfr enter 11.4.; koll.
Valpar i dressyr; widi. ungdom [the young re], ^-money [-mA'ni] s anmälningsavgift vid tävling &c. entwine
[intwai'n] tr 1. samman-, hopjfläta; äv. itr. sammanslingra sig. 2. omvira, fläta om [with; re a th. about (round)
another]', [-[om]-slingra;-] {+[om]- slingra;+} omfamna, entwist [intwi'st] tr hopfläta, enucleate [inju/klieit] tr



utreda; få fram. enumerable [inju/məreilt] tr 1. uppräkna; nämna ett antal punkter. 2. * räkna, -ion [-*--'Jn]« 1.
uppräkjnande, -ning; förteckning. 2. räkning. -or [-ə] s [upp]räknare; isht insamlare av folkräknings-
(mantals|)uppgifter. enunciatile [inA'nsieiit, äv. -jieit] tr 1. uttrycka, utforma, formulera; uppställa princip. 2.
förkunna, offentligt förklara. 3. uttala ord. -ion [- - - -Jn] s 1. formulering, uppställande, -ning [of a proposition],
2. uttalande; utsaga; offentlig förklaring, förkunnande, tillkännagivande. 3. uttal; föredragsform. -ive [-tiv] a 1.
uttryckande, uttalande [of]. 2. uttals-.

-or [-tə] s förkunnare; uttalare; den som uppställt princip el. formulerat lag. enure [inju'ə] se inure. +envelop
[inve'ləp] tr in|svepa, -hölja, -lägga, -linda; & innesluta, ~e [e'nviloup, äv. o'n-] s 1. [om]hölje [~ of balloon]; bot.
hylle. 2. omslag; isht kuvert, konvolut. ~ment[-mənt] s 1. inläggande [i omslag]; inhöljande; & inne-slutning. 2.
omhölje, omslag, envenom [inve'nom] tr förgifta; förbittra, enviliable [e'nvi|əbl] a° avundsvärd, -ous [-əs]

a° avundsam; avundsjuk [of på], environ [invai'ərən] tr omgiva [på alla sidor] [with], omsluta; innesluta,
omringa isht ^ment [-mənt] s omgivande; omgivning[ar]; miljö. reS [e'nvirənz, invai'ərənz] spl omgivningar,
omnejd, envisage [invi'zidj] tr 1. se fara &c i ansiktet, möta. 2. biidi. betrakta.

1. envoy [e'nvoi] s åid. slutjord, -strof.

2. envoy [e'nvoi] s sändebud; ~ extraordinary [and minister plenipotentiary] envoyé i rang mellan ambassador o.
charge d'affaires.

env|y [e'nvi] I. s 1. avund[sjuka] [of a p. or th.]; missunnsamhet; pi. -ies känslor av avund; with an eye of re med
avundsamma blickar. 2. föremål för avund; she is the re of Bath hela B. avundas henne. II. tr missunna, avundas;
se med avund; avundsjukt (ivrigt) eftertrakta; ~ a p.'s wealth ei. ~ o p. for his wealth avundas ngn hans rikedom,
enwrap [inræ'p] tr [in]hölja; innesluta; roped

in thoughts försjunken i tankar, enwreathe [inri:'ð] tr in-, hop|fläta; [be]kransa. enzyme [e'nzaim] s kem. enzym,
eocene [i(:)'osi:n, äv. i'ə-] a geoi. eocen äldsta tei-

tiär. eol- se æol-.

eolithic [i(:)oli^ik] a eolitisk tillhörande den äldsta stenåldern.

eon [i:'ən, äv. i:'on] s eon, tidsålder; evighet. Eothen [i(:)ou'þen] npr boknamn eg. 'österifrån'. Ep. förkortn. för
epistle.

epact [i/pækt] S astr. epakt månens ålder 1 jan.;

solårets överskott över månåret. Epaminondas [ipæNmino'ndæs] npr. eparchy [e'pcuki] s eparki. epaulet[te]
[e'po:let, äv. e'po(u)-] s epålett; win + o.'s res få sin officersfullmakt, epergne [ipə:'n, äv. epe'ən] 5 borduppsats,
ephemerlla [ife'mər|ə, ef-] s 1. zooi. dagslända. 2. biidi. ngt kortlivat, efemär företeelse, -al [-əl] a 1. som varar
en dag (några få dagar, en kort tid); endags-. 2. kortlivad, flyktig, efemär. -ality [-—ae'liti] s dagsländetillvaro;
kort varaktighet, flyktighet, -is [-is] (pi. -ides [efime'ridiiz]) s astronomisk almanacka (tabell). -on [-ən] s se -a. -
ous [-əs] a se -al. Ephesilian [ifi/giən, äv. -ziən] a o. s efes|isk, -ier.

-us [e'fisos] npr Efesus. ephod [i/fod, e'f-] s judisk präst» livkjortel.
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equality

Ephraim [r/freiim, av. -riəm] npr Efraim.

Ephron [i:'fron, e'f-] npr. epic [e'pik] I. a (~ally adv) episk, berättande. II. s epos, episk dikt; national u
nationalepos.

epicene [e'pisi:n] a gram, epicen [gender], som



tillhör båda könen, epicurlle [e'pikjujo] s läckergom, finsmakare. -ean [i--ri(:/ən] I. a epikureisk; biidi. njut-
ningslysten; yppig, kräslig. II. s epikuré; biidi. njutningsmänniska, -eanism [-[i--ri(:)/ə-nizm]-] {+[i--ri(:)/ə-
nizm]+} s epikurism;biidi. njutningslystnad. -ism [-ərizm] s epikurism; nu mest yppighet, kräs-lighet, vällevnad,
gurmandis. -us [---ərəs] npr.

epidemic [epide'mik] I. a epidemisk. II. s epidemisk sjukdom^ farsot; epidemi [an influenza ~]. ~al [-(ə)l] a°
epidemisk, epidermllai [epidə:'m|l], -ic [-ik] a överhuds-.

•is [-is] s överhud; bot. ytterbark, epiglottis [epiglottis, äv. ----,----] s struplock. epigram [e'pigræm] s epigram. -
matic[al°] [expigrəmæ'tik, -(ə)l] a epigrammatisk; kort och sinnrik; uddig, epigraph [e'pigræf* ar. -gra:f] s 1.
inskrift isht pà byggnad, staty &c. 2. motto i början på bok el. kapitel. ~y [ipi'grəfi, ep-] s epigrafik,
inskriftskännedom.

epilepllsy [e'pilep|si] s fallandesot. -tic[---tik] I. a epileptisk. JI. s epileptiker. epilogue [epilog] s epilog.
Epiphany [ipi'foni, äv. ep-] s 1. trettondagen 6 jan., heliga tre konungars dag [the ~]. 2. eu uppenbarelse av en
gudom, epiphyte [e'pifait] s bot. epifyt. Epirus [epai'ərəs, av. ip-] npr. episcopllacy [ipi'skəpjəsi, av. ep-] s 1.
episkopal-(biskops-)styrelse. 2. biskoparna koll. [the -al [-(ə)l] a° biskops-, biskoplig; episkopal, styrd av
biskopar [the English Eu Church]. -al i an [- - -ei'lion] I. a % episkopal. II. s anhängare av episkopalstyrelse;
medlem av epi-skopalkyrkan isht den engelska (vani. Eu). -ate [-it] s 1. episkopat, biskopsjämbete, -värdighet. 2.
biskopsstift. 3. biskoparna koii. [the u], episod !e [e'pisoud] s episod; bijhandling, -om-ständigheter; [liten]
händelse av mindre betydelse; ~ two andra delen avfiimpjäs. -i^alo^episo'di'k, -(ə)l] a episodisk; inflätad,
inskjuten; tillfäl-lig-

epistlile [ipi'sl] s 1. epistel [the Eu of Paul to the Romans]; skämts, brev. 2. kyrki. episteltext [during the Eu]. -
oiary [ipKstələri, av. ep-] a som rör brev[skrivning], brev-; [förd] i brevform, skriftlig; ~ style brevstil; an
u'effort skämts, brevskrivningsförsök, -oler [ipKstələ, äv. ep-] s 1. epistelförfattare. 2. epistelläsare vid
gudstjänst.

epitaph [e'pitci:f, av. -æf] s epitaf, gravskrift, epithalamijum [e^piþəle^miləm] (pi. -ums ei. -a [-ə]) s
bröllopssång, -kväde.

epithelium [epiþi/ljəm] s anat. epitel. epithet [e'piþet, av. -it] s 1. epitet; attribut [the u of pure]. 2. beteckning [the
u of [-Sultan],-] {+Sul- tan],+} benämning; bi-, till|namn [the u of the Heroic]. 3. tillmäle E~s were shouted].
epitomlie [ipi'tomji, av. ep-] s 1. sammandrag; kortfattad redogörelse (skildring), resumé. 2. ngt i sammandrag
(miniatyr), koncentrat [man, the world's u]. -ize [-aiz] tr 1. göra ett sammandrag av; kortfattat framställa (skildra);
kort sammanfatta. 2. av. utgöra en sammanfattning (ett koncentrat) av; koncentrera, epoch [i/pok,äv. e'pok] s
epok [u-making]. ~al [e'pokl] a 1. som rör en epok. 2. epokgörande, epode [e'poud] s epod [odes and rws].
eponym [e'ponim] s namngivare åt plats, foik "uOUS [ipo'nimos, av. ep-] a namngivande, efter vilken ngt är
uppkallat, epopee [e'popi:] s epopé, hjältedikt; epos. epos [e'pos] (pi. ues [-iz]) s epos, episk [-diktning].-] {+dikt-
ning].+}

Epping [e'pig] npr. Epsom [e'psəm] npr stad i

Surrey, bekant genom de stora årliga kapplöpningarna

(Derbi^j Oaks); u salt epsomsalt, engelskt salt. Epworth [e'pwə:þ] npr. Eq. förkortn. för equator. eq.= equal.
equabllility [ekwobi'liti, av. i:k-] s jämnhet, likformighet, regelbundenhet, -le [e'kwobl, äv. i/k-] a° jämn,
likformig [inom sig själv, [-alltigenom];-] {+allt- igenom];+} enhetlig stil; jämn, lugn [-[temperament];-] {+
[tempera- ment];+} jämnt fördelad, equal [i:'kwəl] I. a 1. lika [stor] [to med, som]; samma i antal, storlek, värde,
grad &c; on u terms på lika villkor [å ömse sidor]; på jämlik fot [with]) an u vote lika röstetal; other things being
u under i övrigt lika förhållanden; + typogr. u mark likhetstecken. 2. lika [all men are u before the law]) likställd,
jäæn|god, -spelt [to, av. with med]. 3. fullt passande, motsvarande, proportionerlig; be u to vara vuxen [he was u
to the occasion [-(situationen)],-] {+(situatio- nen)],+} orka med [a cup of tea], vara stark (skicklig) nog för [he
was u to averting the catastrophe]) the supply is u to the demand tillgången motsvarar jämnt efterfrågan. 4.



likformig, jämn; lika [fördelad]; som tar lika hänsyn till alla E~ laws], oväldig, opartisk. 5. åid. likgiltig [it is u to
me]. 6. åid. jämn, lugn E«» ~ mind]. II. s 1. [jäm]like, make [he has not his u for (in) wisdom]) pi. us lika [stora]
saker; my us mina jämlikar (gelikar) i ställning. 2. dial, be on an u vara jämställd[a], III. tr 1. åid. göra lika. 2.
vara (bliva) lik, likna, vara jämlik med, kunna mäta sig (jämföras) med, gå upp emot, [fullt] motsvara; not to be
uled som söker (icke har) sin like, utan like, makalös, ~ity [i(:)kwo'liti] s 1. likhet; sign of u likhetstecken. 2.
jämlikhet; likställdhet, lika berättigande; likformighet, jämnhet; on an u with på jämlik fot med; ~ clause
likställdhets-
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klausul i frakttaxa, som förbjuder gynnande ay vissa kun-

+ der. ~ization [1 -aizei'Jn] s likställande, utjämning; likställdhet, reize [-aiz] tr göra (ställa) lika; likställa; göra
likformig (enhetlig); utjämna. ~ly [-i] adv lika, i lika [hög] grad [they did it ~ well]; efter samma mått; [i] lika
[delar], jämnt [divide re between them]; likformigt [spread re over the country], equanimity [i:Nkwəni'miti, äv.
ek-] s jämnmod, sinneslugn, själsro, jämvikt, -ous [i(:)kwæ/-niməs, av. ek-] a° lugn till sinnes; rely med
jämnmod, med bibehållen jämvikt, equatlle [ik\vei'|t] tr 1. åid. astr. reducera till ett medeltal; utjämna. 2. isht
mat. sätta tal &c lika med [ito, icith]; uppsätta som ekvation. 3. biidi. lik-, jäm|ställa, sätta likhetstecken emellan,
-ion [-Jn] 5 1. utjämnjande, -ing [~ of demand and supply]; jämkning [till ett [-medeltal];-] {+medel- tal];+}
jämkningsmån; jämviktstillstånd]; personal »o korrektion för observationsfel i tid på

grund av individuell långsanihet; ~ qf payments hand.

[beräkning ay] medelbetalningstermin rar på olika tid förfallna summor. 2. mat. astr. ekvation, -or [-tə] s ekvator,
-i* linjen [the ~]. -orial [ekwəto/riəl, av. i:k-] a° ekvatorial-, ekvators-.

equerry [ikwe'ri, e'kwəri] s [hov]stallmästare. equestrian [ikwe/striən, av. ek-] I. a 1. rid-, ryt-tar- [experience in
re matters], 2. ridande, till häst, ryttar-; ~ statue ryttarstaty. 3. ant. Rom riddare-. II. s ryttar|e, -inna;
konstberidare. + ~ism [-izm] s rid|konst, -ning. equi [i-/kwi] i smngr lik-, lika. equilianguia [kkwilse'ggjulo] a
geom. likvinklig. -distant [--di'stənt] a° lika avlägsen, på samma avstånd; parallell, -lateral [--læ'trəl] a° liksidig.
-librate [} -lai'breit, av. -li'b-, av. iikwi'libreit] I. tr bringa (hålla) i jämvikt [with]; motväga. II. itr vara i jämvikt,
väga jämnt, -libratlon [} -laibrei'Jn, av. -lib-] s [hållande i] jämvikt, -librist [nkwi'librist, av. i:Nkwilai'brist, -1Kb-
] s ekvilibrist, lindan-siare, -erska, akrobat, -librium [i-li/briəm] s 1. jämvikt[s|läge] av. biidi.; stable re stabil
jämvikt. 2. avvägande av grunder; balanserande mellan ståndpunkter, obestämdhet, vacklan[de]. -multiple [--
mA'ltipl] s [mest Pi. ~s] tal med en gemensam faktor, equine [i-/kwain, av. e'k-] a° häst-, equillnoctial
[i:kwi|no/kJ(ə)l,av. ek-] I. a° 1. dag-jämnings-. 2. ekvatorial-, tropisk. II. s 1. [av. ~ line] dagjämningslinje,
himmelsekvator. 2. dagjämnings-, höst-, vår|storm [ofta pi. ros], -nox [--noks] s 1. dagjämning;rautftm-nal
höstdagjämning; vernal re vårdagjämning. 2. dagjämningspunkt. equip [ikwi'p] tr 1. utrusta skepp, manskap &c;
upptackla, bemanna; rusta; re o. s. with av. förse (rusta) sig med. 2. utstyra, ekipera. ~age [e'kwipid3] s 1. isht «!>
& utrustning; ekipering. 2. ekipage vagn, hästar, kusk. ~ment

[-mənt] s 1. utrustande. 2. konkr. utrustning av. biidi. [intellectual ~], ekipering; materi|ell, -al; alla nödiga
persedlar, mundering; rekvisita.

equijlpoise [e'kwilpoiz, i:'k-] I. s 1. jämvikt. 2. motvikt II. tr 1. mot-, upp|väga. 2.

hålla i jämvikt; biidi. äv. hålla i ovisshet, -pollent [-po'lənt] a° lika [i kraft (giltighet, värde)], likvärdig,
jäm[n]god; likbetydande. •ponderant [-po'ndərənt] o av lika tyngd (vikt, betydelse), equitable [e'kwitabl] a° 1.
om personer % rättrådig; opartisk, oväld ig. 2. om handling Ac rättvis; skälig, billig. 3. jur. om anspråk &o SOm
grundar sig på 'billighetsratt', se equity 3. equitation [ekwitei'Jn] s vani. skämts, ridning, ridkonst.

equity [e'kwiti] s 1. [rätt och] billighet, rättfärdighet, rättvisa; in ~ billigt-, rimligt|vis.



2. billig (rättvis) fordran, grundat anspråk.

3. jur. billighetsrätt system av rättsregler grundade på hävd ocb avsedda för fall då common law är otill-lämplig
el. bristfällig; Bkipadcs förr mest av Court of Chancery, sedan 1873 av High Court of Justice isht dess Chancery
Division; court of re billig-

+ hetsdomstol, equiv. förkortn. för equivalent. equivalence [ikwi'vələn|s] s likagiltighet (kraft, värde),
likvärdighet, jäm[n]godhet; fys. kem. ekvivalens, -t [-t] I. a° 1. likvärdig, av lika värde (kraft, giltighet), lika
gällande, fullt motsvarande [to] [reduce a whole number to an fraction]; kem. ekvivalent; be re to av. motsvara; it
would be ~ to det skulle vara detsamma som [att]. 2. liktydig, synonym. II. s 1. ngt likvärdigt; isht full ersättning;
vederlag. 2. [närmaste] motsvarighet [for till; an English re for that word; the French re to £ 100]. 3. kem. Ac
ekvivalent. equivocllalpkwrvəkKə)!]»01. dubbel-, tve|tydig. 2. oviss, tvivelaktig; tvetydig individ, -ate [-eit] itr
med avsikt uttrycka sig tvetydigt, slingra sig, ge orakelsvar, -ation [—-ei'Jn] s [nyttjande av] tvetydigt
uttryckssätt ar att slingra sig uudnn, orakelsvar, -ator [-eitə] s en som talar tvetydigt, slingerbult. equilivoke, -
voque [e'kwivouk] s vits[ande]; tvetydighet.

E. R. förkortn. för East Riding av Yorkshire, se Riding; iat. Eduardus Rex konung Edvard, er [a:, ə:] interj vid
avbrott i talet av tvekan, förlägenhet &c hm.

era [i'ərə] s 1. era; tid[e]räkning [the Christian tid|evarv, -sskede. 2. början till ett nytt skede, epok. eradiate
[irei'dieit] tr aid. utstråla, eradlcatlle [iræ'dikeit] tr upprycka med roten, rycka ut; utrota, -ive [-iv] a utrotande;
radikal bot ào. -or [-ə] s utrotare; corn re liktorns|-medel, -dödare, eraslle [irei'z] tr radera [ut, bort], skrapa
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bort; utplåna, -ement [-mənt] s ut|skrapning, -strykning, -radering, -plånande, -er [-ə] s utskrapare &o; isht
rader|kniv, -gnmmi; ink~u bläckkautschuk. -ing-knife [-ignaif] s rader-kniv. -ion [irei^n] 5 se -ement. Erasmus
[irse'zmas, av. er-] npr. Erastllian [iræ'st|ien, äv. er-] a o. s erastian[sk]

hävdande statens överhöghet över kyrkan. -U8 [-əs] npr.

erasure [irei^ə] s 1. radering, utstrykniiig. 2. raderat ställe, rasur.

Erato [e'rəto(u)], Erdington [ə/digtən] nprr. ere [eə] aid. poet. I. prep före i tiden; ~ this fornt; u long inom kort;
now långt före detta. II. konj innan, förrän [~ the party broke up]. Erebus [e'ribas] npr gr. myt. Erebos; poet,
underjorden.

erect [ire'kt] I. a0 1. upp|rät[t], -rest, rak, stående £position; walk ~]; upplyft hand; rest, på ända [with hair /x,];
stand u stå rak; räta upp (på) sig. 2. biidi. fast, rakryggad, ståndaktig. II. tr 1. [upp]resä, lyfta upp, ställa upprätt,
räta [på] kropp ka. 2. resa staty &o, uppföra byggnad, [upp]bygga, göra; inmontera maskin; uppställa system;
aid. grunda, upp-, in|-rätta. 3. geom. draga normal till [on]. 4. upphöja, göra [into till], ~ile [-ail] a som kan resa
sig (svälla); ~ tissue erektil vävnad, ~ion [ire'kjn] s 1. [upp]resande; fysioi. erektion. 2. uppförande, byggande;
upp-, inrättande; upphöjande [into till]. 3. konkr. ngt uppfört; byggnad, konstruktion [a wooden ~]. reness [-nis] s
upprätt ställning; biidi. upprätthet. ~or [-ə] s en som uppreser (upprättar &c); byggare; uppsättare. eremitlle
[e'rimait] s ngt àid. poet. eremit. -ic[ai°] [erimi'tik, -1] a eremit-, erethism [e^iþizm] s iak. sjuktig överretning,
erewhile [eə(h)wai/l] adv åid. nyss, förut, ergatocracy [ə:gəto'krəsi] s arbetarvälde. ergo [ə/go(ü)] adv vani.
skämts, alltså, ergot [ə:'gət] s bot. iak. mjöldryga. ~ism [-izm] s 1. mjöldryga rågsjukdom. 2. läk. ergotism,
dragsjuka. Eric [e'rik] npr Erik. Erie [i'əri] npr; [Lake u Eriesjön]. Erin [i'orin] npr Erin, Den gröna ön poet. namn

på Irland; son of u irländare. Erin[n]y|s [iritis, er-, irai-'] (pi. -es [-ii:z]) s

hämndgudinna, furie. Eris [i'əris] npr.



eristic [eri'stik] a disputations-; disputations-lysten.

Erith [i'əriþ], Erie [ə:l] nprr. + ermine [ə/min] s 1. zooi. lekatt, hermelin. 2. hermelin[sskinn] i\y. her. (vitt med
svarta punkter); poet. ofta symbol av renheten. 3. domares och pärers

hermelinsmantel; domare-, pärsjvärdighet. o-d [-d] a 1. hermelins|fodrad, -brämad. 2. iklädd hermelin[sjmantel],
erne [ə:n] s zooi. havsörn. Ernest [ə/nist] npr Ernst.

erode [irou'd, av. er-] tr fräta bort (sönder), nöta bort, tära på, gnaga sönder; erodera [water us the rocks];
långsamt gräva sig vag. Eroica [ero(u)'ikə], Eros [i'əros, av. e'r-] nprr. erosllion [irou'^n, av. er-] s bort|gnagande,
-frätande, -nötande, sönderfrätning;geoi. erosion, •ive [-siv] a bortnötande, frätande, frätnings-, erosions-.

erotic [iro'tik, av. er-] I. a (~ally adv) erotisk, kärleks-. II. s kärleksdikt, -ism [ero'tisizm] s 'erotik', erotisk
läggning (natur), erotomaniac [irouHəmei'niæk] s erotoman äv.

attr.

err [ə:] itr 1. aid. förirra sig [from, into], gå (fara) vilse; avvika [from the truth]. 2. misstaga sig, taga fel (miste).
3. om påstående &c vara oriktig (fel). 4. fara vill, fela [to u is human], synda; ^ on the side of stundom göra sig
skyldig till [viss] partiskhet &c. errand [e'rənd] s ärende, budskap, uppdrag; run (go) [on] us springa (gå)
ärenden; be sent on a fooVs u bli narrad att springa i ogjort väder, bli narrad april, ~-boy [-boi] s springpojke. ~-
girl [-gə:l] s springflicka. errant [e'rənt] I. a° 1. kring|vandrande, »strövande isht under jakt efter äventyr [knight
~]. 2. vilse|farande, -gången, -kommen; felande. II. s vandrande riddare, ~ry [-ri] s kringflackande, irrfärd[er];
vandrande riddares liv (åskådning); donquijoteri. erratlla [irei't|ə, av. er-] se -um. -ic [iræ'tik, äv. er-] a (-ically
adv) 1. [kring]irrande, kringflackande; om sjukdom SOm flyttar sig. 2. geol. ~ block flyttblock. 3. oregelbunden,
irrande, planlös; ~ career växlande bana. 4. som avviker från det vanliga (rätta, förnuftiga), underlig, excentrisk
[spii'it, habit, opinion]; he is very u han är ett stort original, -um [-əm] (pi. -a [-ə]) s tryck-, skriv|fel. erron.
förkortn. för erroneous\ly]. erroneous [irou'njes, av. er-] a° 1. åid. vilse|farande, -ledd. 2. felaktig, oriktig, falsk;
irr-, villo- [doctrine]. error [e'rə] s 1. misstag, villfarelse; fel, oriktighet [commit (make) an «u]; jur. formfel; tn u
av misstag, på grund av ett fel; be in u taga fel, sväva i villfarelse; fall into an u göra sig skyldig till ett misstag; ~
in calculation räknefel, felräkning; ~ in (of) judgment felbedömning, omdömesfel; ~ of taste smaklöshet; us and
omissions excepted med förbehåll för ev. fel och förbiseenden; writ of ~ jur. ansökan om resning i mål på grund
av begånget formfel; Court of u Am. appellations-domstol. 2. förvillelse, förseelse, synd. ersatz [ə/zæts ei. ty.
utt.] s surrogat, imitation. Er*e [ə:s] S o. a åid. ersiska bOgskottarnas gäliska;

P äv. iriska. Erskine [ə:'skin] npr.

erst [ə:st] adv åid. fordom, /vwhile [^(tywail] adv aid. förut, förr.
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erubescent [eru(:)be'snt] a rodnande, eructation [i:rAktei'Jn] s 1. uppstötning, rapning. 2. vulkans utbrott;
utspyende av lava &c. eruditlle [e'ru(:)d|ait] a [hög]lärd, beläst ofta sarkastiskt, -ion [-i'Jn] S lärdom, högre Isht
hu-inanistisk bildning, erupt [irA'pjt, av. er-] itr 1. om tänder spricka fram. 2. om vulkan &c bryta ut. ~ion [-Jn] s
1. Utbrott av vulkan, krig, lidelse &c. 2. tandsprick-ning [~ of the teeth]. 3. läk. [hud]utslag. -ive [-tiv] a° 1. ut-,
fram|brytande; geoi. eruptiv, härrörande från vulkanutbrott; [-eruptions-[theory];-] {+eruptions- [theory];+} biidi.
vulkanisk. 2. läk.förbunden med utslag, utslags- [diseases]. erysipelas [erisi'piləs, äv. ir-] 5 iäk. ros. erythema
[eriþi/mə] s iäk. erytem, hudrodnad. Esau [i:'so:] npr,

escalade [eskəlei'd] I. s stormning av fästningsmur &c med stormstegar. II. tr Storma.

escalator [e'skəleitə] s rulltrappa, escallop [isko'ləp] se scallop. escapade [eskopei'd] s 1. ^ rymning. 2. upptåg,
påhitt, tilltag, [pojk]streck; obetänksamhet, dumhet; snedsprång, escape [iskei'p] I. Ur 1. [lyckas] komma undan,



undkomma, fly [from, out of]; ~ with o.'s life slippa (komma) undan med livet; an red convict en förrymd
straffånge. 2. frigöra

sig; om blommor &c slå lit; om gas, vätskor &c strömma (rinna) ut. II. tr 1. undkomma; slippa [undan (ifrån)],
undgå fara &c; undgå ngns uppmärksamhet; falla ur [ngns minne]; he narrowly

ladder [-lædə] s räddningsstege, ^-pipe [-paip] s avloppsrör, ~-valve [-[-vælv]savloppsventil.-] {+[-
vælv]savlopps- ventil.+}

eSCarp [iska/p] I. s eskarp inre sluttning av stormgrav; brant sluttning. II. tr eskarpera, göra brant (sluttande).
~ment*[-mənt] s se escarp I.

eschalot [e'Jəlot, ---] s bot. chalottenlök. eschar [iska:'] s sårskorpa på brännsår o. d. ~o-tic [eskoro'tik] I. a
frätande. II. s frätmedel. eschatology [eskato'bdgi] s teoi. eskatologi, läran om de yttersta tingen, escheat [istji:'t]
I. s hemfall av gods tm kronan

(Am. staten) el. länsherren; hemfallet gods, dana-arv; pass by ~ to såsom danaarv (i brist på arvingar) hemfalla
till; right of re hemfallsrätt. II. itr hemfalla [till kronan] [to till], tillfalla såsom danaarv. III. tr indraga; överlämna
som danaarv [to, into a p.'s hands]. eschew [istju/] tr undvika, undfly, avhålla sig från, sky.

eschscholtzia [isko'lja, av. eJo'ltsiə] s bot. esch-

scholtzia, ljussläckarväxt. Escombe [e'skom] npr. Escorial [evskoria:'l, esko/riəl] npr [the re].

escort I. [e'sko:t] s eskort [travel under the ~ oj]; skyddsvakt; följe, betäckning, beskydd på vägen; skyddande
ledsagare ibi. äv. om e n person;

ledsagande hedersvakt. II. [isko/t, äv. es-] tr eskortera, skyddande ledsaga, följa, escritoire [exskri(:)twa/, äv. -
two/ ei. fr. utt.] s 8krivpulpet, sekretär; förr äv. skrivschatull. Esculapius [i:skjulei'pjəs] se Aesculapius. esculent
[e'skjulənt] I. a ät|lig, -bar. II. s födoämne isht vegetabiliskt. Escurial [eskju'əriəl] npr Escorial spanskt siott o.

klosteri^/je

escutcheon [iskA'tJ|n, av. es-] s 1. vapensköld äv. biidi. om heder [a blot on his re]. 2. namnplåt; isht &
namnbräda å el. namndel av akterspe-

gei. 3. lås|bleck, -skylt, ~ed [-ənd] a [-[försedd]-] {+[för- sedd]+} med (förande) vapensköld. E. S. E. förkortn.
för east-south-east ostsydost. Esher [i:'Jə], Esk [esk] nprr. Eskimo [e'skimou] (pi. rees) s 1. eskimå. 2. eskimåpaj
[vani. ~ Pie] glass i choklad.

Esmeralda [ezməræ'ldə], Esmond[e] [e'zmand] nprr.

esophagjus [i:so'fə|gəs] (pi. -i [-dgai] ei. -uses) s matstrupe.

esoteric[al°] [eso(u)te'rik, -(ə)l] a esoterisk lära, lärdom &c, förbehållen de invigda; invigd; om motiv, möte &c
dold, hemlig, enskild, esp. [ispe/J(ə)li] förkortn. för especially. espalier [ispæ'ljə] s 1. spaljé. 2. spaljéträd.
esparto [espa:'to(u)] s espartogräs [äv. ~ grass]. especial [ispe'J(ə)l, äv. es-] a särskild [of re [-value];-] {+va-
lue];+} synnerlig; speciell, ~ly [-i] adv särskilt, i synnerhet [äv. more ~]; synnerligen. Esperantilist [espəræ'nt|ist,
-ra:'n-] s esperan-

tist. -o [-o(u)] 5 esperanto, espial [ispai'əl] s [utspionerande, [be]spe-

jande; point of ~ utkikspunkt, espionageþspiəna/gjäv. e'spiənid3,äv. ispai'ən-

idj] s spionjeri, -age. esplanads [esplanei'd] s esplanad äv. X, öppen

isht promenadplats.

espousilal [ispau'z|l, äv. es-] åid. ei. utt. s 1. Pi. res vigsel; äktenskap av. biidi.; trolovning. 2. omfattande,
anslutning tm [of a cause], -e [-] tr 1. äkta hustru, taga till äkta, ingå giftermål med; ^ bortgifta [to med]. 2.
ansluta sig till, omfatta [och förfäkta] lära, antaga sig, engagera sig för «ak som sin egen.
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esprit [e'spri: ei. fr. utt.] s 1. esprit, spiritualitet; kvickhet. 2. förr av. begåvning.- 3. ~ de corps [-'dəko:'] kår-,
kamratjanda; ~ fort [-fo/r] fritänkare, espy [ispai', av. es-] tr [lyckas] få syn (ögonen) på, urskilja, se ngt avlägset
el. delvis gömt; Upptäcka fel

Esq. [iskwai'ə] förkortn. för Esquire herr sättes efter namnet i adresser, t. ex. J. G. Miller, herr J. G. M. (ingen
titel fär då föregå namnet). Esquimau [e'skimou] (pi. ux [-z]) se Eskimo. esqlluire [iskwai'ə, äv. es-] s 1. åid.
väpnare. 2. åid. se squire. 3. herr se Esq. -r. förkortn. föi

föreg. ord.

ess [es] s s-formig sak; collar of ues halskedja

av S förr märke för huset Lancaster.

essay I. [e'sei, av. -i] s 1. försök [at teaching]. 2. essä, uppsats, kort avhandling, studie [on över]. II. [esei', av.
e'sei] tr o. itr pröva; försöka. ~ist [-' -ist] s essäförfattare, essence [esns] s 1. väsen. 2. mos. substans, 'ding an
sich'; ngts [art och] väsen, väsende, innersta natur [the u of Socialism]; väsentlig egenskap, grundbeståndsdel [the
u of friendship is entireness]; det väsentliga, huvudinnehåll [of a lecture]; he was the u of politeness han var
artigheten själv; the u of nonsense rena smörjan. 3. essens, extrakt [fruit u; u of lemons, ~ of beef]. 4. ngt åid.
välluktande essens, parfym. *vd [-t] a parfymerad.

essential [ise'nj(ə)l] I. a 1. aios. väsentlig, som till sitt väsen är ngt [~ happiness]. 2. [-[grund]-väsentlig,-] {+
[grund]- väsentlig,+} oundgänglig, nödvändig [to för; for i och för]; viktig, förnämst. 3. essens-; ~ oil eterisk olja.
II. s väsentlighet, grundbeståndsdel [av. ~ part]) huvudisak, -punkt, det väsentliga [in all ~s]; grundvillkor [of];
väsentligt kännetecken, bioi. släkt-, artkaraktär [av. ~ character]. ^Jty [ise^njiæliti] s 1. väsentlighet; det
väsentliga [the u of (i)]. 2. väsen; in u till sitt väsen, ^ize [-àiz] tr höja till väsentligheter, ung. fördjupa, ~ly [-i]
adv 1. väsentligen; i huvudsak; i grunden;

different väsensskild, i grund olik. 2. oundgängligen [u necessary]; väsentligt, i hög grad [contribute u to ..].
Essex [e'siks] npr.

essoin [isoi'n, es-] jur. I. s förfall. II. tr 0. ref;

u o. s. ei. ~ o.'s attendance anmäla förfall, establish [istæ'blij, av. es-] tr 1. fast upprätta, grunda, grundlägga,
anlägga [colonies]) inrätta, stifta. 2. skaffa (ge) ngn en fast (varaktig) Ställning; insätta i ämbete, rättigheter &c,
installera; etablera, placera; ~ o. s. skaffa sig en varaktig ställning [as som]; etablera sig, börja egen affär; av. slå
sig ned; & sätta sig fast; u a servant skaffa sig en tjänare; recently ued in business som nyss etablerat en affär;
they saw her happily ~cafdefingohenne + väl försörjd. 3. skaffa hävd åt, införa vana,

tro&c; få till stånd; skapa prejudikat; grundlägga, varaktigt förvärva, säkerställa, stadga ställning, rjkte; ^ order
införa (upprätta) ordning; ~ a reputation for vinna stadgat anseende för. + 4. ställa utom tvivel, fastjställa, -slå,
konstatera, bevisa [an ued fact; the inquiry has ued [the fact] that]; bekräfta testamente; ~ o.'s case bevisa sitt
påstående. 5. göra till statskyrka, ~ed [-t] a 1. bestående [Zaws]; stadgad, som fått fast fot, hävdvunnen [an u
custom]; u credit stadgat förtroende; an u friend of the family en gammal god vän i familjen, en som är som barn
i huset; ~ institution fast insti-+ tution. 2. ~ clerk ung. ordinarie bokhållare; ~ list lista över ordinarie personal. 3.
fastslagen, bevisad, känd, ovederlägglig; säker: an u truth ett faktum. 4. stats- [church, [-religion],-] {+re-
ligion],+} härskande; the Eu Church i England den engelsk-episkopala statskyrkan, ~er [-ə] s upprättare,
grund[lägg]are, stiftare; fast-ställare. ~ment [-mənt] s 1. fast upprättande, införande, grundande, stiftande;
etablerjan-+ de, -ing; genomförande, befästande. 2. fastställande, -slående, påvisande, bevis[ning]. 3. erkännande



som statskyrka; the [Church] Eu statskyrkan. 4. fast ställning; tor livstiden säkrad inkomst; förr ofta [försörjning
genom] giftermål [a good u]. 5. statlig [organiserad] kår, organisation; stat; X »t> styrka, [-[man-skaps]bestånd,-]
{+[man- skaps]bestånd,+} besättning [be on full u]; affärs personal; civil u tjänstemannakår; military u stående
här, krigsmakt; naval u flotta; peace (icar) u freds-(krigsj)styrka; on a peace (war) u på freds-(krigs|)fot; on the u
ordinarie, fast anställd. 6. offentlig institution, inrättning, anstalt [an educational ~],stiftelse. 7. etablissemang,
handelshus, affär [the various us of a firm in London]; fabrik, verk; av. arbetsplats; manufacturing u fabriksan-+-
läggning. 8. hus[håll]; keep [up] a large u hålla Stort hus med betjäning, ekipager &c; an u of four servants ett
hushåll med (som nödvändiggör) fyra tjänare; separate u hushåll på vänster hand, underhållen förbindelse.
mentarian [—mənts^riən] a o. s statskyrklig; adj. av. statskyrko-. estafet[te] [estəfe't] s stafett, ilbud. estaminet
[estae'minei] s franskt ölkafé. estate [istei't, av. es-] s 1. aid. tillstånd; ställning; stånd, rang [be of a high ~]; man's
(woman's) u mogen ålder; the holy u of matrimony det heliga äkta ståndet. 2. statsmakt; riksstånd; pi. ~s av.
ständer; the Three Eus of the Realm a) de tre stånden [nämi. Lords Spiritual, Lords Temporal, Commons]; b) av.
de tre statsmakterna [nämi. Crown, Lords, Commons]; the fourth u skämts, den fjärde (i Sverige tredje)
statsmakten, pressen. 3. jur. a) besittningsrätt av olika slag på längre el. kortare tid tin jord [~ in land, real u] ei.
lösegendom [personal ~]; b) konkr. egendom, ägodelar; real u
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fast egendom, fastighet; personal re lösegendom, lösören. 4. förmögenhet, bo; isht dödsbo, konkurs|bo, -massa;
wind up an »v utreda ett bo; distribution of ~ arvskifte; ~ duty arvsskatt. 5. nu oftast [jorda]gods, [lantegendom;
~ agent förvaltare; fastighetsagent; pi. ~ agents av. fastighetsbyrå. <v,d [-id] a besittande; jordägande, 'v-owner [-
ounə]s godsägare; fastighetsägare. Este [e'sti] npr.

esteem [isti:'m, av. es-] I. tr 1. [upp]skatta, [hög]akta, värdera, anse värdefull; your reed letter hand. Edert ärade
brev (värda); highly re högakta. 2. anse, betrakta £as; we reed ourselves happy to get away]. II. s [högaktning,
hög tanke [of om; hold a p. in deserve re ofta ung. ha stora förtjänster. Esther [e'stə] npr Ester, esthet- se æsthet-,

Esthonia [esþou'niə] npr Estland, rett [-n] s

est[ländare]. estimllable [e'stimjobl] a° aktningsvärd, -ate I. [-eit] tr 1. åid. se esteem 1.1. 2. uppskatta, värdera,
anslå (beräkna, bestämma) värdet av ngt, taxera [at till; the amount was red at £ 100]; beräkna. 3. bedöma. II. [-
it] s 1. uppskattning, värdering, beräkning; överslag, beräknad summa; at a low re lågt räknat; rough re ungefärlig
beräkning. 2. kostnadsberäkning, -förslag; budgetförslag; huvudtitel [eg. department's re of expenditure]; pi. the
Eres [riks]staten under de olika huvudtitlarna, budgeten. 3. bedömande, omdöme, uppfattning, mening; have a
cheap re of ha låga tankar om. -ation [-ei'Jn] s 1. (ung. = esteem II.) uppskattning, aktning [hold in re, be in ~]. 2.
uppskattning, värdering, beräkning, överslag. 3. omdöme, uppfattning, tanke, mening [in popular (his) -ator [-
eitə] s bedömare,

värderingsman. estiv- se æstiv-. Est mere [e'stmia] npr. Estonia [estou'niə] se Esthonia. estop [isto'p, av. es-] tr
jur. hindra [from]. estrade [estra/d] s estrad, upphöjning, estrange [istrei/n(d)j, av. es-] tr 1. aid. avlägsna. 2. göra
främmande [from för]; stöta (draga) bort, avvända känslor, tillgivenhet &c; ~ o. s.from komma ifrån, bli
främmande för, draga sig undan ngn[s umgänge], ~ment [-mənt] 8 avlägsnande; av-, bort| vändande; långsam
brytning mellan personer; kyligt förhållande; främlingskap.

estray [istrei'] s jur. herrelöst djur. estreat [istrir't] jur. I. s protokollsutdrag isht ang. böter. II. tr göra
protokollsutdrag angående böter, skriftlig förbindelse inför rätta &o Och inlämna till högre rätt för indrivning
Ac; indriva böter, estuary [e/stju(ə)ri] s 1. åid. havsfjord. 2. tidvattnet underkastad flodmynning som vidgar sig
till en vik [the re of the Thames].

esurient [isju'əriənt] a skämts, hungrig, glupsk. Etah [i:'tə] npr.



etc. ofta skrivet &C [itse'tro] förkortn. för följ. ord.

etcetera, et cetera [itse'trə, äv. et-, ət-] adv et cetera, och så vidare (o. s. v.), m. m.; subst. pi. res andra saker,
extraposter, diverse, etch [etj] tr o. itr etsa. ~er [-ə] s etsare. ~ing [-ig] s etsning, radering; i sms. etsnings-, ets-,
rnder- [needle], eternllal [i(:)tə:/n|(ə)l] u° 1. evig [life]; oföränderlig; the Ere den evige. 2. F [-ev[inner-l]ig,-]
{+ev[inner- l]ig,+} ständig, idelig [these ~ strikes]; the re

triangle mannen, hustrun och älskaren (älskarinnan).

-alize [-əlaiz] tr göra evig, förlänga i det oändliga. -ity [-iti] .s 1. evighet [tico -ities, the -al past and the -al future;
send a p. into re; never to all re]; flios. äv. tidlöshet. 2. odödligjhet, -t rykte, -Ue [-'aiz, äv. i/tə(:)naiz] tr 1. göra
evig (av. odödlig). 2. biidi. föreviga [^d in stone].

Etesian [iti/jiən] a etesisk; ~ winds etesier

nordvästliga sommarvindar på Medelhavet under 40 dagar.

Ethel [eþl] npr Edla. ~bald [-bo:ld], ~bert [-bə:t] Adalbert, ~red [-red], ~wulf [-wulf] nprr.

ether [i:'þə] s eter i olika bet.; acetic re kem. ättik-eter.

ethereal [i(:)þi'əriəl] a° eterisk; lätt, luftig; förandligad, översinnlig, andelik; kem. eter-; /v; oil eterisk (flyktig)
olja. ~ize [-aiz] tr göra eterisk, förandliga; förvandla till eter. Ethere[d]ge [e^əridg] npr. etherjial [i(:)þi'əriəl] se -
eal. etherllic [i/þərjik] a ry8. eter-, -ify [-ifai] tr förvandla till eter. -ize [-aiz] tr eterisera, söva (bedöva) med eter.
ethic [e'þik] a nu ^ se följ. ~al [-(ə)l] a° etisk, moralisk, sedlig, ~ist [e'þisist] s etiker, ^s [-s] s pl etik, sede-
,moral|lära, moralfilosofi]. Ethiopllia [i:þiou'pjə] npr Etiopien, -ian [-n] a o. s etiop[isk]; av. skämts, adj. neger-;
~ serenader utklädd negersångare, -ic [i:þio'pik, äv. -iou'-] a om språket etiopisk, ethnic [e'þni|k] a 1. hednisk,
hedninga-. 2. ras-, folk-; etnologisk, ~al [-k(ə)l] a° se ethnic 2. ~ism [-sizm] s hedendom. ethno- [eþno-] i smgr
ras-, folk[slags]-. ethnographller [eþno'grəfjə] s etnograf. -ic[al°] [eþnəgræ^k, ~(ə)l] a etnografisk, -y [-i] s
etnografi.

ethnolog!lic[al°] [efmob'djik, -(ə)l] a etnologisk; -ic frontier rasgräns, -ist [eþno^ədjist] s etnolog, -y
[eþno/ləd5i] s etnologi, etholllogy [i(:)þD'ləd3i] s etologi vetenskapen om karaktärsbildning, -s [r/þos] s
folkjlynne, -karaktär, kynne, anda. ethyl [e'þil] s kem. etyl.

etiolate [r/tioleit, äv. -tiəl-] tr [ur]bleka genom

utestängning från ljus; göra sjukligt blek. etiquette [etike't, äv. ---] s 1. etikett; umgängesformer,
belevenhet[sregler], god ton. 2.
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hovceremoniell. 3. oskriven lag rar viss grupp, hederskodex [medical Etna [e'tno] npr [Mount e~ [-] s slags
spritkök. Eton [i:tn] I. npr stad vid Themsen, mittemot Wiud-sor, med ~ College en av Englands förnämsta
public schools, grundad 1440; ~ blue skolans färg ljusblå, ngt blågrön; ~ collar etonkrage brsd starkt krage utanpå
rockkragen; u crop pojkklippt hår hos dam; u jacket eton|jacka, -kavaj räcker blott tm midjan, öppen med breda
slag; av. liknande damplagg. II.

s; pi. us etondräkt (u jacket and trousers) buren av de yngre eleverna. <x,ian [i(:)tou'njən]s eton|-elev, -pojke av.
f. d. elev. Etruria [itru'əriə] npr Etrurien. Etruscan [itrA'skan] I. a etru|risk, -skisk. II. s

etrurier, etrnsker. et seqq. förkortn. för et sequences (-ia) [et si kwe'n|ti:z, -Jə] fl:., och följande ord, sidor &e.
Ettrick [e'trik], Etty [e'ti] nprr. etui, av. etwee [etwi/] s etui, bestick; isht syetui. etymoiogl!ic[al°] [eHimolo'djik, -
(ə)l] a etymo-logisk. -ist [etimo'lodjist] s etymolog. -ize [etimo'lodjaiz] I. tr förklara ord med avseende på dess



ursprung ooh grundbetydelse, föreslå (finua, ge) ords etymologi. II. itr studera (forska efter) ords ursprung, ge
ordförklaringar, ety-mologisera. -y [etimo'lodgi] s 1. etymologi, ords ursprung och betydeiseutveokling. 2. [den"]
[-ety-mologiskþ]-] {+ety- mologiskþ]+} vetenskap[en]. 3. gram. ordbildnings- och ordböjningslära. etymon
[e'timon] s grund-, stamjord rarav andra

ord äro avledda.

Eubæa [ju(:)bi/ə] npr Eubea. eucalyptus [ju(:)kəli'ptəs] s bot. australiskt gummiträd; ~ [oil] eucalyptusolja.
eucharist[ju:/kərist]snattvard[ens sakrament]; av. nattvardens element, isht hostia; receive the Eu mottaga
nattvarden. «Jc[---ik] a ("wically adv) 1. nattvards-. 2. tacksägelse-, euchre [ju:'kə] I. s slags kortspel. II. tr 1.
göra

bet i euchre. 2. büdi. överlista, lura, slå. Euclid [ju/klid] npr Euklides; biidi. geometri.

r^ean [--'iən, --i(:)'ən] a euklideisk. eudemonism [ju(:)di:/mənizm] s eios. eudemo-

nism, lyckomoral, eudiometer [ju(:)dio/mitə] s eudiometer rar mätning av luftens syrehalt m. m.

Eudoxia [ju(:)do'ksiə] npr.

Eugenlie [ju/djirn, --] npr Eugen, -la [ju(:)-

dgi'/nio] npr Eugenia, eugenllic [ju(:)d3e'nik] a (-icaily adv) rashygie-nisk. -ies [-s] s rashygien [the science of u].
-ist [ju/dginist] s rashygieniker. Eugenius [ju^dgi/niəs], Eulalia [ju(:)lei/liə] nprr.

eulogilist [ju/lədjjist] s lovtalare. -istic[al°] [--i'stik, -(ə)l] a berömmande, lovjordande, -talande, -ium
[ju^lou'djiom] se -y. -ize[-aiz] tr [lov]prisa, berömma, hålla lovtal över. -y [-i] s lovtal, beröm; pronounce a p.'s u
(a u on a p.) sjunga ngns lov, prisa ngn.

Eumenides [ju(:)me/nidi:z] npr pl eumenider, furier.

eunuch [ju:'nək] s eunuck, kastrat. eupeptic [ju:pe'ptik] a som har (hör till) god

matsmältning. Euphemia [ju(:)fi:'miə] npr. euphemllism [ju:'fim|izm] s eufemism, förskönande (förmildrande)
uttryck[ssätt]. -ietic[al°] [-i'stik, -(ə)l] a eufemistisk, -ize [-aiz] tr o. itr uttrycka [sig] eufemistiskt, euphonllic
[ju(:)fo/nik] a (-icaily adv) välljudande; välljuds-, -ious [ju(:)fou/niəs] a° välljudande. -y [ju/fəni] s välljud,
eufoni; for u för välljudets skull, euphrasy [ju/frəsi] s bot. ögontröst. Euphrates [ju(:)frei'ti:z] npr Eufrat.
Euphrosyne [ju(:)fro'zini:] npr. Euphulles [ju:'fju(:)|i:z] npr. e-ism [-izm] s euphuism, konstlad (tillgjord,
högtravande) stil. e-istic [--i'stik] a euphuistisk, konstlad, affekterad, sirlig. Eurasian [ju(ə)rei'5iən] I. a eurasisk.
II. s eu-rasier.

eureka [ju(ə)ri:'kə] interj o. s heureka, 'jag har

[funnit] det'. eur[h]ythmic [ju(:)ri'þmik] a harmonisk, väl-proportionerlig. u$ [-s] s pl rytmik i rörelser, rytmisk
dans &o, dalcrozemetod. Euripides [ju(ə)ri'pidi:z] npr. Europ!la[ju(ə)rou'pə]rc/?r. -e[ju'ərəp,äv. jo/rəp] npr
Europa, -ean [juərəpi(:)'ən] I. a europeisk. II. s europé. Eurus [ju'ərəs] spoet.östanvind[en], sydost[en].
Eurydice [ju(ə)ri'disi(:)], Eusebius[ju(:)si:'biəs] nprr.

Euskarian [ju:sks'əriən] a o. s bask[isk]. Eustachian [ju(:)stei'kiən] a eustachisk [the ~ tube].

Euston [jurstn], Eutaw [jur'to:], Euterpe [ju(:)-

tə:'pi] nprr. euthanasia [ju:þənei'ziə] s lätt och stilla död. Euxine [jur'ksain, -in] npr [the ~] Pontus

Euxinus, Svarta havet. Euxton [e'kstən] npr. Eva [i:'və] npr.

evacuilant [ivæ'kju|ənt] a o. s avförande [-[medel].-] {+[me- del].+} -ate [-eit] tr 1. tömma, göra tom; beröva,
blotta [of på innehåll &c]. 2. uttömma, avbörda sig. 3. föra (draga) bort trupper &c, flytta. 4. & utrymma,
evakuera, -ation [- * -ei'Jn] s 1. [ut]töm|mande,-ning; avföring. 2. utrymning, evakuering; bortförande av trupper
&c. evade [ivei'd] I. tr 1. skickligt ei. listigt undgå, undvika [attack, adversary]; komma ifrån, slingra sig undan



skyldighet, fektum &c; kringgå lag &c. 2. om sak gäcka ansträngning &o, undandraga sig bedömande &c. II. itr
göra undanflykter, slingra sig [undan], evaluate [ivæ^ljueit] tr räkna ut; evalfera. Evan [evn] npr.

evanesce [i:vəne's, ev-] itr blekna, försvinna,
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förtona, ^nce [-ns] s försvinnande; flyktighet. ~nt [-nt] a° 1. snart förbleknande, försvinnande; flyktig känsla &c.
2. försvinnande liten, nästan omärklig, evangel [ivæ'n(d)3il] 5 åid. poet. evangelium, ~ic [iivsendge'lik, av. evn-]
a evangelisk, ~ical [i:vænd3e/lik(ə)l, äv. evn-] I. a° 1. evangelisk.

2. a) protestantisk; 6) eng. kyrkohist. evangeli-kal, nyevangelisk, lågkyrklig. II. s 1. protestant. 2. anhängare av
den evangelikala rörelsen [reicalism], pietist. E/x/ine [-i:n] npr. ~ism [-izm] s 1. ordets förkunnande. 2. ung.
lågkyrklighet, pietism. ^ist [-ist] s 1. evangelist. 2. ordets förkunnare. 3. lekmannapredikant. rustic [--i'stik] a 1. [-
evange-l[ist]isk.-] {+evange- l[ist]isk.+} 2. evangelikal, lågkyrklig. <^lze [-aiz] tr 1. äv. itr. predika evangeliet
[för]. 2. omvända till kristendomen.

evanish [ivæ/nij] itr försvinna; dö bort. Evans [evn|z], ~ton [-stən], /xYllle [-zvil] nprr. evaporllable
[ivse'porlabl] a lätt bortdunstande, -ate [-eit] I. itr 1. av-, bort|dunsta. 2. biidi. gå upp i rök, försvinna; isht skämts.
F kola av.

3. avgiva [sin] fuktighet. II. tr 1. låta bortdunsta, förvandla till ånga (gas). 2. torka genom att låta fuktigheten
avdunsta [~C? apples, fish],

ångpreparera. -ation [- - -ei'Jn] s av-, f örjdunst-ning; ångbildning; torkning, -ative [-eitiv] a avdunstnings-,
ångbildnings-. -ator [-eitə] s avdunstnings|apparat, -kärl, torkapparat, evasliion [ivei'^n] s 1. listigt undvikande,
undandragande; försök att slingra sig undan (komma ifrån, kringgå). 2. undflykt[er]; svepskäl. -ive [-siv] a°
undvikande svar &c; till intet förpliktande; kringgående; som söker (tjänar till, innebär) undflykter. -iveness [-
sivnis] s undvikande karaktär, hal försiktighet.

Eve [i:v] npr Eva.

eve [i:v] s l. mest poet. afton. 2. afton (dag) före helgdag, händelse &c; Easter Ere påskafton; on the re of the
battle of Lützen dagen före slaget vid Lützen. 3. tid strax före ngt; be on the re of stå inför, snart ha att vänta sig,
vara nära [att]; on the re of an election just då allmänna val förestå. Evedon [i/vdən], Evele[i]gh [i:'vli], Evelina
[evili/nə], Eveline, Evelyn [i-/vlin] nprr.

1. even [i:vn] s poet. afton.

2. even [i:vn] I. a jämn i olika tet.: 1. plan ej sluttande el. kuperad; vågrät; slät yta; ~ keel jämn köl; ~ loith i
samma plan som, i rät linje med; 0m bana parallell med; make rv jämna [with the ground]. 2. likformig, enhetlig,
alltigenom (ständigt) lika [in colour, quality &c]; re rhythm jämn rytm. 3. lugn, jämn [mind, temper]. 4. i
jämvikt, lika på båda sidor [the scales hang ~]; lika storlek, antal &c; an re chance lika utsikt; on re ground biidi.
under lika villkor (förutsättningar); on re terms i gott samförstånd; of re date

hand. jur. av samma datum. 5. kvitt [we are re, our accounts are be re with äv. ta hämnd på, ge igen (betalt). 6. %
opartisk. 7. om tal jämn fmots. odd]; rund summa; ~ money jämna pengar; an ~ mile jämnt en mil. II. adv 1. till
och med; i nek. sats ens, en gång [not ~]; vid komparativ ännu greater than hers]; redan; ~ if ~ though även om,
om också; ^ noio redan nu; just nu (nyss); nu strax; ~ then redan då (på den tiden); re as a boy redan som gosse.
2. aid. alldeles, just [~ so]; förstärkande ja [God, ~ our own God]) re so äv. även under sådana förhållanden (om
så skulle ske); re as alldeles som; konj. bäst (just) som, medan ännu; ~ to ända till. III. tr 1. [utjämna, göra jämn
[av. ~ up]. 2. nu ^ ei. skotti. jämställa [to med]. •handed [-hæ'ndid] a I. opartisk. 2. vid vad med lika stora
insatser, evening [i:'vnig] s afton, kväll; in the ~ om aftonen; this ~ i afton, i kväll; of an ~ en afton obestämt



vilken, om kvällarna; ~s Am. om aftonen, om kvällarna; ^ dress frack, högtidsdräkt, aftontoalett; ~ party
kvällsbjudning, aftonsamkväm; ~ service aftongudstjänst; ~ star aftonstjärna, evenlliy [i:'vn|li] adv 1. jämnt;
likformigt; lika [på ömse sidor]. 2. lugnt, med jämnmod, -minded [-mai'ndid] a° jämn till lynnet, lugn. -ness [-
nis] s 1. jämnhet; likformighet frihet från variationer el. fluktuationer; likhet. 2. [-[sinnes]-lugn,-] {+[sinnes]-
lugn,+} jämnt lynne, jämnmod. 3. opartiskhet, evensong [i/vnsog] s aftonsång, event [ive'nt] s 1. fall; nu blott 1
uttr. in the re of (that) i händelse av (att). 2. viktigare händelse, tilldragelse; världshändelse; evenemang [quite an
a great ~]; av. företeelse; at all res i alla händelser, i varje fall, åtminstone; [the course of~\ res händelsernas gång
[await /N/s]. 3. möjlighet i sannolikhetsberäkning; double re samtidigt inträffande av två möjligheter. 4. sport, ngt
på vars utgång pengar satsas; nummer på tävlingsprogram, tävling. 5. utgång, utfall, resultat, slut; det skedda
[after the ~]; in [the] re till slut, såsom det visade sig (gick), ~ful [-ful] a° 1. händelserik. 2. betydelsefull,
eventide [i/vntaid] s poet. afton[stund], kväll, eventilless [ive'ntjlis] a händelselös. -ual [-juəl] a 1. under vissa
omständigheter (möjligen) inträffande, möjlig, eventuell. 2. därav följande. 3. till sist inträffande, slut|lig, -giltig
[their reform], -uality [--juæ'liti] s möjlighet, eventualitet, -ualizs [-juəlaiz] itr a», verk-ligen äga rum, komma till
stånd, -ually [-juəli] adv 1. under vissa omständigheter, eventu-+ ellt. 2. vani. slutligen, till sist. -uate [-jueit] itr
1. utfalla [ill, well]) ~ in resultera i, sluta med. 2. isht Am. bli följden; inträffa, ever [e'və] adv 1. åid. utom i vissa
uttr. alltid; alltjämt, städse; for ~ för alltid; jämt och ständigt [he is for re grumbling]) it will not last
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for u det har en övergång; England for u! leve Englandl for u and u, skämts, av. for u and a day för evigt,
evinnerligen; <v/ after, ~ since allt sedan [dess]; ~ and anon åid. då och då, tid efter annan; yours u i brevslut din
tillgivne. 2. vani. någonsin Isht I nek., fråg. o. villkors-satser; did you u do that?har du någonsin gjort det? did
you u? F har du nånsin hört (sett) på maken? hardly (scarcely) ^nästanaldrig. 3. F

efter frågeord, ofta hopskrivet med detta i all världen [who u can it bet where u have you been?]. 4. F
förstärkande på något sätt, över huvud taget, 'aldrig'; be as amusing as u you can var så trevlig du någonsin kan;
before he had u spoken a icord innan han yttrat så mycket som ett ord; so mycket, väldigt, förfärligt; he talked u
so long han pratade en hel evighet; I like it u so much jag tycker vådligt mycket om det; thank, you u so much
tack så förfärligt mycket, tack snälla du (ni); ~ so much 4- komparativ betydligt (fasligt, oändligt, mycket)
mycket -f- komp.; let him be u so rich han må vara aldrig så rik; ~ so slightly (little) aldrig så litet; vid superi.
Am. the greatest chums u de bästa vänner man kan tänka sig. Everllard [e'vorjcud] npr Eberhard, -est [-ist]

[Mount ~], -ett [-it] nprr. everllglade [e'və|gleid] s sumpig stäpp isht i Florida Ethe jE~s]. -green [-grim] I. a 1.
ständigt grön (frisk). 2. biidi. oförbrännerlig E~ good humour]. II.i ständigt grön växt(buske). Everitt [e'vorit]
npr.

everlllasting [e'və|la:rstig] I. a° beständig; varaktig; evig; F evinnerlig. II. s 1. evighet [from <v/]. 2. the Eu den
evige. 3. bot. eternell, evighetsblomster. 4. lasting slags grovt ylletyg, -more [-mo:'] adv 1. beständigt, städse,
evigt. 2. i nek. sats någonsin igen, vidare, längre, [något] mera Everilshed [e'vojed], -sley [e'vəzli] nprr. evert
[ivə/t] tr 1. vända ut och in på, vränga.

2. åid. störta, kullkasta regering &c. every [e'vri] »ren. indef pron 1. varje, var, varenda; alla; i nek. sats av. vilken
som helst; his u thought varenda tanke han har (hade), alla hans tankar; other (second) day varannan dag; ~ three
days (third day) var tredje dag; ^v, few years med några få års mellanrum, ibland om åren; ~ bit as much
fullkomligt (precis) lika mycket; /v now and then (again) då och då, allt emellanåt, tid efter annan; ~ here and
there här och där. 2. all, all möjlig, all tänkbar Ethere is u prospect of success'vbody [-bodi] ejaivst. indef pron
var och en, en var, lite var, alla; i nek. sats äv. vem som helst, F alla människor, alla möjliga; ~ else alla andra;
good night, ~ god natt, allesammans! <N*day [-'dei', attr. ---] a daglig, alldaglig [of u occurrence]; [-vardags-



[(clothes];-] {+vardags- [(clothes];+} alldaglig,vanlig [-[inedelmåttig][per-son,-] {+[inedelmåttig][per- son,+}
matter]. ^man [-mæn] npr (Eu) o. s envar.

/v.one [-WAn] sjaivst. indef pron m-body; skrivesäv. i två ord. ättling [-þig] sjaivst. indef pron allt, allting,
alltsammans; allt möjligt; i nek. sats av. vad som helst; ~ French allt [som är] franskt, ojway [-wei] adv på allt
sätt, i alla avseenden, ^where [-(h)wsə] adv överallt; av. allmänt. Evesham [i/vjəm, av. r/J~əm, i:'səm], Evett

[e'vit] nprr. evict [i(:)vi/k|t] tr 1. vräka, avhysa; fördriva.

2. åter|få, -ta land, rätt [of from från] genom process. ~ion [-Jn] s vräkning, avhysning.

evidence [e'vidons] I. s 1. påtaglighet, tydlighet; mest i uttr. be in u vara tillstädes (förefintlig); vara synlig
(framträdande, representerad); om efterfrågan &c göra sig gällande; se äv.

3. 2. bevis [of på, för], märke, spår, tecken; bevis, vittnesbörd [for, of; internal (external) u]; bear (give) u of
vittna om, bevisa; se äv. 3.; the Eus [of Christianity] bevisen för kristendomen. 3. jur. allt som inför rätta säges
ei. företes för att bevisa en sak bevis[ning], bevismaterial, vittne8|mål, -börd, -berättelse; inför ratta giltigt
vittnesmål [what a witness states on hearsay is not u; I do not accept this as

the u de protokollförda vittnesmålen i ettmåi; be (produce) in u vara upptagen (upptaga) i vittnesprotokollet; se
av. /.; bear (give [in]) u avlägga vittnesjmål, -börd, vittna inför rätta; call [in] u instämma som vittne, inkalla
vittnen; carry u utgöra bevis, vara beviskraftig. 4. vittne; nu blott i uttr. tum King's (State's) u uppträda som
kronvittne mot medbrottsiingar; perjured u vittne som svurit falskt. II. tr bevisa; bestyrka; ådagalägga, klart Visa.

evident [e'vidont] a tydlig, uppenbar, påtaglig, [själv]klar; be u vara (bli) uppenbar[t] &c, tydligt framgå (visa
sig); make u klart visa, bevisa, ådagalägga, ~ial [evide'njl] a° bevisande, bevisnings-, vittnesbörds-; be u of
utgöra bevis för. ~ly [-li] adv tydlig|en, -tvis, uppenbarligen, evil [i:vl, av. i/vil] I. a° worse, worst 1. moraliskt
ond nu ej om pers. E~ deeds]; elak Ecountenance]; dålig; svår, stygg; the Eu one hin onde; ~ courses onda vägar,
syndigt liv; ~ days onda dagar, misär; of u repute illa beryktad; ~ tongue ond tunga, baktalare. 2. skadlig,
olycksbringande, olycklig [consequences, [-system];-] {+sys- tem];+} the u eye det onda ögat. II. adv illa, ont;
ondskefullt, elakt; olyckligt; speak u of tala illa om. III. s 1. [något] ont, ond ting [of two us choose the less], det
onda [the origin of ~]: svårt missförhållande, plåga, olycka, pi. av. skuggsidor; åid. ondska, synd, fördärv; social
u samhällsont; isht prostitution; return good for u löna ont med gott; deliver us from u fräls os» ifrån ondo. 2. åid.
ont, sjukdom; King's u skrofler. affected [-ofe'ktid], ^-disposed [-dispou'zd] a illasinnad. ~-doer[-
du(:)/'ə]smissdådare,ogärnings-
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man, en som stiftar ont. ~-minded [-mai'n-did, ar. ---] a° illasinnad, ondskefull. -speaking [-'spi/kig, äv. - - -] a o.
s förtal[ande]. evince [ivi'ns] tr utgöra bevis för, bevisa; visa

[prov på], röja, ådagalägga, evirate [i:'vireit, e'v-] tr kastrera; beröva manlighet.

eviscerate [ivi'səreit] tr l.ta inälvorna ur,skära upp Ask &c; biidi. tömma, rensa. 2. beröva ngt dess värde ei.
innehåll, 'urvattna'; ~rf innehållslös, urvattnad, evoke [ivou'k] tr 1. fram|mana, -besvärja; widi. framkalla, väcka
[till liv]. 2. draga mål [inför högre instans] [re a cause to Rome], evolute [i:'vəl(j)u:t, av. e'v-] I. s mat. evoluta
[av.

^ curve]. II. itr o. tr isht tidn. utveckla [sig], evolution [i:vəl(j)u:'J|n, av. ev-] s 1. upp|veck-ling, -rullning av
knopp &c; biidi. förlopp, gång av händelser. 2. fys. avgivande, utveckling av värme, ljus &c. 3. mat.
rotutdragning. 4. naturlig utveckling, framväxande, evolution [mots. revolution]; isht bioi. utveckling,
utvecklings|-gång, -serie; äv. utvecklingsprodukt; Theory of Ere utvecklings-, evolutions-, descendens|-lära, -
teori. 5. X & evolution, slags manöver vid ställningsändring. 6. virvlande rörelse i dans &c. ~ary [-'(ə)nəri] a°



utvecklings-, evolutions-av.

descendens-. ~ism [-ənizm] s utvecklings». descendens|lära[n]. »v/ist [-ənist] s anhängare av utvecklingsläran,
evolve [ivo'lv] I. tr 1. upprulla; ishtbiidi. utveckla [the powers of o.'s mind]; utveckla, framlägga [the outlines of
a system]. 2. utveckla, avgiva, giva ifrån sig [vapour &o]. 3. utveckla, låta framväxa genom utveckling [-
[organisms];-] {+[orga- nisms];+} ge upphov till, frambringa [sensations, a morality]. 4. härleda, deducera lag
&o, utarbeta; ~ from o.'s inner consciousness fram-konstruera ur djupet av sitt medvetande, sätta ihop på fri
hand. II. itr 1. utveckla sig, utvecklas. 2. härledas, framgå [from]. evulsion [ivA'lJn] s uppryckning, utrivande.
Ewan [ju(:)'ən], Ewart [ju(:)'ət] nprr. ewe [ju:] s tacka, honfår. svlamb [-læm] s tacklamm; o.'s re biidi. det
käraste man har. Ewell [ju(:)'il, -əl], Ewen [ju(:)'in] nprr. ewe-neck [ju-/nek] s veter. hjorthals hos häst. ewer
[ju(:)'ə] s 1. vatten-, hand|kanna tm sovrum. 2. konst, bägare, urna med fot ooh handtag. Ewing [ju(:)'ig] npr.

ex [eks] lat. prep från, ur; hand. [såld] från lager, [lossad] från fartyg; ~ dividend (ex. div., x. d.) vid
aktieförsäljning exklusive nästa kupong, ex- [eks] förstareise förutvarande, f. d., ex-[re-chancellor, te-kaiser].
Obs.i sms. med ex- ha jämn accent [- -].

ex. förkortn. för examined; example; executed,-ive.

Anm. I ord med förstavelsen ex-, vilkas uttal nedan anges ss. [iks-], förekommer äv. ett Uttal [eks-].

exacerbatlie [eksæ'sə(:)bei|t, av. ekz-] tr förvärra, skärpa ont; uppreta, förbittra. -ion[-1 - -Jn]

s förvärrande, försämring av sjukdom; utbrott av feber &c; förbittring, exact [igzæ'k|t] I. a 1. om saker exakt [the
re sciences]; noggrann; riktig, preois; fullt bestämd; his ~ words precis hans ord, själva ordalydelsen. 2. om pers.
exakt, nogja, -grann, ordentlig; punktlig. II. tr 1. kräva, fordra [from, of av]. 2. utkräva, indriva [from, of];
av|fordra, -tvinga; ~ o.'s rights taga ut sin rätt. ~ing [-tig] a° fordringsfull, fordrande,pockande,sträng. ~ion[-Jn]sl.
utkrävande, indrivning [of taxes]; avfordrande av, fordran, krav p& [of; ~ of respect, a written dissertation &c]. 2.
prejeri, utpressning. 3. utkrävd summa; godtycklig och tryckande pålaga ofta pi. ~itude [-titjurd] s noggrannhet,
riktighet, exakthet, precision, punktlighet, ~ly [-'tli, av. (i)gzæ'kli] adv 1. noga, riktigt, exakt, precis; just [you are
~ the man I want]; alldeles; egentligen [isit ~ wise to..f]; ~ i svar pà undran ja alldeles, ja just det; not ~ inte
precis (direkt); be just re vara alldeles lagom (precis som det skall vara). 2. % noggrant, ordentligt, samvetsgrant,
punktligt. <v/ness [-tnis] se -itude. ~or [-tə] s 1. utpressare. 2. fordrande person, en som strängt fordrar [of a th.
ngt]. exaggerate [igzæ'd3ərei|t] tr överdriva, forstora; karikera, -lon [- - - -Jn] s överdrift; förstoring. -ive [- - --tiv]
a° överdriven; överdrivande, böjd för överdrift[er]. exalt [igzo/lt, av. -zo'lt] tr 1. aid. upplyfta.

2. bildl. upphöja i rang, makt, egenskaper &c; höja, lyfta, stärka [~ed by that thought]. 3. prisa, förhärliga,
ovation [exgzo(:)ltei/Jn] s 1. nu mest biidi. upphöj|else, -ande; lyftning: höjd, hög grad [in the highest re
(potens)]. 2. hänförelse; överspändhet, exalt|ation, -erat tillstånd. 3. skärpning, Ökning i grad el. intensitet, ~ed [-
id] a° 1. högt uppsatt, hög [personage]. 2. upphöjd, hög, ädel. 3. ibi. äv. hänförd, exalterad.

exam [igzæ'm] s F examen, ^inant [-inənt] s examinator. oJnation [--inei'Jn] s 1. undersökning [of into],
prövning; besiktning; jur. förhör; take the re of jur. förhöra; customs' re tullvisitering; on re vid (efter)
undersökning. 2. examen, prövning, förhör; go in for an re gå upp i examen; pass an (o.'s) re taga (avlägga)
examen; fail in an re falla igenom (bli kuggad) i en examen. <vJna-tion-paper [- ^inei'Jnpeips] s tareiagd skriftlig
examensuppgift; examensskrivning av kandidat, ^ination-schools ^inei'Jnskuilz s pl Oxford: a) examensjämnen,
-kurser; 6) [-examensbyggnaden [the /v/]. *vin'e [-in] I, tr l. undersöka [
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rannsaknings-, förhörs|domare. II. itr, ~ into undersöka, pröva, granska, /%/inee [• -ini:'] s examinand, tentand;
en som förhöres, finer [-inə] s 1. undersökare, granskare; besiktningsman. 2. examinator, tentator; board of us



examens|kommission, -nämnd, example [igza:'mpl] I. s 1. mönster, prov[bit]; exemplar isht biand boksamlare. 2.
exempel Eof på]; föredöme; varnagel; tidigare motstycke; beyond (without) u utan motstycke, vartill man icke
sett maken; for u till exempel; make an u of statuera ett exempel på; set (give) a good u föregå med gott exempel;
take u by him! ta honom till föredömel ta efter honom! följ hans exempel! 3. [-[övnings]-exempel,-] {+
[övnings]- exempel,+} uppgift. II. tr % ge exempel på, exemplifiera, exanimate [igzse'nimit] a 1. livlös, utan
liv,död; till utseendet livlös. 2. mmi. % matt, livlös; modlös.

exanthema [eksənþi/mə] (pi. uta [-tə]) s iak. hudutslag, exantem. exarch [e'ksatk] s hist, exark. exasperatlie
[igza:'sp(ə)rei|t, av. -zæ's-] tr 1. förvärra, skärpa. 2. förbittra, göra ursin-nig; [upp]reta [Jago ud Othello to
madness], förarga; ud at förbittrad (uppretad, arg) över. -ing [-tig] a° som kan göra en ursinnig (förtvivlad, utom
sig); ytterligt ret|sam, -full, ytterst förarglig, -ion [—--Jn] s 1. förvärrande av sjukdom. 2. uppretande; källa till
förbittring. 3. förbittring, vrede. Ex c. förkortn. för Excellency; exc. = excep^edy, exception.

Excalibur [ekskæ'libə] npr kung Arturs svärd, ex cathedra [e'ks kəþi:'drei, av. kæte'dra:] se cathedra.

excavatiie [e'kskəvei|t] tr 1; urholka. 2. gräva grop, gång &o; utgräva [tomb]; gräva upp (fram) [material], -lon [-
--Jn] s 1. urholkande. 2. [ut]grävning; schaktning; upp-, fram|gräv-ning av. biidi. 3. konkr. ur|holkning, -
gröpning, fördjupning. 4. jarnv. skärning, -or [-tə] s 1. urholkare; [ut]grävare; schaktare. 2. tekn. grävmaskin,
exkavator. exceed [iksi/d] I. tr 1. överskrida [an age, privilege, the authorized speed]; över|stiga, -skjuta, -gå; ~
o.'s income leva över sina tillgångar; not uing jur. högst, intill ett belopp av. 2. överträffa [in i]. II. itr 1. åid. gå
för långt; överdriva; isht Cambr. vara omåttlig; uing amount överskjutande belopp. 2. vara bäst (värst), väga
tyngst, ~ing [-ig] I. a ytterlig, yttersta, utomordentlig. II. adv aid. se »ij. ~ingly [-igli] adv ytterst, oerhört,
synnerligen [mycket], excel [ikse'l] I. itr vara främst (bäst), vara mästare, utmärka sig [speciellt] ei. framför
andra, excellera [in, at i [fråga om]]. II. tr överträffa, slå [in i; ~ o. 5.3. excellence [e'ks(ə)lən|s] s 1. förträfflighet,
ut-

märkthet, ypperlighet; high u mästerskap; by u nu t par préférencè. 2. framstående (utmärkt) egenskap,
överlägsenhet, företräde. -cy [-si] s 1. se -ce 2. 2. titel excellens [Your (His, Her) Eu]. -t [-t] utmärkt,
utomordentlig, förträfflig, överlägsen; uly well utmärkt väl, alldeles utmärkt, excelsior [ekse'lsio:, av. ik-] I. interj
o. adv högre, uppåt; adj. ofta som varumärke extra prima. II. S Am. slags fin träull. excentric [ikse'ntrik] se
eccentric. except [ikse'p|t] I. tr undantaga, göra undantag för, utesluta; ued efter huvudordet undantagen, med
undantag av; present company ued utom de närvarande [förstås], H. itr göra invändningar [against, to mot]. III.
prep undantagandes, utom; all u one så när som på en; ~ for om inte .. hade varit, utan [u for your presence I
should &c]; så när som på, frånsett; ~ that konj. utom att. IV. konj åid. så framt icke. ~ing [-tig] prep av. konj.
undantag|en, -andes, utom isht efter not, with-out och always, ~ion [-Jn] s 1. undantagande, uteslutande. 2.
undantag [from, to; an u to the rule; the u proves the rule]; it is quite the u det är ett rent undantag, det är ytterst
sällan; by way of u undantagsvis; with the u of med undantag av. 3. invändning; gensaga; jur. jävsanmärkning;
take u to (against) göra invändning mot, jäva; ogilla, klandra; stöta sig på, ta illa upp, förarga sig över Eoftast
take u at]; liable (subject) to u som man kan göra invändningar mot (anmärka på), ^ionable [-Jnəbl] a° som man
kan göra invändningar mot, tvivelaktig; an-stötlig, klandervärd, atonal [-Jən(ə)l] a° undantags», ovanlig, alldeles
särskild, exempel-+ lös; uly good ovanligt (utomordentligt) bra. u\vQ [-tiv] 1. som innehåller (innebär) ett
undantag, undantags- [clause, law]. 2. motsägelselysten, hyperkritisk. excerpt I. [e'ksə:pt, av. iksə:'pt, ek-] s 1.
utdrag ur bok [from]. 2. särtryck. II. [eksə/pt, av. ik-] tr excerpera, plocka ut, citera stane i [from] bok; av. itr.
göra utdrag, excess [ikse's] s 1. överskridande [av vissa gränser]; ofta pi. ues övergrepp, våldsamheter, framfart.
2. o måttlighet i mat och dryck, utsvävning. 3. överdrift; övermått; ytterlighet, 'höjd' av ondska &c; in (to) u till
övermått, omåttligt; in u of överstigande, mera (större) än; carry a th. to [on] ~ gå till överdrift i ngt. 4. överskott,
mer|mängd, -belopp; ~ [o/] expenditure merutgift; ~ fare pris på tilläggsbiljett, mellanavgift; /v/ luggage (weight)
övervikt[sbagage]; ~ profits duty krig skon jun k turskatt; konj unktu r vin s tskatt. sv,ive [-iv] a° överdriven,
ytterlig [sensibility, severity]; fallen för (kännetecknad av) ytterligheter [an u climate]; omåttlig [drinker]; häftig,
svår, stark [rain]; u interest överrän-
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ta; adv. rely ytterligt, ytterst; rely mortgaged överintecknad. exchange [ikstjei'n(d)3] I. s 1. [utjbyte [Zose by the
~]; [ut]växling; äv. varuutbyte [free re; »v; of commodities]; ombyte, förändring; bytesföremål; ~ of letters
brevväxling, korrespondens; in re i stället, i ersättning; in ~ for i utbyte mot; gain the ~ i schack vinna på bytet. 2.
hand. a) växling av pengar; 6) växelj-affär, -kontor, -kassa [av. ~ of money], växelrörelse; c) [växel]knrs; äv.
kursskillnad; par of re växelpari; rate of ~ [yäxel]kurs; ~ advice marknadsberättelse: ~ list kurslista; ~ office
växelkontor; foreign res a) [-[utländska]-] {+[utländ- ska]+} valutor; b) utländska växelkurser; foreign re market
valutamarknad. 3. hand. växel [bill of re]; first (second, third) of re prima (sekun-da, tertia) [-växel]; bill-of-re
form växelblankett; account of ~ växelkonto; ~ circulation växelcirkulation. 4. hand, varu- &c börs av. biidi. [the
Royal Ere; the ~ teas animated (livlig); at the Ere of fancy] jfr Change III. 5. 5. central, station, växel [telephone
~]. II. tr [-[ut]-byta-] {+[ut]- byta+} [for mot]; skifta, växla ord, blickar, hugg&c; utväxla [prisoners]; re hats byta
batt. III. itr

1. isht om mynt [kunna] växlas [for mot, i], tagas i byte, [kunna] bytas, gå att byta. 2. om officer byta sig över till
[into] annat regemente el. skepp. ~abie [-əbl] a som kan bytas, bytbar, utbytlig; som kan utväxlas; ~ value
bytesvärde. ~-broker [-broukə] s växelmäklare.

exchequer [ikstJVkə] s 1. kunglig räntkammare; nu eng. ämbetsverk närmast motsv. riksräkenskaps-verket [the
Ere; fullständigt Ere and Audit Department]; Chancellor of the Ere engelsk finansminister; re bill hand, slags
räntebärande Stats-obligation; ~ bond hand, skattkammarbevis.

2. skattkammare äv. biidi.; F finanser, kassa.

3. [Court of] Ere förr kammarrätt uppgick i88i i King's Bench Division.

excisable [eksai'zəbl] a accispliktig.

1. excise I. [eksai'z, äv. ik-, av. e'ksaiz] s accis

avgift på tillverkning av vissa varor eller före deras försäljning inrikes; ~ duties accis-, konsumtionsjavgif-ter. II.
[eksai'z, äv. ik-] tr tvinga ngn att betala accis; accisbelägga vara; beskatta, ta för mycket betalt av, uppskörta ngn.

2. excise [eksai'z, äv. ik-] tr skära bort (ut); stryka ställe i bok.

exciseman [eksai'zmən, äv. ik-] s accis|tjänste-man, -uppbördsman [—Inland Revenue Off' cer].

excision [eksi'gn, av. ik-] s av-, bort-, utskärning; strykning ur bok; utrotande; utstötning, uteslutning ur
samfund.

excitllability [iksaiH|əbi'liti] s 1. fysioi. retbarbet. 2. lättretlighet, -able [--əbl] a 1. retbar. 2. lättretlig, hetsig
[temperament]; lättrörd, rörlig, livlig, -ant [e'ksitənt, äv. iksai'tənt] I. a retande, eggande, uppiggande. II. s retme-
del, stimulans, -ation [eksitei'Jn] s 1. retning

av organ. 2. upp|retande, -eggande; eggelse.

3. t rörelse, spänning, -ative [- -ətiv], -atory [--ət(ə)ri] a retande, [upp]eggande. -e [--'] tr 1. reta organ. 2.
[upp]egga, elda [glory res people to high attempts], pigga upp; uppröra; itr. don't re! F var lugn! ta det lugnt! [-3.
[upp]-väcka-] {+3.[upp]- väcka+} [interest, jealousy], upptända; framkalla [a smile], åstadkomma [a mutiny]. 4.
eiektr. alstra spänning i, göra elektrisk (magnetisk); igångsätta ström. 5. fotogr. göra piåt ljuskänslig, -ed [--id] a°
1. [över]retad. 2. upp|eggad, -hetsad, -jagad, -rörd; ivrig, i tagen, häftig; nervös, orolig; om marknad livlig, fast., -
ement [--mənt] s 1. retning; överretning, överretat tillstånd. 2. [sinnes]rörelse, spänning [feverish ~]; oro,
uppståndelse; iver; upprördhet, upphetsning [an y*of the people]; hög stämning, begejstring; the re of the game
spelets spänning; in the ~ of the fight i stridens hetta. 3. eggelse; retmedel.



4. spännande stund (tillfälle, tilldragelse) [some noble ~s]. -er [--ə] s 1. uppjeggare, -hetsare; framkallare. 2.
eggelse, stimulans, incitament; retmedel. 3. eiektr. magnetise-ringsmaskin, gnistelektrod. -ing [--ig] a° 1.
spännande, nervkittlande, intressant [events, news, story]; eggande, upphetsande. 2. läk. omedelbar [cause of a
disease].

exclaim [iksklei'm] itr o. tr 1. utropa; skrika [ti'11], ropa. 2. ~ against fara ut (ivra, skria, protestera) mot; högljutt
anklaga (klandra), ~er [-ə] s skrikare, ivrare [against]. exclamatüion [ekskləmei'Jn] s 1. utrop; note (mark, point)
of ~ utropstecken. 2. skrik, ivrande, högljudd protest [against], -ory [-[eks-klæ'mət(ə)ri]-] {+[eks-
klæ'mət(ə)ri]+} a° 1. utrops-. 2. skrik|ande, -ig. exclullde [iksklu:'|d] tr ute|sluta, -stänga [from]; undantaga; -
ding packing, packing -ded exklusive emballage, -sion [-gn] s uteslutjande, + -ning, utestängande;
undantag[ande]; to the re of med uteslutande av. -sive [-siv] I. a 1. uteslutande, -stängande [of]; exklusiv;
mutually re som utesluta varandra; ~ terms priser endast avseende vad som direkt avtalats; ^ of med uteslutande
av, ej inberäkna|d (-t), exklusive. 2. uteslutande, odelad, ensam; »x; privilege (trade) monopol. 3. enda [the re
means of communication]. 4. angelägen att utesluta (håiia borta) andra avvisande, exklusiv, förnäm, sluten
[social circle]; se äv. II. II. s artikel med ensamrätt, specialjkorrespondens, -notis för viss tidning; exklusivfilm
äv. adj.[ ~ and open market films], -sively [-sivli] adv uteslutande, enbart, endast, -siveness [-sivnis] s
exklusivitet, fömäm avskildhet, exklusiv karaktär, excogitate [eksko'djiteit, av. iks-] tr upp-, uttänka, utspekulera,
excommunicatlle [eNkskəmju/nik|eit] tr bannlysa. -ion [- -1 -ei'Jn] s bannlysning, -ive [- - - [--eitiv],-] {+-ei-
tiv],+} -ory [-- --ət(ə)ri] a 1. bannlysnings-. 2. ivrig att bannlysa.
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excorlatlle [eksko-/riei|t, av. iks-, -ko'r-] tr ta huden (skinnet) av, göra hudlös; flå, skava av, fräta bort. -ion [-i--
'Jn] s 1. flående; avskrapande av hud el. bark. 2. hudlöshet. excrement [e'kskrimont] s exkrement. ~al
[ekskrime'ntl], ~itious [e^kskrimenti'Jos] a som består av (kommer från, har att göra med) exkrement,
exkrement-. excrescenllce [ikskre'sn|s] s sjuklig «i. Tanst&nande utväxt; biidi. ngt överflödigt, onödighet. -t [-t] a
1. utväxande, utväxtartad. 2. överflödig; om ljud övertalig [t. ex. d i sound jfr franska 8 on].

excretlle [ekskri:'|t, av. iks-] £r*fysioi. avsöndra, -lon [-Jn] s avsöndring; uttömning, avföring ar. konkr. -ive [-
tiv], -ory [-təri] a avsöndrande; avsöndrings-, utsöndrings- [-ory organs], avförings-.

excruciatlle [ikskru:'Jiei|t] tr plåga, pina, mar-tera, tortera, -ing [-tig] a° ytterst plågsam (svår), kvalfull, olidlig,
som utgör en verklig tortyr [pain]; pinsam; S hemsk; -ingly funny intensivt roligt, -ion [- 1 - -Jn] s pinande; pina,
marter, kval. exculpatüe [e'kskAlpeijt] tr fritaga, rentvå [from a charge], urskulda, rättfärdiga, -ion [---Jn] s
urskuldande, rättfärdigande, -ory [ekskA/lpət(ə)ri] a urskuldande, rättfärdigande, försvars- [plea]. excurslle
[iksk;r/|s] itr % 1. vika av från ämnet, irra. 2. göra en utflykt, -ion [-Jn] s 1. utflykt, utfärd, lusttur [make (go on)
an /v]; walking u utflykt till fots, fotvandring; ^ train tåg med lustresande, billighets tåg. 2. aid. biidi. avvikelse.
3. lust-, billighets|tåg. 4. aid. X utfall [alarums and us], -ionist [-J(ə)nist] s 1. lust-, nöjesjresande, deltagare i
utflykt. 2. F arrangör av lustturer (utfärder), -ive [-siv] a° 1. biidi. irrande, planlös, 'hit och dit'. 2. mest biidi. böjd
för att sväva ut ei. gå på sidan, som förirrar sig; vitt-, utsvävande; ar. mång|för-faren, -intresserad, -us
[ekskə:'səs, ar. iks-] s exkurS från det egentliga ämnet.

excusüable [ikskju/ziəbl] a° ursäktlig, förlåtlig, försvarlig, -atory [-ət(ə)ri] a ursäktande, försvars-.

excuse I. [ikskju:'z] tr 1. urskulda, rättfärdiga; förlåta; ursäkta; he asked her to u him if. . han bad henne inte ta
illa upp om . .; ~ me förlåt, ursäkta, jag ber om ursäkt; äv. det går jag inte med på. 2. fritaga nan rerpiikteise
[from]'. låta slippa; efterskänka; ~ a p. school befria ngn från skolgången; we u him the fee ban slipper betala
avgiften: we will u your presence ni slipper vara här, ni får gå; ~ o. s. bedja att få slippa, skicka återbud, tacka
nej: Vd rather he ud jag vill helst slippa; Fil u you from coming du slipper (behöver inte) komma; he ud himself



from smoking han tackade och sade att han inte rökte. II. [ikskju:'s] s 1. ursäkt; försvar; und sky lian;

förejvändning, -givande [on some u or other]; av. giltig anledning; what's his uf vad förebär han för skäl? make
an u ursäkta sig; ta sig en förevändning för ngt; make my us to him framför min ursäkt till honom! offer an u
ursäkta sig; beyond u oförlåtligt, otillåt-ligt; in u of till ursäkt för, för att ursäkta. 2. fritagande, befrielse fr&n
förpliktelse; anmälan om förfall [written ~]; send an u skicka återbud, anmäla förfall (förhinder). 3. F surrogat;
an u for a. breakfast ngt som skall föreställa en frukost, ex. div. hand. förkortn. för ex dividend exklusive

Utdelning nästa gång. Exe [eks] npr.

exeat [e'ksiæt] s tiiifauigt lov i skola <ftc. execrllable [e'ksijdəbl] a° värd förbannelse; avskyvärd, vedervärdig, -
ate [-eit] I. tr förbanna; avsky. II. itr förbanna, svära, -ation [-ei'Jn] s 1. förbannelse; avsky; hold in u förbanna,
avsky. 2. föremål för allas avsky, -ative [-eitiv] a°, -atory [-eitəri] a förbannande, -else-, executable
[e'ksikju:təbl] a utförbar. -ant [-[ig-ze'kjutənt]-] {+[ig- ze'kjutənt]+} s 1. en som utför, verkställare. 2. exekutör,
den som spelar ett musikstycke, execute [e'ksikju:t] tr 1. utföra plan, uppdrag, order, verkställa dom, befallning,
bringa till verkställighet, sätta i verket hotelse &c, effektuera beställning; uträtta, fullgöra, sköta [office [-
(ämbete)].-] {+(äm- bete)].+} 2. exekvera, spela musikstycke. 3. jur. genom underskrift ei. sigill göra laggill,
utfärda, utställa handling; i laga form Överlåta egendom [an estate]. 4. avrätta, -r [-ə] s en som utför, verkställare,
execution [eksikju/Jjn] s 1. utförande, verkställande; verkställighet; uppfyllande, fullgörande [of o.'s duties];
carry into u, put in u bringa till verkställighet, verkställa, utföra. 2. sätt varpå ngt är utfört Utförande; mus.
föredrog; av. skicklighet, 'teknik'. 3. jur. a) laga utfärdande, utställande [of a deed] jfr execute 3.; överlåtande; b)
exekutionsorder [av. writ of u]; c) häktning ei. utmätning för gaid [take in <v]; u sale tvångsauktion; warrant
(writ) of u utmätningsutslag. 4. avrättning; ~ ground, place of u avrättsplats. 5. om vapen o. biidi. kraftig verkan,
isht förödelse, manspillan; do u göra verkan; anställa förödelse. ~er [-ənə] s bödel, skarprättare. executive
[igze'kjutjiv] I. a° utövande, verkställande E the u power]; verkställighets-; ^ ability (power, talent) ung. praktisk
organisationsförmåga; ~ committee exekutivkommitté, arbetsutskott. II. s 1. verkställande myndighet. 2. Am.
person med verkställande makt i företag, ung. direktör, -or I. [e'ksikju:tə] s * verkställare, UtfÖrare. II.
[igze'kjuto] s i testamente förordnad god man, testamentsexekutör, -verkställare. -orial [-i-o/riəl] a verkställande;
exekutors-. -orship [-əjip] s testamentsexe-
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kutors befattning, -ory [-(ə)ri] a 1. exekutiv, verkställande; verkställighets-[details]. 2. om lag giltig, i kraft. 3.
jur. som skall verkställas (träda i kraft) längre fram [mots. -ed], -rix [-riks] s testamentsverkställerska. exeg esis
[eksild^r/sis] s exeges; tolkning. -etic[al°] [-d3e'tik, -(ə)l] a exegetisk, tolkande, förklarande, -etics [-dge'tiks] s pl
exegetik. exemplar [igze'mplə] s 1. mönster, förebild; ideal; urtyp. 2. typiskt exempel; exempel, parallellfall. 3.
exemplar, /finess [-rinis] s, ~ity [egzemplæ'riti] s föredömlighet, mönstergillhet, det exemplariska [of i], ~y [-ri]
1. exemplarisk, förejdömlig, -bildlig. 2. typisk, belysande. 3. om straff, stränghet &o som tjänar till varnagel,
avskräckande, exempliilfication [igze'mplijfikei'Jn] s 1. exemplifiering, belysning genom exempel [in ~ of]. 2.
bestyrkt avskrift, -fy [---fai] tr 1. exemplifiera, belysa (bevisa) med exempel; vara [ett] exempel på. 2. taga
bestyrkt avskrift av. exempt [igze'mtp)^] I. o fritagen, undantagen, fri [goods ~ from execution]) förskonad från,
immun mot [from]. II. s 1. en befriad; isht icke skattskyldig person. 2. se exon. III. tr fritaga, undantaga, befria;
förskona [from]. nuion [-Jn] s frikallande, befrielse [from military service]) försköning; frihet; undantag; ~ from -
postage portofrihet; ~ from taxes skattefrihet, exequatur [eksikwei'to] 5 exekvatur, regeringens erkännande av
främmande makts konsul [grant, revoke an ~]. exequies [e'ksikwiz] s pl likbegängelse. exercise [e'ksəsaiz] I. s 1.
utövande, bruk; utövning [oj power, virtue &c]. 2. övning, träning; kroppsövning; kroppsrörelse, motion; isht pi.
vapenövning, exercis; idrott [manly <v,]; carriage-ro åktur; horse-ro ridtur; free ros fristående rörelser; take ~
taga [sig] motion; take o.'s ~ ta sin vanliga promenad; walk for ~ promenera för att få motion. 3. övningsuppgift,
skrivövning [English ~s], skrivning, tema, stil, uppsats; mus. [-övning[s-stycke];-] {+övning[s- stycke];+} univ.



olika slags offentligt examensprov, föredragsprov &c; ~ book skrivbok; do an ~ skriva ett tema. 4.
andaktsövning [religious ~s]. 5. Am. ofta pi. högtidlighet, 'program' [the chief feature of the inauguration

exergue [ekzə/g, äv. e'ksə:g] s mynt. exerg, av-skärning.

exert [igzə/|t] tr 1. Utöva kontroll, makt, inflytande &c; göra gällande; med kraft använda, bruka; uppbjuda,
utveckla kraft; anstränga. 2. ~ o. s. bemöda (anstränga) sig. ~ion [-Jn] s 1. utövande, användning [of strength]; ro
of power maktutövning. 2. ansträngning [it requires your utmost ~s], bemödande, exes [e'ksiz] spl
SErerkortn.fttrea^enses] utgifter, kostnader.

Exeter [e'ksətə, äv. -sitə] npr; ~ Hall byggnad i

London, förr använd vid religiösa &o möten.

exeunt [e'ksiAnt] iat. 3 p. pi. pres. teat, [de] gå

[ut]; ro omnes alla gå [ut], exfoliate [eksfou'lieit] itr fjälla sig, flagna, Haga sig.

exhalllation [eks(h)əlei/Jn, äv. egzə-] s 1. utdunstande, -ning; utandning. 2. dunst, ånga. 3. utbrott av vrede. -6
[ekshei'l, av. egzei'l] I. tr utdunsta, ge ifrån sig dunster; få att utdunsta; utandas [o.'s soul, words]; uttömma,ge
luft åt vrede &e. II. itr 1. utdunsta, dunsta bort; utströmma. 2. utandas, exhaust [igzo/st] I. tr 1. tömma [of på];
uttömma; förbruka, göra slut på; utsuga jorden; utblotta [of på]. 2. utmatta [the war reed the country], II. s 1.
utströmning [av förbrukad ånga ei. av förbränningsprodukter], avlopp; ofta i sms. i tekn. ord; äv. = ro-stroke, ro-
valve se d. o. 2. utpumpare, ventileringsapparat. /ved [-id] a° 1. uttömd; förbrukad; utsugen [soil]; slutsåld bok;
lufttom [receiver, tube]. 2. utmattad, förbi, slut. tvs-gas [-gæs] s utströmnings-gas. "Jbfe [-əbl] a som kan
[ut]tömmas (ta slut). ~ion[-Jn] s 1. uttöm|mande, -ning; förbrukning; utsugning av jord; ångavlopp [~ of steam])
lufttomhet. 2. utmattning, /vive [-iv] a° uttömmande; omfattande. oJveness [-[-ivnis]-] {+[-iv- nis]+} s det
uttömmande [o/*i], grundlighet. less [-lis] a° outtömlig, ^-pipe [-paip] s tekn. avlopps-, avgas|rör. "»-stroke [-
strouk] s tekn. utblåsningsslag. ~-val ve [-vælv] s tekn. avloppsventil, exhibit [igzi'bit] I. tr 1. visa, ådagalägga [-
[prudence])-] {+[pru- dence])+} uppvisa; uppenbara. 2. förete handling, bevis &c, ingiva skrivelse &o,
framlägga, fraur-ställa [charge, petition], 3. förevisa; utställa äv. itr. [paintings]) skylta [med] [~ goods in a shop].
4. ge [in] medicin. 5. Am. föredraga, framlägga tal, avhandling. II. s 1. jur. företett o. i vittnesinlaga åberopat
dokument (äv. föremål). 2. utställningsföremål; firmas, lands utställning vid en exhibition, avdelning. 3.
uppvisande, företeende. ~ion [eksibi'Jn] s 1. ådagaläggande, [fram]visande; framjläggande, -ställning;
företeende, uppvisande. 2. utställning, exposition [the Great förevisning; syn, skådespel; quite an ro F ett dyrbart
skådespel, en syn för gudar; make an ** of o.s. bära sig illa åt, skämma ut sig, göra sig till ett åtlöje;
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give a shocking u bära sig rysligt klumpigt (fumligt) åt; ~ office utställningsbyrå. 3. in-givning av medicin. 4.
stipendium vid universitet ei. skola, ~ioner [eksibi'J(ə)nə] s stipendiat, ~ive [-iv] a° som visar ei. framställer. ^ or
[-ə] s förevisare; utställare, exhilarilant [igzi'lər[ənt] I. a upplivande. II. s stimul|ans, -erande medicin, -ate [-eit]
tr upp|liva, -pigga, -muntra, -friska, -ation [-1 -ei'Jn] s upplivande; munterhet, glättighet, animerad stämning, -
ative [-eitiv, av. -ətiv] a upp|livande, -friskande, exhort [igzor't] tr 1. uppmana, [för]mana; uppmuntra, egga [to"].
2. ivrigt förorda, påyrka, ~a-tion [egzo:tei'Jn, av. eks-] s [upp]maning, uppmuntran; manande tal,
[för]maningsord. ~a-tive [-ətiv] a°, ~atory[-ət(ə)ri] a uppmanings-, förmanings-; manande, uppmuntrande,
exhume [ekshju:'m] tr gräva upp. exigenllce [e'ksid3ən|s] s, -cy [-si] s 1. tvingande nödvändighet, nöd;
[förefallande] behov, fordran, krav isht i pi. 2. kritiskt läge, nödläge, svårighet, -t [-t] a° 1. tvingande, trängande.
2. krävande, fordrande, fordringsfull; u of som kräver, exigible [e'ksidgobl] a som kan utkrävas ei.

fordras [against, from av], exigullity [eksigju'iti] s ringhet, knapphet, -ous [egzi'gjuəs, äv. eks-] a utt. ringa,



knapp, liten, obetydlig.

exillie [e'ksail, av. e'gz-] I. s 1. landsförvisning; landsflykt, exil [go into u]; ling vistelse i fram-mande land,
frivillig exil [voluntary ~]. 2. lands|-förvist, -flyktig av. Midi. II. tr landsförvisa; widi. förvisa; ~ o. s. gå i frivillig
landsflykt; draga sig tillbaka från världen, -ian [egzi'ljən],

-ic [egzi'lik] a exil- isht om judarnas babyloniska fångenskap.

exility [egzi'liti, av. eks-] s litenhet, tunnhet; finhet.

exist [igzi'st] itr 1. finnas [-[till];förefinnas,förekomma-] {+[till];förefinnas,före- komma+} [as i form av];
existera, vara till; come to u bliva till. 2. leva, existera [on på]; bestå. ~ence [-əns] s 1. tillvaro, existens; fö-
re|fintlighet, -komst; liv; bestånd, fortvaro; come (spring) into u upp|komma, -stå, bliva till; in u existerande,
rådande. 2. konkr. existens, väsen, varelse, ~ent [-ənt] a 1. som finns [till], existerande, befintlig; förefintlig,
förhandenvarande. 2. nuvarande, dagens, ~ing [-ig] a 1. existerande &c. 2. nuvarande, dåvarande, nu (då)
gällande, rådande, föreliggande; ~ things isht det bestående, exit [e'ksit] I. itr iat. s P. sing, pres., teat, [han (hon)]
går [ut]. II. s 1. teat. o. biidi. sorti [make o.'s u]. 2. ut|gående, -gång, utträdande, -e; frihet (möjlighet) att gå [ut];
av. utresa; ~ visa visering för utresa. 3. bortgång, död. 4. utgång, väg ut [no u, the main ~]. ex-libris [e'kslai'bris]
s exlibris. Exmoor [e'ksmuə], Exmouth [e'ksmauþ] nprr.

exodus [e'ksədəs] s 1. uttåg[ande] isht israeliter-nas ur Egypten; utvandring [general ~]. 2. Eu andra Mose bok.
ex officio [e'ksofi'Jio(u)] adv ex officio, å ämbetets vägnar; attr. officiell, exon [eksn] s officer i kungliga
livvakten. Exon [eksn] s invånare i Exeter, exoneratlle [igzo'nər|eit] tr avbörda, befria; fri|-taga, -känna [from
blame, charge &c]. -ive [-eitiv, av. -ətiv] a° fritagande, befriande, exorbitance [igzo:'bitən|s], av. -cy [-si] s
ytterlighet, övermått, överdrift; orimlighet, obillighet i priser, fordringar &c. -t [-t] a° Omåttlig,

orimlig, oerhörd, 'skandalös' [prices, taxes, in o.'s demands]. exorcislle [e'kso:s|aiz] tr 1. besvärja andar, genom
besvärjelse utdriva. 2. befria från ont, rena. -m [-izm] s besvärjelse, -t [-ist] s besvärjare. exordium [ekso:'diəm] s
början, inledning. exoteric[al°] [ekso(u)te'rik, -(ə)l] a exoterisk [mots, esoteric], tillgänglig för allmänheten (de
oinvigda); oinvigd; allmän, populär; banal, exotic [egzo'tik, av. ekz-, eks-] I. a exotisk, främmande, utländsk. II. s
utländsk växt. expand [ikspæ'nd] I. tr 1. utbreda, breda ut; utveckla, öppna. 2. utveckla påstående; skriva ut
förkortning. 3. utvidga, utsträcka [heat us metals]; ~ steam avskära ånga. II. itr 1. utbreda (utveckla, öppna) sig,
öppnas; biidi. öppna sitt hjärta, bli meddelsam. 2. utvidga sig, [ut]vidgas, svälla [Å/s heart ~s], växa [i omfång];
uing bullet ^ expansionskula. expansile [ikspæ'ns] s 1. vidd, vid yta. 2. rymd, himlavalv [the u of heaven]. 3.
utvidgning; •utsträckning, omfång, -ibility [- -əbi'liti] s ut-tänjbarhet, förmåga att utvidga sig. -ible [-əbl] a°
uttänjbar, som kan utvidgas, -ile [-ail] a Uttänjbar, som kan utvidgas; utvidgnings». -ion [ikspae'njn] s 1.
utbredande, öppnande. 2. utbredning, utvidgning, utsträckning av. konkr. [the lake is an u of the river]) expansion
av. fys.; ~ engine expansionsmaskin; ~ [of the currency] sedelstockens ökning. 3. se -e 1. 2. -ive [-iv] a° 1.
utvidg-bar, som kan (vill) utvidga sig, uttänjbar. 2. expansions- [force], utvidgnings-; expansiv [u bullet]. 3.
utbredd, vidsträckt, vid [an u lake]) biidi. omfattande [view, sympathies], bred. 4. Midi. öppen[hjärtig],
oreserverad [the English are not an u people]. ex parte [e'kspar'ti] adv o. a jur. [gjord] blott å

ena sidan, ensidig [an u statement]. expatiatlle [ekspei'Ji|eit, av. iks-] itr 1. röra sig fritt, ströva omkring. 2. vani.
vara vidlyftig (omständlig), utbreda sig över ett ämne [on a subject], -ion [- 1 -ei'Jn] s vidlyftighet,
omständlighet, vidlyftig (ingående, utdragen) diskussion, -ive [-eitiv, av. -ətiv], -ory [-eitəri] a vidlyftig,
omständlig, utsvävande, expansiv, oxpatriatlle [ekspæ'triei|t, av. iks-, av. -pei'tr-] tr landsförvisa; ^ o. s. utvandra;
avsäga sig
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medborgarskap, -ion [- - - -Jn] s landsförvisning; utvandring; expatriering.



expect [ikspe'kt] tr (av. itr) 1. vänta, vänta sig, förvänta, emotse, räkna på (med) England ros every man to do
(that every man will do) his duty]; as might have been toed som man kunde ha väntat [sig]; he was ~ed to .. man
väntade att han skulle ..; great things are ^ed from you man väntar sig stora ting av dig; to support from räkna
med (på) understöd av (från). 2. F anta, tro, förmoda E/ ~ that..]; I ~ parentetiskt ofta förmodligen, rvancy [-ənsi]
s förväntan; förväntning, utsikt [of] isht att få ärva, erhålla el. tillträda ngt; expektans, för-väntningsrätt; [estate
in] ~ egendom vartill ngn har förväntningsrätt (som i sinom tid väntas tillfalla ngn); väntad förmögenhet; heiress
in ~ blivande arvtagerska. ~ant[-ənt] I. a° 1. väntande [of], bidande, förväntnings-' full; listen toly lyssna i spänd
förväntan. 2. som väntar sig (hoppas på) ngt E~ of a th.];, blivande [heir]. 3. iäk. &c avvaktande [method,
policy], 4. som kan väntas, väntad [fees]. II. s 1. en väntande, en som väntar [sig] ngt [an to of a th.]. 2. blivande
ägare, närmaste arvtagare, expektant; kandidat tm, spekulant Pa [of], ~ation [ekspektei'Jn] s 1. väntan, förväntan,
-ning, förhoppning; pi. ros förväntningar, utsikter; isht utsikter att få ärva [great ~s]; she has great ros hon har en
stor förmögenhet (ett stort arv) att vänta; cherish (entertain) great ros hysa stora (djärva) förhoppningar; beyond
~ över [all] förväntan; contrary to ~ mot [all] förväntan; benefits in ro förmåner in spe, väntade förmåner; in ro
of i avvaktan på, i hopp om; of [great] ro [mycket] lovande; on the tiptoe of ro i spänd förväntan; fall short of
(not come up to) a p.'s ros icke motsvara ngns-förväntningar. 2. sannolikhet för ngt [mathematical ~ of life
försäkringsv. sannolik livslängd.

expectorllant [ekspe/ktər|ənt] a o. s iäk. slemlösande [medel], -ate [-eit] tr hosta upp, spotta ut äv. itr. -ation [---
ei'Jn] s upphostande, -ning; spott[ande]; slem.

expedienllce [ikspi:'diən|s], -cy [-si] s 1.. nu -cy lämplighet, ändamålsenlighet. 2. utilitets-princip,
opportunitetsskäl; egoistiska hän-syn, egennytta; from -cy av opportunitetsskäl. -t [-t] I. a° ändamålsenlig,
lämplig, tjänlig, rådlig; fördelaktig, opportun, läglig isht för en själv. II. s [hjälp]medel, utväg ur vårighet, 'råd'.

expeditiie [e'kspid|ait] I. a åid. 1. lätt; fri. 2. rask, flink. 3. praktisk. II. tr 1. åid. underlätta. 2. befordra, påskynda.
3. expediera, uträtta E&im'ness]. -ion [-i'Jn] s 1. expedition: a) krigståg; 6) [forskningsfärd. 2. skyndsamhet,
raskhet, snabbhet [with ~]. -ionary [-i'Jn(ə)ri] a expeditions- [force], -ious [-i'Jəs] a° snabb, rask, flink, hastig.

expei [ikspe'1] tr 1. driva (köra, kasta) ut, fördriva, bortjaga [from]. 2. om organ utstöta. 3. förvisa, utvisa;
ute|stänga, -sluta [from ei. med dubheit objekt]; relegera [he was roled the [-university].-] {+univer- sity].+}

expend [ikspe'nd] tr utgiva, lägga ut, nedlägga, använda, offra pengar, tid, möda [on, in på]; förbruka; refl.
uttömma sig. ^Jture [-itjə] s 1. utgivande [of money &c]; förbruk|ande, -ning, åtgång [of ammunition, slö-

seri [of energy]; ro of strength kraftförbrukning. 2. utgifter E~ on maintenance], utgifts|-sumraa, -stat; petty ~
expenser. expenslle [ikspe'ns] si. utgift [household, travelling ros]; utlägg; [om]kostnad [heavy ~s]; bekostnad;
he offered me£ 10 and ros han bjöd mig 10 £ jämte ersättning för utlägg; the ros of the war krigskostnaderna; at
any ro till vad pris som helst; at the ro of på bekostnad av; at o.'s own ~ på egen bekostnad; run into ~[s] ådraga
sig (nödgas göra) utgifter; put a p. to ro förorsaka ngn kostnader. 2. åid. förbrukning, åtgång [of labour, time], -
ive [-iv] a° 1. kostsam, dyrbar, dyr [restaurant, Stockholm is an ro town]; come ~ bli dyr, gå till mycket pengar.
2. åid. slösaktig, experienllce [ikspi'arions] I. s erfarenhet; rön; praktik; upplevelse, händelse, äventyr; egen
erfarenhet; business (o^ce)~affärs-(kontorsj)-praktik; by (from) ~ av erfarenhet, genom praktiska försök; of no ro
utan erfarenhet, + oerfaren. II. tr 1. erfara, uppleva, möta, undergå; röna; få pröva på vad ngt vill säga; äv. finna;
~ a loss lida en förlust. 2. ~ religion Am. bli omvänd, -ced [-t] a 1. erfaren, beprövad [in i]. 2. genom erfarenhet
vunnen, upplevd, känd, liden E~ grievances], -tial [-[ikspiyərie'n-J(ə)l]-] {+[ikspiyərie'n- J(ə)l]+} a°
erfarenhets-, empirisk [philosophy]. experiment I. [ikspe/rim|ənt] s försök, experiment, rön [ros made by]; by
loay of ~, as an ro försöksvis. II. [-ent] itr experimentera, göra försök [on, with]. experimental [ekspe^rime'ntll,
äv. av. ik-

speNr-] a 1. erfarenhets-, empirisk, grundad på erfarenhet. 2. grundad på rön, vunnen genom experiment;
experimentell, -al-, försöks- Eballoon, conditions, philosophy, physics, trip, work]; äv. experimenterande,
trevande [attempt], ~ist [-əlist] s experimentell forskare. ~ize [-əlaiz] itr experimentera [on]. ~ly [-əli] adv 1. av
(genom) erfarenhet. 2. genom experiment; försöksvis, expert I. [e'kspə:t, äv. - - ej attr., äv. iks-] a° förfaren,



kunnig, skicklig, övad, tränad [at, in i]; [fack]utbildad, sakkunnig, fackmanna-; take rot opinion inhämta
utlåtande av sakkunniga. II. [e'kspə:t] s expert, specialist, sakkunnig, fackman [at, in, on], ~ness [--nis] s
förfarenhet, färdighet, skicklighet, sakkunskap [in i], ~o crede [ekspə:'to(u) kri:'də] lat. tro mig som har
erfarenhet!
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expillable [e'kspi|əbl] a som kan [för]sonas. •ate [-eit] tr försona [crime, si»]; sona, få plikta för [~ an act with o.'s
life]. -ation [-ei'Jn] s 1. [för]son|ande, -ing [in u of]. 2. försoningsoffer, medel att sona. -atory [-ei-təri, av. -ətəri]
a försonande, [för]sonings-. expiriiation [eksp(a)irei'Jn] « 1. utandning.

2. åid. sista suck, död. 3. tillända-, utlöpande [of a contract, lease]; utgång [of a period]; upphörande, slut,
förfallotid [at the time of u]. -atory [ikspai'ərət(ə)ri] a utandnings-. -e [ikspai'ə] I. tr 1. utandas. 2. åid. ut|dunsta,
-sända. II. itr 1. utandas. 2. uppgiva andan, utandas sin sista suck, dö; om eld &c slockna.

3. förflyta, gå till ända; om tid, lag &o ut|löpa, -gå, upphöra att gälla, förfalla; upphöra; utslockna [their title ~s]. -
ee [ekspaiəri:'] s uttjänt (frigiven) straffånge, -ing [ikspai'ərig] a° slutande, döende, slocknande; utdöende,
utgående; ~ words sista ord på dödsbädden, -y [ikspai'əri] s se -ation 2. o. 3.

explain [iksplei'n] tr förklara, klargöra, utreda [to a p. för ngn; he ued why he was late]; <v o. s. förklara sig,
lämna en förklaring; ~ to o. s. förklara en sak för sig själv; that us det förklarar saken; ~ away bortförklara.
/N/able [-əbl] a som kan förklaras, förklarlig, explanation [eksplənei'Jn] s förklaring [in u of]; hy way of u till
förklaring, förklaringsvis; I have had an u with him jag har förklarat saken för (ordnat upp saken med) honom. -
ory [iksplæ'nət(ə)ri] a° förklarande [notes, additions], upplysande; ~ memorandum departementschefs
motivering till proposition, åtföljande redogörelse, expletive [eksplr/tiv, av. iks-] I. a° utfyllande, som blott tjänar
till fyllnad, [ut]fyllnads-. II. s 1. fyllnadsord, isht svordom ei. meningslöst Utrop. 2. [ut]fyllnad av tomrum,
explicable [e'ksplikəbl, av. - - -] a förklarlig, explicable [e'ksplik|eit] tr utveckla princip, resonemang &o; %
förklara, -ion [-ei'Jn] s utveckling, utläggning; förklaring, -ive [-eitiv, av. -ətiv, av. - -ətiv], -ory [-eitəri, av. --
ət(ə)ri] o förklarande, förklarings-, explicit [ikspli'sit] a° 1. om kunskap, tro, påstående &o tydlig, klar, bestämd;
i detalj uppfattad; uttrycklig [he told me uly]. 2. om person, tal &c fuiit öppen, oförbehållsam, rättfram; be u
uttala sig tydligt, explode [iksplou'd] I. tr 1. åid. utvissla. 2. bringa i misskredit, avslöja [a fallacy]; mest i pp.
utdöma, förkasta, med förakt skjuta åt sidan; ud theories vederlagda (förlegade) teorier. 3. få att (låta) explodera,
spränga i luften. II. itr 1. explodera, springa i luften, krevera; brinna av. 2. biidi. bryta ut.

1. exploit [e'ksploit, av. --, iks-] s lysande be-bedrift, bragd, hjältedåd.

2. exploit [iksploi't] tr exploatera: a) bearbeta gruva &c; 6) utnyttja, egennyttigt begagna sig av,

ockra på. ^able [-əbl] a möjlig att exploatera. nation [e'ksploitei'Jn] s exploatering; exhausting u rovdrift,
exploration [eNksplo(:)rei'Jn, av. -plo-, -plə-] s utforskning; journey of u forskningsresa; us gruvt.
försöks|arbeten, -skärpning, -grävningar, exploratllive [eksplo:'rət|iv, av. iks-] o°, -ory [-(ə)ri] a utforskande,
undersökande; forsknings» [travels], undersöknings- [operation], explor|e [iksplo:'] tr utforska; genomforska ar-
kiv &o; undersöka sår med känseln; pejla; äv. itr. f for forska efter; -ing expedition forskningsresa. ut [-rə] s
[ut]forskare; forsknings-, upptäcktsresande, explosilion [iksplou'|3n] s 1. explosion, sprängning; knall; ~ motor
explosionsmotor. 2. Midi. [våldsamt] utbrott [of passion, laughter &o]. -ive [-siv] I. a° 1. explosiv, tätt
exploderande ei. förorsakande explosion; explosiv-, explosions-, spräng-; ~ air knallgas; u cotton bomullskrut; ~
force (power) sprängkraft; \higK\ u shell X spränggranat. 2. biidi. häftig [temperament]. II. s 1. sprängämne. 2.
fonet. stötljud, explosiva, exponent [ekspou'nənt, av. iks-] s exponent i olika bet., äv. mat.; representant,
talesman, bärare av idé &o, uttryck, tolk; tolkare, fram-ställare; av. exekutör av musik, /vial [-[ekspo(u)-ne'njl]-]
{+[ekspo(u)- ne'njl]+} a mat. exponential-, export I. [ekspo:'t, av. iks-] tr utföra ur landet, exportera; utskeppa. II.



[e'kspo:t] s 1. exportvara; us summan av det utförda, export[en] [the us exceed the imports]. 2. export, utförsel
[the u of goods], <vable [- -əbl] a som kan exporteras, export-, nation [* -ei'Jn] s utförsel, export [products for
~]. ~er [- -ə] s exportör.

exposlie [ikspou'z] tr 1. utsätta för blåst, fara, klander, verkan av ngt &o [to för], lämna Oskyddad [this dress us
the chest unduly], blottställa, prisgiva; sätta i fara; u children utsätta barn att förgås; ~ o. s. utsätta sig [to
contagion, attack, ridicule &o]; ge sig en blotta, kompromettera sig; av. göra sig löjlig; ~ o.'s life sätta livet på
spel. 2. exponera av. fotogr.; utställa; visa; ~ for sale isht skotti. salubjuda; ~ to view blotta, lägga i dagen. 3. åid.
framlägga, utveckla. 4. yppa, uppenbara, röja hemlighet, avsikter <&o. 5. avslöja bedragare, bedrägeri,
demaskera, blotta, -é [eks-pou'zei ei. fr. utt.] s 1. exposé, framställning, översikt, redogörelse. 2. blottande,
avslöjande; 'indiskretion', -ed [-d] a se -e, isht 1. utsatt [situation], blottställd; blottad, ej skyddad, öppen, utsatt
för väder och vind; be ~ to the north ligga mot norr. 2. utställd, -ed-ness [-idnis] s utsatthet, blotts tälldhet [to
för], -ition [ekspozi'Jn, av. -pə-] s 1. utsättande av bam. 2. utställande, framvisande; isht Am. utställning,
exposition. 3. framställning i ord [clear u; an u of his views], ut-
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redning, redogörelse. 4. utläggning, förklaring redogörelse för innebörden av [of a discourse, law, parable];
kommentar, -itive [ekspo'zitiv, av. iks-] a beskrivande; utläggande, förklarande. -itor [ekspo'zitə, av. iks-] s 1.
utlägga-re, kommentator. 2. framställare, berättare, -itory [ekspo'zit(ə)ri, av. iks-] a förklarande, upplysande.

ex post facto [eks poust fæ7kto(u)] a lat. med an-ledning av ngt efter&t gjort retrospektiv, efter skedd handling; i
efterhand [an ~ argument]; an ~ law lag med retroaktiv verkan.

expostulate [ikspo'stjuleilt] itr göra allvarliga föreställningar, förehålla [with a p. on (about, for, over) a th. ngn
[angående] ngt], -lon [- - - -Jn] 8 vanlig men allvarlig förebråelse, föreställning. -Ive [-tiv] a°, -ory [-təri, av. [-
ikspo'st-julət(ə)ri]-] {+ikspo'st- julət(ə)ri]+} a förebrående, klandrande, klagomåls-.

exposure [ikspou^ə] s 1. utsättande [to för yttre inflytande], blottställande jfr expose; utsättande av barn att
förg&s; 'att Vara utsatt*, utsatt ställning, utsatthet t. ex. rör vader och vind, blottställdhet; fotogr. exponering,
exposition; death due to ~ ihjälfrysning; on ~ to the air då det utsättes för luftens inverkan. 2. utställande, -ning
[the ~ for sale of goods]; make an re ställa till skandal. 8. blottande, avslöjande [of fraudulence], demaskering. 4.

läge, belägenhet med avseende på vindar o. sol el. väderstreck; a southern re ett läge öppet mot söder.

expound [ikspau'nd] tr utveckla,framställaiara, principer &o; förklara; utlägga, uttyda [a Scripture text] av. itr. ~er
[-ə] s uttolkare, utläg-gare.

express [ikspre's] I. a 1. fullständig[t lika], exakt [image]. 2. uttrycklig, tydlig, bestämd, direkt [command,
statement]; ~ understanding uttrycklig överenskommelse. 3. enkom [gjord], särskild, speciell; for the ~ purpose
of enkom för det syftet att.. 4. express-, il-, Snäll-; ~ bullet explosiv kula till ~ rifle; ~ delivery [of letters]
expressbefordran Utdelning med särskilt bud; ~ fee expressavgift för ~ delivery; ~ mail-matter
expressförsändelser; ~ messenger il-, express] bud; ~ rifle snabbskjutande gevär, express-studsare; ~ speed
snälltågsfart; ~ train express-, kurir|-tåg; snälltåg. II. adv 1. enkom, särskilt, extra. 2. med ilbud ei. snälltåg [send
~]. III. s 1. ilbud person [ = ~ messenger], budskap [ — ~ message2. expressbefordran [per (by) ]. 3. expresståg;
snälltåg. 4. expresg-studsare. 5. Am. expressbyrå, transport|bolag, -firma. IV. tr 1. pressa ut [the juice of a
lemon]; biidi. framjpressa, -tvinga [the truth, money]. 2. avgiva, ge ifrån sig [a scent]. 3. vani. uttrycka [o.'s
surprise; re o. s. clumsily, easily, fluently, well; he cannot ~ himself], ge uttryck åt, uttala [his own reed opinion],
utsäga; av. fram-

ställa; ro -o. s. strongly on yttra (uttala) sig skarpt om. 4. Am. skicka med expressbyrå (ilbud, expressbefordran),
~age [-idj] s Am. ex-pressbyråbefordran; expressbyråavgift. ~lble [-əbl, av. -ibi] a som kan uttryckas, ~ion



[ikspre'Jn] s 1. utpressande [of oil]. 2. yttrande, uttryckande, uttalande; ~s of opinion menings|uttalanden, -
yttringar; beyond (past) ro över all beskrivning, outsägligj^/M (seek) ro taga sig Uttryck [in i]. 3. språkligt,
algebraiskt <fcc uttryck [an ambiguous, apt, coarse, improper &o ~]; uttryckssätt, framställningsform] [study
right *o]. 4. känsio-, konstnärligt &o uttryck [play, read, sing with <o; an

expulsllion [ikspA'l|Jn] s utdriv|ande, -ning, fördrivning; uteslutning, utstötande ur parti &c; utvisning; univ.
relegation, -ive [-siv] a utdrivande.

expunct [ekspA'g(k)|t, av. iks-] tr utstryka, radera bort. ~ion [-Jn] s utstryk|ande, -ning. expunge [ekspA/n(d)3, av.
ikà-] tr utstryka, utplåna.

expurgate [e'kspə:g|eit] tr rensa bok &c från an-stötiigheter; rensa bort anstöiiigbeter. -ory [- [--ət(ə)-ri]-] {+-
ət(ə)- ri]+} a rensande se -e; ~ index index expurga-torius lat. förteckning på av påven förbjudna böcker utom i
rensade upplagor.

exquisite [e'kskwizit, av. - - -] I. a° 1. utsökt, fin, underbar, härlig; extra prima vara. 2. utomordentlig: intensiv,
häftig, ytterlig [pain]. 3. fin, skarp känslighet för intryck [ear, sensibility]. II. s snobb, exsanguine [eksæ'ggwin,
äv. ik-] a blodlös. exscind [eksi'nd, av. ik-] tr klippa ei. skära

bort av. biidi. exsect [ekse'kt, av. ik-] tr skära bort äv. biidi. ex-service [e'ksHa/vis] a f. d. i krigstjänst;

-men forna frontsoldater, exsiccate [e'ksikeit] tr [ut]torka, göra torr. extant [ekstæ'nt, av. iks-, av. e'kstənt] a ännu
befintlig, som finns (står) kvar, kvarvarande, bevarad, i behåll E?s this still ref the re types]. extemporllaneous
[eksteNmpər|ei'njəs, av.1 ----], -ary [ikste/mp(ə)rəri, av. eks-] a° extempore-
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extinction

rad, oförberedd, icke på förhand övertänkt (utarbetad) [speech]) improviserad [supper]) provisorisk [shelter]) -ary
speaker improvisator. -e [- - -i] I. adv extempore, på rak arm, utan manuskript. II. a se -aneous; av. plötslig,
ögonblicklig, tillfällig handling, -ize [- - -aiz, äv. iks-] tr o. itr extemporera, improvisera, •izer [- - -aizə] s
improvisator, extend [ikste'nd] I. tr 1. utsträcka, sträcka (räcka) ut (fram) [the body, o.'s ar»»]; sträcka äv. rea. 2.
utsträcka [o.'s domains], förlänga, draga [vidare] [a line, a railway]; utvidga;

+ X sprida trupp i skyttelinje; ~ o.'s connection utvidga sin kundkrets; ~ an enterprise utvidga (driva upp) ett
företag; ~ the time förlänga betalningsanståndet. 3. [ut]späda. 4. biidi. utsträcka, giva, visa [mercy; u to me the
same indulgence]. 5. sport. S anstränga, pressa ngn hårt; isht rea. ei. pass. ta ut sig (alla sina krafter). 6. ren-,
ut|skriva stenogr. anteckningar &c. 7. ~ a protest jar. avgiva protest. 8. jur. a) värdera jord; b) lägga beslag på;
'^extent 3. II. itr 1. utsträckas; utvidgas, ökas [Äis influence is uing]) utbreda sig; sträcka sig [the hills u to the
sea]; om tid räcka, vara. 2. sprida sig i skyttelinje, ~ed [-id] a° utsträckt; förlängd, utdragen; utvidgad [on an u
scale]) vidsträckt; som har utsträckning [a body is u in length, breadth & c]; ~ order spridd ordning, skyttelinje.
~ib!t» [-əbl, äv. -ibl] a se extensible. extensibility [iksteNnsjəbi'liti, av. -sib-] s ut-tänjbarhet, utsträckbarhet. -ible
[--əbl, av. --ibl] a uttänjbar, som kan utsträckas &c, sträckbar. -ile [--ail, - -il] a se -ible; av. som kan skjutas fram
[tongue], -ion [ikste'njn] s 1. utsträckande, utvidgande; förlängning, prolongation av växel &c [an u of his [-
patent])-] {+pa- tent])+} by u [of the, sense] i vidsträckt (vidare) betydelse; gain an u of time hand. jur. få
förlängd frist, få ytterligare anstånd (moratorium); ~ table utdragsbord. 2. utsträckning, vidd, omfång. 3. tillägg,
tillagd sträcka av järnväg &c; tillbyggnad [build on an u to a house]) gram. Utbildning till subj. el. pred. 4.
University Eu ung. av universitetet anordnade folkhögskolekurser med därmed förenade examina,
folkuniversitet; u lectures populärvetenskapliga föreläsningar anordnade av universitetet, -ive [- -iv] a vidsträckt
[farm, lands], omfångsrik, mäktig; omfattande, rikhaltig, betydande; extensiv [farming]) av utförlig, -ively [--
ivli] adv i stor utsträckning (omfattning, skala), vitt och brett; ~ used som har vidsträckt användning, -iveness [--



ivnis] s stor omfattning, vidd. -or [--ə] s anat. sträckmuskel.

extent [ikste'nt] s 1. utsträckning, omfattning, omfång [of considerable u; the u of the danger]) four miles in u
fyra mil i

längd; to the ~ of fill en omfattning (ett belopp &c) av; to the full u of his power så

långt hans makt sträcker sig (han förmår); to a great u i stor utsträckning (skala), i hög grad, till stor del; to some
(a certain) u till en viss grad, i viss mån, till en del; to what u ..? i vilken utsträckning (skala) ..? reach the u of nå
till slutet av. 2. sträcka, yta, område [a vast u of marsh]. 3. jur. a) värdering av jordegendom; 6) beslagtagande av
gälde-närs egendom för kronans räkning [Writ of

extenüatile [ekste'njuei|t, av. iks-] tr 1. åid. förtunna, försvaga; utmärgla. 2. förringa skuld, förmildra [-ing
circumstances]) oeg. söka urskulda. -ion [- - - - Jn] si.* förtunnande; av-magring. 2. förringande, -mildrande;
urskuldande, ursäkt [in u of], -ive [-tiv, äv. -juətiv], -ory [-təri, av. -juət(ə)ri] a° förmildrande.

exterior [eksti'əri|ə, av. - - -] I. a° yttre i olika bet.: ytter-, utvändig, utvärtes [appearance, angle, gaiety]) utanför
liggande, utifrån kommande [the u world, an u body]. II. s yttre; ut-, ytter|sida [of a building; under this
ridiculous «s»]; exteriör; av. utomhusscen i Aim; mest pi. us ngn ei. ngts yttre, utseende, yttre drag ei. former,
u\iy [-—o'riti, av. ------]« egen-

skapen att vara ngt yttre; befintlighet utanför; yttersida, ~ize [-əraiz] tr ge yttre gestalt åt idé, förkroppsliga.

exterminatlje [ekstə:'minei|t, av. iks-] tr utrota, för-, tillintet|göra [-ing war], -ory [-təri, av. -nət(ə)ri] a utrotande,
utrotnings-, tillintetgörande.

extern [ekstə:'n, av. - -] s t en utomstående; isht daglärjunge, extern som icke bor i internatet (sjukhuset &o). ~al
[-(ə)l] I. a° yttre i olika bet.: ytter- [angle]) utvärtes [a remedy for u [-application])-] {+appli- cation])+}
objektivt uppfattbar kroppslig, sinnlig, gripbar, yttre [the u qualities of his style]) utanför [varande] [u to; the u
world]) utifrån kommande ei. hämtad influence, evil, evidence]) utrikes- [commerce, debt]. II. s 1. yttre, utsida.
2. pi. us yttre, yttre former (drag, förhållanden, ceremonier); av. yttre tecken; av. oväsentligheter. sialism [- -
(ə)lizm] s dyrkan av den yttre formen isht i religionen, formväsen, reality [- -æ'liti] s 1. m. yttre verklighet
(tillvaro); befintlighet utanför ngt. 2. ngt yttre; yttre drag (sida, förhållande). 3. formväsen. <vallze [--(ə)laiz] tr
förkroppsliga.

exterritorial [e'ksterito/riol] a exterritori|ell, -al [rights], ~ity [e'ksteritorriae'liti] s exter-ritorialitet.

extinct [iksti/g(k)|t] a 1. [ut]slocknad [light, volcano]* 2. utdöd, utgången [family, race]) become u dö (gå) ut;
indragas. 3. avskaffad, upphävd [law], ~eur [-tə:] s exstinktör kemisk eldsläckningsapparat, u ion [-Jn] s 1.
utsläckande; utslocknande. 2. utdöende, upphörande; be bored to u vara dödligt uttråkad. 3. tillintetgörande,
undertryckande, förintande, -else, utplånande [of religion, institution,
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extravasate

debt]; avskaffande, upphävande, ~ive [-iv] a utsläckande, utplånande verkan, extinguish [iksti'ggwij] tr 1.
utsläcka, [förkväva eld &c; äv. bildl. om liv, kropp &o. 2. fördunkla, ställa i skuggan; F förstumma, tillintetgöra
motståndare [he was entirely roed by this reply]. 3. tillintetgöra, förinta, undertrycka, avskaffa; utrota, utplåna
ras, skuld &c; döda [claim, title], ~er [-ə] s ngn ei. ngt som släcker &o; ljussläckare;
eldsläckningsapparat.extreme
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eye

extrem lie [ikstri/m] I.al. ytterst[a] [the u East; the Eu Left]; längst bort (fram, nt); åid. sist Unction], 2. ytterst



stor, ytterlig,

utomordentlig, intensiv [joy, peril]; ytterst sträng ei. våldsam [measures]; u old age utomordentligt hög ålder. 3.
ytterlighets-, extrem [an u case]; ytterligt gående, utrerad, prononcerad i åsikter, klädsel &c j^v/ reformersII. s 1.
aid. yttersta punkt, ände. 2. mat. &c ytterled. 3. ytterlighet; ~s meet ytterligheterna beröra varandra; carry matters
to an u driva det till sin spets; go to us, run to an u gå till ytterligheter, tillgripa sista medlet; run into the other u
gå till den motsatta ytterligheten; go to the u of a loch-out gå ända till en lockout. 4. högsta grad; in the u, äv. to
an u i yttersta (högsta) grad, ytterst, -ely [-li] adv ytterst, oerhört, utomordentligt, i högsta grad. -ist [-ist] s
extremist, ytterlighetsman. -it|y [ikstre'miti] s 1. yttersta del (punkt), ände, gräns. 2. anat. pi. -ies extremiteter isht
händer och fötter. 3. högsta grad, höjdpunkt. 4. ytterlighet; Pi. ytterlighets- (förtvivlade) åtgärder [proceed to -
ies]; to the u of a civil war ända till inbördeskrig. 6. yttersta trångmål (nöd, fara, elände) [man's u is God's
opportunity], förtvivlan, förtvivlat läge [what can we do in this uf], tvångsläge; driven to u driven (bragt) till det
yttersta. 6. be in -ies aid. ligga på sitt yttersta, extricate [e'kstrikeit] tr lös-, fri|göra, lösa, befria, hjälpa Ut [from
ur svårigheter &e]. extrinsic|l[al *] a (-ally adv) yttre; utanför liggande, icke tillhörande [u to]; utifrån kommande
ei. verkande; tillfällig, oväsentlig, utvärtes, rent yttre [advantages of birth], extrullde [ekstru:'|d, av. iks-] tr
utstöta, bortdriva, uttränga [from], -sion [-3n] s utdrivande, utträngande, exuberanlice [igziu:/b(ə)rən!s], äv. -cy
[-si] s översvallande; över|mått [of life, animal spirits], -flöd, ymnighet, yppighet, frodighet; äv. översvallande
glädje (rörelse) [such was his u that he ..]. -t [-t] a° överflödande i sin fruktbarhet ei. växt, som finns i övermått
[population, goodness, nature is u in her [-fertility];-] {+fer- tility];+} översvallande [joy, praise, zeal; in o.'s
demonstrations]; frodig, ymnig [foliage]; yppig [language]; strålande [health], exudllation [eksjurdei'Jn, äv. egz-]
s utsvettning, utsöndring äv. konkr. -e [igzju/d] I. itr ut-svettas, av-, ut|söndras [gum us in thick drops], II. tr ge
ifrån sig, av-, ut|söndra liksom svett.

exult [igZA'lt] itr jubla, fröjdas, triumfera [at, in, over], ~ance [-əns], ~ancy [-ənsi] se ua-tion, ^ant [-ənt] a°
jublande, triumferande, nation [egzAltei'Jn] s jubel, stor fröjd, [-triumferande].-] {+trium- ferande].+} singly [-
irjli] adv jublande, under (med) jubel, i triumf.

exuvillæ [igz(j)u:'vi|i:] s pl avlagd hud av djur, avkastat skinn ei. skal äv. biidi.; äv. förstenin-gar. -ate [-eit] itr o.
tr byta [hud ei. skal], ömsa [skinn], avkasta skal, skinn &c. -ation [---ei'Jn] s avkastande, fällande av ngt
förbrukat, isht djurs hudömsning.

ex voto [e'ks vou'to(u)] s o. a votiv-[skänk].

Eyam [i:əm] npr.

eyas [ai'əs] S falkunge tagen ur boet för dressering.

Eyck [aik], Eydon [i:dn] nprr.

eye [ai] I. s 1. öga; Ss. organ för syn[förmåga], seende [where are your ~sfj; blick [cast o.'s us upon a p.; catch a
p.'s u jfr catch 1.8.; look with another u upon]; ofta büdi.: flf) uppmärksamhet, iakttagelse, övervakande [be
under theu b) omdöme,uppfattning, ngns tanke om ngt [in the us of the earl]; inttrjQV.: the naked u\>\ot-ta ögat;
an u for colours färgsinne; white of u vitöga; my S utrop av förvåning o du store!

j.össes! all my u S dumheter, prat, bluff; we ivere all us vi voro idel uppmärksamhet; ~ front! X kommando
mittåt! us left (right)! setiM vänster (höger)! ss. objekt tin verb: if you had half an u om du inte vore [så] blind;
have [all] o.'s us about one ha ögonen med sig; have an u for ha öga (sinne) för [-[proportion];-] {+[propor-
tion];+} have o.'s us [ well] in sport, ha ett säkert (Övat) Öga att bedöma avstånd, riktning &c; have o.'s u on a
th. F ha ögat på ngt; ha ett gott öga till ngt; I have my us upon you jag har ögonen på dig, jag ser dig nog; have
an u to ha ett öga på, se till; ha ett gott öga till [lie has an u to her money]; ha i sikte (kikaren, tankarna), tänka
på, sträva efter; have an u to business vara om sig; keep (have) an u [up]on hålla (ha) ett [vaksamt] öga på, ge akt
på; make us at kasta kär[vän]liga blickar på ngn ei. ngt; kokettera med ögonen mot, giva ngn ögon; mind your u!
S se opp! akta er! open o.'s us öppna ögonen; göra stora ögon; make a p. open his us göra ngn storögd av
förvåning; pipe (put o.'s finger in) o.'s u F gråta, grina; run o.'s us over överfara med blicken, ögna igenom; set



(lay, clap) us on få syn på, [få] se; set o.'s us on kasta sina blickar på; shut o.'s us to blunda för, se genom
fingrarna med; strike a p.'s us väcka ngns uppmärksamhet, falla ngn i ögonen; wipe the u of another shooter jakt.
skjuta (fälla) vad en annan har bommat på; styrt av prep.: before the very us of mitt för näsan på; by [the] u efter
ögonmått [judge by the /v»]; in the u of a p., in a p.'s u i ngns ögon (tanke), enligt ngns mening; in the public u
enligt (i) den allm änn a m eningen; in o.'s mind's u för sitt inre öga, i andanom; have in o.'s u ha i Bikte; in theu
of[the]laiv från juridisk synpunkt; see u to u with a p. se saken på alldeles samma sätt som ngn; stand u to u stå
ansikte mot ansikte; up to the (o.'s) us upp över öronen [in difficulties, work &c]; see with
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face

half an re genast se; with an re to med hänsyn till, med tanke (planer) på; i avsikt att; look with all o.'s o*s titta
(se efter) grundligt (så noga man kan). 2. ngt som liknar ett öga: [liten rund] fläck [of a peacock's feather]; [litet
runt] hål isht att träda ngt igenom; nålsöga; Ögla; h}Tska [hook and ~]; [metall]ring att träda käpp el. rep
igenom; bot. Öga, knopp. 3. »t* the reS of a ship bogen, fören; in the wind's re segla mot vinden. II. tr betrakta,
mönstra, syna [they rod her in surprise]; iakttaga, /x/ball [-bo:l] s ögon|glob, -sten. ~-bolt [-boult] s byggu.
ög[le]bult, skruvögla. ^bright [-brait] s bot. ögontröst, "»brow [-brau] s ögonbryn, ~d [-d] a -ögd, med . . ögon
[blue-re; re like ..]. -glass [-gla:s] s monokel; pi. roes pincené. ^hole [-'houl] s 1. ögonhåla. 2. titthål, svlash [-læj]
s ögonhår, ^/less [-lis] a utan ögon (öga); blind [destiny], ~let [-lit] s 1. litet hål, t. ex. snörhål, titthål; ~ hole »i»
revhål. 2. litet öga. ~lid [-lid] s ögonlock; hang [em] by the res hänga på en tråd, sitta löst. E~mouth [-məþ] npr.
~-opener [-oupnə] s 1. väckare, tankställare; blänkare; verklig överraskning. 2. blick E~ to business].

3. Am. F morgonsup. ~-pieCB [-pils] S kikares okular[lins]. r^-servant [-sə:vənt] s ögontjänare. ^-service [-
sə:vis] s ögontjänst. ouShot [-Jot] s synhåll [beyond, in, out of ~]. ^ sight [-sait] s syn, synjförmåga, -sinne,
seende, ^usore [-so:] s 1. fult föremål som ständigt stöter ögat, anskrämlig sak, gräslighet [an re in a landscape].
2. nagel i ögat [to på]. re--splice [-splais]s & ögonsplits. ~-tooth[-tu:þ] (pi. -teeth [-ti:þ]) s ögon-, hörn|tand. ^-
wash [-woj] s 1. farm. ögonvatten. 2. S bluff. water[-wo:tə] s 1. tårar. 2. farm. ögonvatten. 3. anat. glas|kropp, -
vätska i ögat. 4. S brännvin. ~-wink [-wigk] s 1. förstulen blinkning. 2. om tid blink, /^witness [-wi'tnis] s åsyna
vittne, ögonvittne.

Eyke [aik], Eyles[ailz], Eynsham [e'njəm] nprr.

eyot [eit, äv. ei'ət] s holme.

Eype [i:pj npr.

eyre [eə] s förr jur. 1. domares rund-, tings|resa; Justices in Ere domare på tingsresa. 2. ting hållet av Justices in
Ere.

eyrllie, -y [e'əri, i'əri, ai'əri] se aerie.

Eyton [aitn], Ezekiel [izi/kjəl] Hesekiel, Ezra [e'zrə] Esra nprr.

F, f [ef] (pl. Fs, F's, Effs) s bokstaven, noteu, tonen f; i förkortn. F — Fahrenheit; federated, -ion; 1 titlar &e
Fellow [of]; f=farthing[s]; feet; feminine; franc[s]\ free m. m.; F flat mus. fess; F sharp mus. fiss; F loppa, fa [fa.:]
s mus. fa, tonen f i solmisation. F. A. [e'fei'] förkortn. för Football Association. Faber [fei'bə engelsman; fa/bə
tysk] npr. Fabillan [fei'bi|ən] I. a fabisk, försiktig, som bidar sin tid E~ policy]. II s medlem «i. vän av Society
1887 bildat sällskap för en in-tellektuellt och eiiskt betonad socialism mot våld och revolution. -US [-əs] npr.
fable [feibl] I. s 1. fabel. 2. saga, dikt, myt. 3. osanning; old wives' res käringprat. 4. episkt innehåll, uppränning,
händelseförlopp, motiv i drama &c. II. tr o. itr ngt aid. dikta [ihop]; ljuga [ihop]; red [upp]diktad [woes], sago-,
[en] sagans, mytisk [heroes, monsters]. *vr [-ə] s [sago]diktare mest rorakti. fabric [fæ'brik] s 1. större bygg|nad,
-ning i eg. bet. 2. ett helt av hopfogade el. samhörande delar i allm.



byggnad, inrättning; the social ~ samhället; the whole re of society hela samhällsbyggnaden (-kroppen); the re of
the universe världsbyggnaden. 3. tyg, väv[nad] äv. biidi., textil [av. textile ~]; fabrikat; stoff; ^ gloves
bomullshandskar. 4. abstr. sammansättning, arbete, struktur, textur [cloth of a beautiful re; compactness of ~]. 6.
äv. byggnadsmate-

F.

> rial, ^ate [-eit] tr 1. * tillverka, förfärdiga.' ? 2. fabricera, sätta (dikta) ihop, hopsmida lögn &c; förfalska
dokument. nation [-ei'Jn] si.* ; tillverkning [of cloth]. 2. uppdiktande, [ren] dikt, påhitt [rumours founded on
mere ~]; lögn; förfalskning, ~ator [-eitə] s 1. tillverkare, upphovsman; ofta med bibet. av 2. 2. lögnare,
förfalskare.

Fabricius [fəbri'Jiəs] npr. , fabulüist [fe'bjul|ist] s 1. fabeldiktare. 2. lögnare. -ous [-əs] a° 1. fabulerande. 2.
tillhörande fabeln (sagan), sago-, mytisk; ohistorisk. 3. fabelaktig, fabulös, otrolig[t stor] [price, wealth].

t fapade [fəsa/d] s fasad, framsida. • fac|e [feis] I. s 1. ansikte, anlete, 'syn' [look a ; p. in the ~]; ofta likvärdigt
med närvaro, åsyn; , full re en face; show o.'s re visa sig; set o.'s re against sätta sig bestämt emot (på tvären
mob); söka bestrida; set o.'s ~ to (towards) styra kosan mot; bestämt inrikta sig på; in [the] re of i ngns åsyn, mitt
emot, mitt för Ei ; aiim. utan thé]\ gentemot, inför, ansikte mot ansikte med; [i] trots [av], mitt för näsan på, ! mitt
under Eoftast med the] [in the ~ of these circumstances]', in the re of day mitt i dags-t ljuset, öppet; fly in the ~ of
rusa rätt på; , biidi. handla tvärtemot, öppet trotsa, vara l uppstudsig (oförskämd) mot; laugh in ap.'s re skratta
ngn rätt upp i ansiktet; slam the door

re hela uppslagsordet ° adverb regelbundet * sällsynt militärterm »i» sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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face

half an re genast se; with an re to med hänsyn till, med tanke (planer) på; i avsikt att; look with all o.'s o*s titta
(se efter) grundligt (så noga man kan). 2. ngt som liknar ett öga: [liten rund] fläck [of a peacock's feather]; [litet
runt] hål isht att träda ngt igenom; nålsöga; Ögla; h}Tska [hook and ~]; [metall]ring att träda käpp el. rep
igenom; bot. Öga, knopp. 3. »t* the reS of a ship bogen, fören; in the wind's re segla mot vinden. II. tr betrakta,
mönstra, syna [they rod her in surprise]; iakttaga, /x/ball [-bo:l] s ögon|glob, -sten. ~-bolt [-boult] s byggu.
ög[le]bult, skruvögla. ^bright [-brait] s bot. ögontröst, "»brow [-brau] s ögonbryn, ~d [-d] a -ögd, med . . ögon
[blue-re; re like ..]. -glass [-gla:s] s monokel; pi. roes pincené. ^hole [-'houl] s 1. ögonhåla. 2. titthål, svlash [-læj]
s ögonhår, ^/less [-lis] a utan ögon (öga); blind [destiny], ~let [-lit] s 1. litet hål, t. ex. snörhål, titthål; ~ hole »i»
revhål. 2. litet öga. ~lid [-lid] s ögonlock; hang [em] by the res hänga på en tråd, sitta löst. E~mouth [-məþ] npr.
~-opener [-oupnə] s 1. väckare, tankställare; blänkare; verklig överraskning. 2. blick E~ to business].

3. Am. F morgonsup. ~-pieCB [-pils] S kikares okular[lins]. r^-servant [-sə:vənt] s ögontjänare. ^-service [-
sə:vis] s ögontjänst. ouShot [-Jot] s synhåll [beyond, in, out of ~]. ^ sight [-sait] s syn, synjförmåga, -sinne,
seende, ^usore [-so:] s 1. fult föremål som ständigt stöter ögat, anskrämlig sak, gräslighet [an re in a landscape].
2. nagel i ögat [to på]. re--splice [-splais]s & ögonsplits. ~-tooth[-tu:þ] (pi. -teeth [-ti:þ]) s ögon-, hörn|tand. ^-
wash [-woj] s 1. farm. ögonvatten. 2. S bluff. water[-wo:tə] s 1. tårar. 2. farm. ögonvatten. 3. anat. glas|kropp, -
vätska i ögat. 4. S brännvin. ~-wink [-wigk] s 1. förstulen blinkning. 2. om tid blink, /^witness [-wi'tnis] s åsyna
vittne, ögonvittne.

Eyke [aik], Eyles[ailz], Eynsham [e'njəm] nprr.

eyot [eit, äv. ei'ət] s holme.

Eype [i:pj npr.

eyre [eə] s förr jur. 1. domares rund-, tings|resa; Justices in Ere domare på tingsresa. 2. ting hållet av Justices in



Ere.

eyrllie, -y [e'əri, i'əri, ai'əri] se aerie.

Eyton [aitn], Ezekiel [izi/kjəl] Hesekiel, Ezra [e'zrə] Esra nprr.

F, f [ef] (pl. Fs, F's, Effs) s bokstaven, noteu, tonen f; i förkortn. F — Fahrenheit; federated, -ion; 1 titlar &e
Fellow [of]; f=farthing[s]; feet; feminine; franc[s]\ free m. m.; F flat mus. fess; F sharp mus. fiss; F loppa, fa [fa.:]
s mus. fa, tonen f i solmisation. F. A. [e'fei'] förkortn. för Football Association. Faber [fei'bə engelsman; fa/bə
tysk] npr. Fabillan [fei'bi|ən] I. a fabisk, försiktig, som bidar sin tid E~ policy]. II s medlem «i. vän av Society
1887 bildat sällskap för en in-tellektuellt och eiiskt betonad socialism mot våld och revolution. -US [-əs] npr.
fable [feibl] I. s 1. fabel. 2. saga, dikt, myt. 3. osanning; old wives' res käringprat. 4. episkt innehåll, uppränning,
händelseförlopp, motiv i drama &c. II. tr o. itr ngt aid. dikta [ihop]; ljuga [ihop]; red [upp]diktad [woes], sago-,
[en] sagans, mytisk [heroes, monsters]. *vr [-ə] s [sago]diktare mest rorakti. fabric [fæ'brik] s 1. större bygg|nad,
-ning i eg. bet. 2. ett helt av hopfogade el. samhörande delar i allm.

byggnad, inrättning; the social ~ samhället; the whole re of society hela samhällsbyggnaden (-kroppen); the re of
the universe världsbyggnaden. 3. tyg, väv[nad] äv. biidi., textil [av. textile ~]; fabrikat; stoff; ^ gloves
bomullshandskar. 4. abstr. sammansättning, arbete, struktur, textur [cloth of a beautiful re; compactness of ~]. 6.
äv. byggnadsmate-

F.

> rial, ^ate [-eit] tr 1. * tillverka, förfärdiga.' ? 2. fabricera, sätta (dikta) ihop, hopsmida lögn &c; förfalska
dokument. nation [-ei'Jn] si.* ; tillverkning [of cloth]. 2. uppdiktande, [ren] dikt, påhitt [rumours founded on
mere ~]; lögn; förfalskning, ~ator [-eitə] s 1. tillverkare, upphovsman; ofta med bibet. av 2. 2. lögnare,
förfalskare.

Fabricius [fəbri'Jiəs] npr. , fabulüist [fe'bjul|ist] s 1. fabeldiktare. 2. lögnare. -ous [-əs] a° 1. fabulerande. 2.
tillhörande fabeln (sagan), sago-, mytisk; ohistorisk. 3. fabelaktig, fabulös, otrolig[t stor] [price, wealth].

t fapade [fəsa/d] s fasad, framsida. • fac|e [feis] I. s 1. ansikte, anlete, 'syn' [look a ; p. in the ~]; ofta likvärdigt
med närvaro, åsyn; , full re en face; show o.'s re visa sig; set o.'s re against sätta sig bestämt emot (på tvären
mob); söka bestrida; set o.'s ~ to (towards) styra kosan mot; bestämt inrikta sig på; in [the] re of i ngns åsyn, mitt
emot, mitt för Ei ; aiim. utan thé]\ gentemot, inför, ansikte mot ansikte med; [i] trots [av], mitt för näsan på, ! mitt
under Eoftast med the] [in the ~ of these circumstances]', in the re of day mitt i dags-t ljuset, öppet; fly in the ~ of
rusa rätt på; , biidi. handla tvärtemot, öppet trotsa, vara l uppstudsig (oförskämd) mot; laugh in ap.'s re skratta
ngn rätt upp i ansiktet; slam the door

re hela uppslagsordet ° adverb regelbundet * sällsynt militärterm »i» sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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faction

in a p.'s u slå igen dörren mitt för näsan på ngn; to a p.'s u öppet, rent ut, eå att ngn hör (ser) det, mitt [upp] i
synen på ngn; -v<o ~ ansikte mot ansikte [with med]; ofta attr. direkt, personlig; öppen; frimodig; vid personlig
samvaro E~-fo-~ shyness]; på direkt iakttagelse grundad ['v-io-~ knowledge]. 2. ansiktsuttryck, uppsyn; yttre
utseende [the u of the country]; min; the face of things [-[sak]-läget-] {+[sak]- läget+} sådant det ter sig utåt (på
ytan); on the u of it att döma av utseendet, vid första påseendet, uppenbarligen, 'det ser man genast' [the story is
false, on the u of it]; put a good u on a matter a) framställa en sak i bästa dager; 6) hålla god min i elakt spel; put
a new u on a matter ge ett annat utseende åt ngt; förändra saken. 3. grimas, gubbe [make us at]; pull us (a ~) göra
grimaser (en grimas); make {pull) a long u bli lång i synen. 4. yttre lugn, fattning; 'panna', oblyghet, fräckhet
[have the u to]; lose u bli förödmjukad, förlora prestige (förtroende &c); save [o.'s] ~ rädda det yttre skenet;



bevara sin prestige. 5. [gräns]yta [the u of the earth]; fram-, utjsida; rätsida; tygs räta; mynts åtsida; urtavla;
fasad; [klipp] v ägg; verktygs arbetsyta: hugg-, slag-, stöt|yta, egg &c; bildyta ei. snitt på boktryckarstii; ~ value
nominellt värde av sedel, mynt &c. II. tr 1. oförskräckt el. trotsigt möta [difficulties, dangers], gå djärvt till
mötes, bjuda spetsen, trotsa, se ngn (ngt) i ansiktet (ögonen); stå ansikte mot ansikte med; vara beredd på följder
&c; ~ the music icke svikta när det gäller; ~ down stuka, kväsa; tysta ned; fräckt bestrida, slå bort

invändning; äv. med följ. sats fräckt påstå [inför ngn] att., [he ud me down that]; u a lie out fräckt vidhålla ei.
framhärda i en lögn, icke erkänna. 2. möta, uppställa sig för [the problem that us ms]: be ud with ställas inför.

3. vända ansiktet mot ngt, stå (vara) vänd mot, se mot; vara belägen (ligga, sitta, stå) med framsidan (fasaden)
mot, ligga mitt emot; vetta åt: stå på sidan mitt emot i bok &c.; be -ing the driver sitta framlänges i åkdon.

4. vända framsidan upp på kort, kuvert &c, vända på. 5. förse med uppslag, garnera, bebräma; ud with red med
röda uppslag. 6.

bekläda yta med annat ämne [u a building With

brick], överdraga. 7. släta, jämna yta [&v. ~ down]. 8. piffa upp, färga té [av. ^ up]. 9. X låta soldater göra
vändning; he ud his men about han lät sina soldater göra helt om. III.'t£r 1. ha blicken riktad, åt visst håll; om hus
&c vetta [on, to mot]; ~ up to oförskräckt möta. 2. X göra vändning; right (left, about) u! höger (vänster, helt)
om! ^-ache [-eik] s ansiktsvärk, neuralgi. ~d [-t] a i sms. med . . ansikte (min, yta, framsida), ~-guard [-ga:d] s
skyddsmask, ansiktsskydd. ~-lifting [-luftig] S ansiktslyftning skönhetsoperation, ~r [-ə] s 1.

slag i ansiktet. 2. biidi. stor och plötslig motgång, svårt slag. facet [fæ'sit] s fasett, avfasad yta. ~ed [-id] a

facetterad, slipad i facetter, facetillæ [fəsi/J"j(i)i:] s pl 1. lustigbeter, kvickheter. 2. bibiiogr. roliga ei.
oanständiga böcker, pornografika. -ous [-əs] a° lustig, skämtsam.

face-work [fei'swə:k] s byggn. yttre murverk,

fasadbeklädnad, facial [feij(ə)l] I. a° hörande till ansiktet, an-sikts- [u ang le &c], II. s Am. ansiktsmassage.
facile [fæ'sail] a 1. lätt att göra, vinna Sco, ofta för-akti. 2. som arbetar lätt; [lätt och] ledig, flytande [tongue],
skicklig [he wields a u pen], rörlig Emind]. 3. ledig tin väsen o. sätt; tillgänglig, vänlig, mild; a u temper ett
lyckligt temperament. 4. lättledd, medgörlig. facililltate [fəsi'li|teit] tr [under]lätta, befordra, -ty [-ti] s 1. lätthet.
2. god möjlighet, tillfälle; isht pi. -ties anordningar, hjälpmedel, tillgång, fördelar, lättnader [special -ties for
study]; give (offer) -ties for (of) erbjuda tillfällen (möjligheter, tillgång) till. 3. lätthet, ledighet i tal, stil &c;
färdighet. 4. lätt-leddhet; efterlåtenhet; svaghet. 5. åid. tillgänglighet, vänlighet, facing [fei'sii]]s 1. X pi. us
vändning; put a p. through his us F biidi. pröva ngn, sätta ngn på prov, känna ngn på pulsen: go through o.'s us F
bli prövad (förhörd, satt på prov). 2. byggn. beklädande, [yt]beklädnad i prydnads- ei. skyddssjfte med finare
material, isht sten, marmor &c; u

bricks fasadtegel. 3. mest pi. ~s garneringþr], krage OCh uppslag å rock, isht av annan färg å uniform, revärer.
Facit [fei'sit] npr.

fac-simile [iaeksi'mili] I. s faksimile, noggrann

efterbildning. II. tr faksimilera. fact [fækt] s 1. sid. begående av dåd; dåd [after, before the ~]; confess the u tillstå
handlingen (dådet), bekänna. 2. faktum, givet [sak-] förhållande, omständighet, inträffat (faktiskt) fall; ofta äv.
anfört faktum ei. skäl [the author's ~s]; it is a u that faktum är att, det förhåller sig så att: this u detta; a plain u ett
uppenbart (naket) faktum; it is known for a u man vet det bestämt (med visshet), det är absolut säkert: he called
my attention to the u that . . han fäste min uppmärksamhet på att. . 3. Eutan a ei. pi.] verklighet, sanning; the u
[of the matter] is that . . saken är den (det förhåller sig så) att..; jo; nämligen; uppriktigt sagt; in u, in point of u,
as a matter ofu faktiskt, i själva verket, i verkligheten; ja: in u ofta äv. nämligen; matter of u verkligt
förhållande,verklighet,givet faktum; av. adj. se matter-of-u; founded on u grundad på fakta, faction [fæk/J~n] s 1.
mest politisk meningsflock, parti i dåi. bet.; partigrupp, fraktion, klick
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fail

[the Diehard 2. parti|väsen, -sinne, tvedräkt, split, ~al [fae'kjonl] a 1. parti-, klick-. 2. partisinnad, verksam som
partigängare. factious [fae'kjas] a0 partisinnad; upprorisk, orostiftande; parti- [spirit, fury]; ~ discords partisplit.
~ness [-nis] s partianda, factitious [fsekti'Jos] a° gjord för tillfället, tillskapad, konstgjord; konstlad. <x,ness [-nis]
s konstgjordhet; förkonstling, tillgjordhet. factitive [fæ'ktitiv] a° om verb faktitiv, som har objekt och
predikatsfvllnad £make is re in 'make him king']; ~ object objektiv predikats-fyllnad.

factor [fæ'kt|ə] s 1. hand. agent, kommissionär.

2. Skotti. förvaltare, inspektor. 3. mat. faktor. 4. faktor, verksam omständighet, förhållande; orsak; ~ of safety
fiygv. belastningsfaktor. <vage [-əridg] s 1. kommissions|affär, -handel. 2. kommissionsarvode, "t/Ship [-əjip] s
agentur, ~y [-(ə)ri] s 1. faktori, handelsstation i utlandet. 2. f abrik[s|anläggning], bruk, verk; run a ~ driva en
fabrik; Fro Acts fabriks-, arbetarskydds|iagar; a re hand en fabriksarbetare; ~ inspector yrkesinspektör;

manager bruksförvaltare; ~ owner bruks|-ägare, -patron; ~ price tillverkningspris; scale production fabriksmässig
tillverkning, factotum [fsektou'tam] s 1. manlig ensam tjänare. 2. faktotum underordnad som sköter alla affärer-
na, ngn» allt i alla, högra hand. factual [fæ'ktjuəl] a° faktisk, facula [fæ'kjul|ə] (pi. -æ [-i:]) s astr. solfackla,
facultative [fæ'klteitiv] a frivillig, valfri; fakultativ.

faculty [foe'klti] s 1. förmåga, fallenhet, talang Eadministrative, critical ~; a great re for], 2. F isht Am. praktisk
läggning, 'tag' i sig, rådighet Emots. shiftlessness]; isht huslig duglighet.

3. själs- ei. kroppsförmögenhet. 4. fakultet; fakultetsmedlemmar; äv. ämne[s|gren]; the Fre F ofta läkarekåren. ö.
rättpghet]; tillstånd, dispens, licens isht kyrki.; court of faculties kyrklig licensjdomstol. -rätt.

fad [fæd] s oskyldig vurm, mani, käpphäst, fluga, älsklingsidé, ^dish [-ij] a vurmig, 'flugig', fantastisk, ^dist [-ist]
s käpphästryttare, svärmare, fantast, vurmare. ~dy [-i] a F se -dish. fade [feid] I. itr 1. vissna. 2. blekna, bli
urblekt; fördunklas. 3. mattas; falla av, avtyna, dö bort; så småningom försvinna, förtona, tona bort [&v. ~ aioay,
re out]; vika [from]; ~ away F av. avdunsta. II. tr film, radio ~ in tona in (upp); ~ out tona bort. III. s aim, radio
tonande; re-in [- -] in-, upp|toning; re-out [- -] borttoning. ~d [-id] a 1. vissnad. 2. urblekt, bleknad; matt. ^less [-
lis] a° som icke vissnar ei. [för]bleknar; tvättäkta. fæc||al [fi:kl] a träck-. -es [fi:'si:z] s pl 1.

bottensats, grums. 2. träck, uttömningar. Faed [feid] npr.

Faer|ie, -y [fe(i)'əri, av. fs'əri] &id. s feland[et], feernaþ värld]; *ttr. fe- E~ Queene].

Fafnar [fæ'fnə] npr.

fag [fæg] I. itr 1. slita, knoga, släpa, träla. 2. eng. skoi. vara pennal (äldres slav) ffor a p.]; kricket ~ out tjänstgöra
som lyrtagare; ~ for a ball springa efter en boll. II. tr 1. trötta ut, tröttköra Eäv. ~ out], 2. skoi. begagna yngre
pojke som pennal, låta göra dränggöra, tyrannisera; reging system pennalism. III. s 1. knog, slit, släp; tråkigt jobb
[what a re!], 2. skoi. pennal, 'slav'. 3. S cigarrett, ~-end [-e'nd] s den sista värdelösa delen av ngt, tamp, sladd,
stump.

faggot [fæ'gət] I. s 1. risknippe som bränsle, bunt av stickor; knippa i aiim., samling;J?re and re av. bål. 2. berg.
ståltrådsknippe, paket. 3. slags leverpaj. 4. P käring. 5. re-voter valman som fått rösträtt genom skenöverlåtelse
tm sig av egendom. II. tr binda i knippor, bunta. III. itr göra knippor. Fagin [fei'gin] npr.

fag-maSter [fæ'gma:stə] s skoi. äldre elev som bar

fag, se fag III. 2.

fagot [fæ'gət] se faggot.

fagottlst [fəgo'tist] s mus. fagottjist, -blåsare.



Fahr. förkortn. för Fahrenheit.

Fahrenheit [fæ7rənhait, av. fa/r-] npr; ~ thermometer den i England använda termometern.

faience [faia/(n)s, äv. fei-, -ə;'(n)s, -cr/ns, o/ns] 5 fajans; porslin.

fail [feil] I. itr (ofta skenbart tr med dativobjekt utan

to) 1. fattas, saknas; icke räcka till; tryta [supplies re], sina [ut], svika EAis voice reed]; words ro me jag saknar
ord [att uttrycka].

2. -tackla av; om ljus, ögon ào bli matt (skum); om ljud do bort. 3. om teoken, profetia &c slå fel, icke slå in. 4. ~
in brista i, sakna; ~ in expression sakna uttryck; ~ of vara utan, sakna, icke äga E~ of a stomacK]. 5. svika plikt
ei. uppgift, icke [full]göra E<v» in]; ~ in o.'s duty försumma (brista i) sin plikt. 6. misslyckas, icke lyckas [he
roed in the attempt]; slå slint, icke göra ngn lycka; om skörd &c slå fel; klicka; strejka, stoppa [the engine ~ec?];
bli kuggad Em mathematics]; rein .. -ing misslyckas i att.., icke lyckas + inf.; ~ in its effect icke ha avsedd
framgång; ~ in o.'s hopes bliva besviken i sina förhoppningar; ~ of E

3. F kugga i examen [he was reed]; bli kuggad i [an exam, mathematics]. III. s end. i uttr.

ro hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt ðc militärterni »£> sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangfailing
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fair-haried

without u säkert, ofelbart vid löfte och uppmaning, ~ing [-ig] I. a° bristande, trytande; svikande; som klickar (slår
fel &c); [som är i] avtagande, som börjar bli dålig; never u osviklig, ofelbar. II. s brist, fel, svaghet. III. prep vid
uteblivande av, i brist på; ~ payment om betalning uteblir; this i annat fall, eventuellt, om detta ej händer; ~
which och (ty) i motsatt fall; ^ whom (whom u) i vars ställe

suppleant inträder etc.

Faiisworth [fei'lzwə:þ] npr.

failure [fei'ljo] s 1. den omständigheten att ngt Icke inträffar ei. utföres uteblivande; brist; uraktlåtenhet,
försummelse [~ to keep a promise]; through the ~ of the powder to explode genom att krutet icke exploderade. 2.
trytande, utsinande, svikande; avtacklande, avtagande; u of crops missväxt; ~ of justice felaktig (orättvis) dom;
heart-u hjärtförlamning; motor u motorstopp. 3. misslyckande, fiasko, olycklig utgång; felslående; kuggning. 4.
konkr. misslyckad person ei. sak, en som det ej blir ngt av; misslyckat försök; he is an utter ~ han är fullständigt
misslyckad; prove a ~ misslyckas, visa sig förfelad, utfalla olyckligt, göra fiasko. 5. betalningsinställelse,
insolvens, fallissemang, konkurs.

fain [fein] I. o 1. poet. glad. 2. be u to vara glad att kunna (få) då det inte är annat att göra, vara [så illa] tvungen
att. II. adv gärna i uttr. would u skulle gärna.

fain[s] [fein, -z] [äv. fain it] »e /. fen.

fainéant [fei'ne(i)a:g ei. fr. utt.] I. a lat, indolent. II. s lätting.

faint [feint] I. a0 1. svag, matt [attempt, voice]; vanmäktig, färdig att svimma. 2. kväljande; kvalmig [air]. 3. om
sinnesintryck &c svag, otydlig, dunkel; I have not the uest idea (F ofta I have not the uest) jag har inte den
blekaste aning därom: ~ (av. feint) lines helt svaga (otydliga) linjer att följa på skrivpapper [u-ruled paper]; ~
smell svag lukt; $ kväljande lukt jfr 2. 4. åid. klenmodig. II. s svimning; in a dead u avsvimmad. III. itr 1. bli
vanmäktig, svimma [üv. ~ away]; uing ft svimning. 2. bli modlös (av. svag), ~-heart [-hcr.t] s har-hjärta, mes. ~-
hearted [-ha/tid, av. - - -] a° klenmodig, försagd, feg, rädd.

1. fair [feə] s marknad, mässa; a day after the u något för sent, post festum; vanity u fåfängans marknad; ~
ground marknadsplats.



2. fair [feə] I. a 1. ngt aid. o. retor. fager, skön, vacker [building, landscape, woman jfr 4.]; the u sex, the u det
täcka könet, de sköna; my u readers mina läsarinnor. 2. vacker, ansenlig [a u heritage]. 3. skenbart vacker,
tilltalande, som låter bra iron, om ord, löfte &c; ~ speeches fagert tal; "v/ tongue hal tunga, fagert tal; lismare. 4.
blond, ljus[lagd] [man, woman jfr hair9 skin], skär. 5. klar, ren

icke smutsig % [water, a u white linen cloth];

läslig, tydlig, ren[skriven]: ^ copy renskrift, renskrivet exemplar; ~ draft renskrivet koncept; u hand tydlig stil; a
u impression ett rentryck. 6. moraliskt fläckfri, otadlig [stand <x<]; u name (fame) gott namn och rykte. 7. ärlig,
redlig,hederlig,lojal, just,renhårig, uppriktig [with mot]; som gör rättvisa; opartisk, rättvis, billig, rättmätig [on, to
mot]; sport, som är enligt reglerna [blow, stroke]; rimlig [it is u to presume that]; all's u in love and war i kärlek
och krig är allt tillåtet; it is but u \and just] det är inte mer än rätt och billigt; it is not ~ on him det är inte just
(lojalt, rätt) mot honom; and square öppen och ärlig av. adv.; ~ competition lojal konkurrens; a u day's wage for a
u day's work hederlig (rättvis) lön för hederligt arbete; ~ dealing redligt (hyggligt* reellt) [be]handlingssätt;
redbarhet i handel och vandel; be u game förtjäna att bli retad ei. lurad; ~ looks gott öppet utseende; by u means
på ärligt sätt; med godo, med milda medel; by u means or foul med godo eller ondo, på vad sätt som helst; play
rent (ärligt; av. jämnt) spel så att ingen orätt sker; rättvis behandling; hederligt (lojalt) handlingssätt; see ~ \_play]
se att allt går rätt till, vara sekundant; if that is a u question om det är tillåtet (tillätes mig) att fråga; ~ trade
rättvisa handelsvillkor med lika ömsesi-diga förmåner; give a u trial opartiskt ei. ärligt pröva; låta rättvisa
vederfaras; ~ warning varning i tid. 8. ganska (tämligen) god ei. stor, rätt bra, tillfredsställande, hygglig, skaplig
[health, notion, number, scholar, specimen]; rimlig [price, terms], 9. om väder vacker, bra ej regn ei. blåst,
molnfri [day, sky]; u wind gynnsam vind, medvind. 10. lovande, god, gynnsam; have a u chance ha alla
möjligheter för sig, ha vägen öppen, ha goda utsikter att lyckas; uprospects goda utsikter; be in a ~ way to
succeed vara på god väg att lyckas. 11. mild, ej våldsam; by u means se ovan under 7. 12. fri och ren, obelamrad,
obehindrad, öppen [way, view]; jämn [curve, line], II. s åid. poet. skönhet, skön kvinna. III. adv 1. hövligt i uttr.
speak a p. u hövligt ei. vänligt tilltala ngn. 2. tydligt, rent, renskrivet; write out u renskriva. 3. rättvist, opartiskt,
riktigt, ärligt, hederligt; öppet; hit (fght) u slåss (boxas) efter reglerna;play ~ spela (handla) ärligt. 4. bid u lova
mycket, se lovande ut. 5. ~ and softly sakta i backarna, inte så hett, vackert, inga överord; ~ and softly goes far in
a day med lämpor kommer man längst. 6. come (fall &c) ~ komma (falla &c) rakt (pladask); for u Am. S all-
deles, totalt. IV. tr renskriva.

Fairllbairn [fe'ə|bsən], -bank[s] [-bægk, -s], '-fax [-fæks], -field [-fi:ld] nprr.

fair-haired [fs'əhs'əd, av. - -] a ljushårig.
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Fairllholme [fs'ojhoum], -holt [-hoult] nprr. fairing [fs'ərig] s marknadsgåva, fairllish [fs'alrij] a ganska bra; rätt
hygglig, skaplig, hjälplig. -ly [-li] adv 1. rättvist [win a th. ~]; opartiskt; under lika villkor; billigtvis; av. ärligt,
öppet, hederligt; if ro paid mot rimlig ersättning; answer ~ and squarely svara öppet och ärligt. 2. lämpligen [may
be ro described thus], [på] lämpligt [sätt], behörigen, vederbörligen, mycket väl, utan att det kan anses olämpligt
(oriktigt). 3. ibi. klart, tydligt. 4. alldeles, fullständigt [ro beside himself ro silenced]; ordentligt, riktigt [ro
awake, ~ roused]. 5. oftast tämligen, rätt, ganska; ro good rätt bra; i skrirt ibi. svårt att skilja bet. 4 och 5. - -maid
[-meid] s rökt sardin; February ~s bot. snödroppar, ••minded [-mai'ndid, attr. -'--] a rättjsinnig, -tänkande, -vis,
lojal, ärlig, -ness [-nis] s 1. fagert utseende, skönhet. 2. blondhet. 3. rättvisa, billighet; opartiskhet; ärlighet,
öppenhet; in ro billigtvis, rättvisligen. - -spoken [-spou'kn, av. --] a vänlig, hövlig i sitt tal. -way [-wei]s far-,
segel|led. - -weather[-weðə] a «g. vackert väders-; ro friends vänner blott i goda dagar [mots, friends in need]; ~
yachtsman söndagsseglare, fairy [fs'əri] I. s fe, älva. II. a0 felik, lik en älva, fe-, sago-; trolsk, troll-; [upp]diktad,
fantastisk, underbar. oJand [-lænd] s älvornas land, sagoland[et]; förtrollat land; av. adj. sago-, underbar,



förtrollad, ^-piece [-pi:s] s sagospel. ~-ring [-rig] s älvdans. ^-tale[-teil] s 1. [fe]saga. 2. osann historia, faith
[feiþ] s l. förtroende, tillit, tro [in till, på; lose ~ in]; pin o.'s ro to (upon) blint lita på (följa), hysa obegränsat
förtroende till; put o.'s ~ in sätta tro till, lita på. 2. tro i religiös mening; want of ro otro; klentrogenhet. 3.
tros|lära, -bekännelse [the Christian ~]; the ro den sauna tron, 4. trohetsplikt; tro och loven, heder och tro;
hedersord, löfte; on the ~ of på ngns ord, i tillit till; [on my] ro! på min ära! sannerligen! minsann! keep »o hålla
ord (sitt löfte); pledge (give) o.'s ro ge sitt hedersord på ngt, eg. sätta sin trohetsplikt i pant; breach of ~
löftesbrott, 5. trohet, redlighet, hederlighet; bad ~ bedräglig avsikt; förräderi; good ~ uppriktig avsikt (mening)
med vad man säger, rättskaffenshet, redlighet; in good ro uppriktigt, i god tro; bona fide; på heder och ära; Funic
~ förräderi. 6. aid. bekräftelse; nu blott i uttr. in ~ whereof till bekräftelse härav i traktater etc. ~-cure [-kjuə] s
helbrägdagörelse [genom tron], ~ful [-f(u)l] a° 1. trogen, trofast [to mot]; hederlig; plikttrogen. 2. trovärdig,
tillförlitlig. 3. trogen, exakt, noggrann [account, copy]. 4. the ro de rättrogna, ~fully [-fuli] adv 1. troget,
pliktskyldigt &o, jfr föreg.; samvetsgrant; uppriktigt; deal'ro with vara fullt uppriktig

mot (i fråga om); säga sitt hjärtas mening till ei. om, sjunga ut om (inför); promise ro F lova säkert; Yours ~ i
brevslut med utmärkt (största) högaktning. 2. troget, riktigt, korrekt, exakt [represent, judge ~]. ^fulness [-
f(u)lnis] s trohet, trofasthet; hederlighet; exakt likhet [the ^ of the likeness]. -healing [-hir'lig] se --cure. ~less [-
lis] a° 1. otrogen, utan tro [in på]. 2. otrogen [wife, tenant], trolös, svekfull; pliktförgäten; opålitlig.

1. fake [feik] »t- I. S bukt av uppskjuten ända. II. tr skjuta upp ända, lägga i ringlar [~ a rope].

2. fake [feik] F I. tr 1. fiffa upp, bättra på,

färglägga ngt så att det skall ta sig bra ut, retu-

schera, för|sköna, -falska, omstuva [äv. ~ up]. 2. sätta (koka, lappa) ihop [äv. up] nyheter el. ngt av dåligt
material. 3. låtsa [surprise]. II. itr bluffa, förfalska. III.* nppfiffning, knep; 'förbättrad* sak, gjord notis (rapport
&c), lagad historia; förfalskning; svindel; äv. bedragare; attr. falsk, förfalskad [pass], ^ment [-mənt] s se fake III.
~r [-ə] s F 1. förfal-skare, bedragare. 2. gatuförsäljare.

fakir [fa/kiə, fəki7ə] S fakir muhammedansk tiggar-muuk, indisk botgörare.

falcate [fse'lkeit] a krökt, skär-, liejformig. ^d [-id] a astr. se föreg. [ro like the moon].

falchion [fo/l(t)Jn] s bred huggare kort o. brett,

lätt bågformigt svärd med egg på yttersidan; poet. Svärd i allm.

falciform [fse'lsifoim] a skär-, lielformad.

falcon [fo/lkən, fo/kən, äv. folk-] s zooi. [jaktfalk. ~er [-ə] s falkenerare. F~er [fo/knə, fo/lkənə] npr. ~ry [-ri] s
falkenerarkonst; falk jakt.

falderal [fæ'ldəræ'1] s grannlåt; skräp.

faldstool [fo/ldstuil] s 1. biskopsstol i kyrka. 2. pulpet för litanians läsning.

Falernian [fələ/niən, av. fæl-] s falern|vin, -er.

Falkirk [fo-/lkə:k, äv. fol-] npr. Falkland [fo/k-lənd, av. fo(:)lk-] npr; ~ Islands. Falkner [fo/knə] npr.

fall [fo:l] I. fell fallen itr falla i olika bet. 1. falla [ned]; hänga ned om hår &c; falla på' [night is roing]; lossna och
falla, falla av. 2. falla, födas om djur, isht lamm. 3. sjunka om vatten &c; sänka sig, slutta nedåt; lägga sig om sjö,
vind &c; avtaga, mojna [av]; slockna; bildl. minskas, falla, sjunka om mod, pris, temperatur &e; her eyes fell
hennes Ögon sänktes; his face (countenance) fell han blev lång i ansiktet; roing weather Am. F regn (snö) att
vänta. 4. utfalla, mynna ut [into i]. 5. falla

[omkull]; är. bildl. falla för frestelse, ngns behag, ngt nytt &c, fängslas av; the fortress fell fästningen föll (gav
sig); ~ on o.'s sword kasta sig på sitt svärd; ~ to the ground falla till marken, gå om intet: roing sickness aid.
fallandesjuka, epilepsi. 6. gå under; stupa, omkomma; the roen de i strid fallna. 7. falla sön-
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der, ramla; ~ to pieces falla sönder; biidi. falla ihop. 8. sönderfalla [into i delar]. 9. ~ [up]on (to) falla på, drabba,
träffa [the lot (her eyes) fell upon me; the cost us to you]; tillkomma, falla till del. 10. ~ to tillfalla; hemfalla
(återgå) till. 11. infalla, inträffa EEaster us on..]. 12. bli[va] [u dumb, ill, due Ac]. 13. komma, råka; ~ into a rage
bli arg (rasande); ^ in love with förälska sig i; a-crying brista i gråt; börja gråta; ~ asleep somna. 14. u to be + PP.
komma att bli . . (att . .s), skola i vederbörlig ordning . .S [what now US to be described]. 15. med prep: u across
stöta (råka) på'; ~ among råka in i (bland); ~ among thieves falla i rövarehänder; ^ behind passeras (överflyglas)
av: below understiga beräkning &c; ^ for it låta lura sig, gå i fällan; jfr 5.; u from falla ner från, falla ur; undfalla;
aid. avfalla från, svika, övergiva; ~ much from förlora mycket av [o.'s former health]; u into (jfr ovnn 4. o. 8.)
falla [ned] i; försjunka i; inlåta sig i [conversation]; hemfalla till, råka ut för, göra sig skyldig till misstag, komma
in i vana; gå med på, rätta sig efter; ~ into line rycka upp i linje; ~ into line with sluta sig till; u into o.'s place
intaga sin plats; ~ on (upon) (jfr ovan 9.) över-, an!falla, falla över; komma (råka) på' theme]; u on o.'s feet (legs)
büdi. klara sig bra ur knipa, ha tur; ~ to gambling börja på (ta sig till) att spela; ~ to blows råka i slagsmål; ~ to
ivnrk gripa sig verket an; hugga i (in); jfr ovan 9., 10.; u under komina under rubrik &c, inrangeras bland, räknas
till, tillhöra; råka ut för, bli föremål för; ~ upon se ~ on. 16. med adv. [jämte prep.] el. adj.: astern i» sacka
akterut; ~ away bortfalla; avfalla, gå tillbaka fr&n att vara frälst, falla ifrån; [av]falla ifrån Efrom]; falla (tackla)
av, tyna bort; ~ back återfalla; draga sig (vika) tillbaka; svika; ~ back upon X repliera (falla tillbaka) på, draga
sig tillbaka till; Midi. ta[ga sin tillflykt] till, tillgripa; ~ behind bli efter; ~ down falla ned [on o.'s knees]; rasa;
störta, stupa; S misslyckas, spricka [on på ngt]; ~ due förfalla om växel &c; ~ flat biidi. falla platt till marken,
icke göra mycken (ngn) lycka, göra fiasko, bli u£an verkan; ~ foul of kollidera med; råka i gräl (slagsmål) med;
~ foul of ei. on angripa; ~ in falla i; falla in, instörta, ramla in (ner), rasa; bli infallen (insjunken); X falla in, ställa
upp [sig] pà led (i ledet), äv. tr. låta ställa upp; om kontrakt utlöpa; förfalla, återgå [till ägaren] vid arrendetidens
slut, bli ledig (disponibel); ~ in! X uppställning! ~ in upon oväntat besöka, titta in till, överraska; ~ in with råka
på, oförmodat träffa; samtycka till, gå in på; foga (rätta) sig efter; instämma (vara överens) med; träffa in på,
passa (gå bra)'ihop med; sammanfalla tin tidpunkt med; ~ off falla av äv. £«; avvika frän kurs; draga

sig (vika) tillbaka (undan); avfalla, svika; avtaga, minskas; avtyna, mattas, försämras, gå tillbaka [he is uing off t.
ex. om elev]; ~ 0/7 hugga in, sätta i; ~ out utfalla [how things will u out]; gå ur ledet, bli efter; bli ovänner
(oense), råka i gräl [with]; hända sig [thus it fell out that..]; ~ out o/komma ifrån, lägga bort vana, upphöra med; ~
over falla över ända; ~ short bli otillräcklig, ta slut; icke nå fram; misslyckas; ~ short o/* icke nå upp till; komma
under; vara underlägsen [u short of a p.'s energy]; brista i fullgörande av; svika, icke motsvara [expectations]; u
through gå om intet, misslyckas; falla [igenom]; om förslag falla; ~ to hugga in isht pà mnten, börja [äta ei.
slåss]; om dörr falla (slå) igen. II. s fall i olika bet.: 1. fallande, sjunkande; instörtande »v hus; biidi. nedgång,
minskning i pris &c; förfall [the utmost state of to have a bad u falla (halka) omkull och slå sig; the u [of man]
syndafallet; the u of a fortress en fästnings fall; theu of darkness mörkrets inbrott; speculate for a u hand.
spekulera i baisse. 2. nederbörd, snöfall [u of snow], 3. isht Am. höst eg. lövfällningstid; äv. attr. E~ winds, rain].
4. antal nyfödda lamm. 5. flods utfallande. 6. vattenfall isht pi. us [the Niagara F<v.s]. 7. sluttning, lutning nedåt;
fall[höjd]. 8. sänkning av röst; mus. kadens. 9. nappatag; try a u ta ett [nappa]tag, försöka sina krafter. 10. död,
undergång. 11. avverkning av skog; fälle, avverkat timmer. 12. slags slöja [she wore a thick ~]: -v/ oflace
spets|2:arnering, -krage. 13. tekn. fall, löpare i taija [block and 'v], fallacious [fəlei'jəs] a° bedräglig, falsk,
vilseledande. -cy [fæ'ləsi] s 1. bedräglighet, det bedrägliga (falska, vilseledande) i [of] ngt; otillförlitlighet; [of
our senses]. 2. vanföreställning; villfarelse, misstag. 3. falsk slutledning, sofism. fal-lal [fæ'læ'1] s grannlåt, bjäfs,
fallibility [fselibi'liti] s felbarhet. -le [fæ'ləbl] 1. felbar. 2. som kan vara felaktig (oriktig), bedräglig, otillförlitlig
[hopes, rule]. falling-üdown [fo'/ligldau'n] s nedfallande; fall, nedgång, störtande; sjunkande, -in [-i'n] s ras,
samman-, instörtande, -off [-o(:)'f] s avtagande, minskning; avtacklande, avtynande; försämring; avfallþnde]. -out



[-au't] s gräl, tvist, -star [-sta/] s fallande stjärna, stjärnfall.

Fallodon [fæ'lədən] npr.

1. fallow [fæ'lo(u)] I. s trädesåker, träda. II. a liggande i träde; obrukad, försummad; lie u ligga i träde. III. tr plöja
och harva trädan, lägga i träde.

2. fallow [fæ'lo(u)] a blekt brunaktig, rödgul, ~-deer [-diə] s zooi. dovhjort.

Falmer [fæ'lmə], Falmouth [fæ'lməþ] nprr. false [fo:ls, äv. folsj I. a° 1. falsk, osann; oriktig, felaktig
Econclusion, idea, statement,
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quantity]; ogrundad [hopes]; it is ro det är inte sant; ~ imprisonment olaga häktning; ~ pretences falska
förevändningar, osanna uppgifter om 8ig sjsiiv; ~ start fel-, tjuv|start;

4- ~ step felsteg. 2. falsk [friend], bedräglig [medium,mirror], lögnaktig; otrogen [to mot]. 3. falsk, förfalskad
[coin]\ oäkta [diamonds]; lös- [hair, teeth]; låtsad, hycklad; ~ bottom lös-, dubbeljbotten i fartyg; ~ joint löslänk;
~ key dyrk. II. adv nu end. i play a p. ro bedraga ngn. 'v.hood [-hud] s 1. avsiktlig falskhet, osanning, oriktighet.
2. ljugande is permitted by their religion]; osanning, lögn[er] [tell a gross ~]. ~ness [-nis] s 1. oriktighet,
overklighet. 2. falskhet, falskt sinnelag, dubbelhet; trolöshet, falsetto [fo:lse'to(u), äv. fol-] I. s falsett. II. a

1. falsett-. 2. biidi. falsk, uppskruvad, låtsad, affekterad.

falsification [foflsj(i)fikei'Jn, av. fols-] s förfalskning. -fy [-ifai] tr 1. förfalska [accounts, dates]; framställa i falsk
dager. 2. svika, komma på skam. 3. förklara för falsk, vederlägga. -ty [-ili] 8 1. oriktighet, det falska ei. oriktiga
[of (i) this doctrine]. 2. falskhet, lögnaktighet [a race notorious for their ~], 3. lögn, osanning. Falstaff [fo/lstarf,
av. fo'1-] npr. ~ian [fo:lsta:'-

fiən] a lik Falstaff fet, feg, fräck, skrytsam, njutnings, lysten, men kvick och jovialisk person bos Shakespeare.

falter [fo/ltə, av. fo'1-] itr 1. stappla, ragla, gå ostadigt [with ^ing steps], 2. sväva på målet, stamma; ~ out tr.
framstamma; her voice roed hennes röst stockade sig (blev osäker). 3. vara (bli) osäker, vackla, tveka, svika [her
spirits ~ecZ]. ~ingly [-rigli] adv 1. stammande, med osäker (svävande) röst, osäkert. 2. vacklande, tveksamt,
osäkert £she ran ~]. fame [feim] s 1. % rykte folks iat. 2. anseende; rykte, ryktbarhet £acquire ^d [-d] a

ryktbar; berömd [as, for, to bej. familiar [fəmi'ljə] I. a° 1. aid. familje-, hus-E~ spirit se nedan IT. 2]. 2. förtrolig
[on a ro footing], intim, förtrogen [friend], bekant £ with med]; if you are at all ro with om ni aldrig så litet
känner till. 3. välbekant, icke främmande [to för; a ~ instance, sight], vanlig; this subject is ~ to me jag är
förtrogen med detta ämne. 4. ledig, otvungen [style]; in ro conversation i dagligt tal. II. s 1. förtrogen vän. 2. £=
~ spirit] tjänande ande, spiritus familiaris; trollpackas bära. ~ity [-[fəmiN-liæ'riti]-] {+[fəmiN- liæ'riti]+} s 1.
förtroligt umgänge [with med]; nära (förtrogen) bekantskap, förtrogenhet.

2. förtrolighet [on terms of ~ breeds [-contempt].-] {+con- tempt].+} ^ize [-raiz] tr göra bekant, göra förtrogen [to
för, with med]; vänja £to vid].

family [fæ'mili] s 1. familj äv. zooi. bot. kem.; hus, hushåll; attr. familje-, hus-, hushålls-; happy ro lycklig familj
ofta bildl. om mindre krets som umgås flitigt el. om olika slags djur i samma bur; se |

ro hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet * sällsynt X

äv. happy; in a ro way utan ceremonier, 'en famille'; in the ~ way F i grossess, 'på det viset1; it runs in the ro det
ligger (går igen) i släkten, det går i arv [inom släkten]; ~ allowance familjebidrag t»i lön, barntillägg; ~ butcher
(grocer cj-c) på skyltar &c slaktare (spece-rihandlande &e) som endast levererar till hushåll, ej t. ex. till armen el.
till fartyg; ~ circle familjekrets; ~ doctor husläkare; ~ hotel familjehotell med rabatt för familjer; 'X/ man



familjefar; hemkär karl. 2. föräldrars barn[skara]; a wife and ~ hustru och barn; a large ^ många barn, många
syskon; no ~ inga barn. 3. ätt, släkt; släktlinje; [ädel] börd, god familj [of ro]; ro likeness släkt|tycke, -drag; ~
living pastorat som av patronus tillsättes inom släkten; ~ tree stamträd.

4. fQlkfamilj; stam, ras [Arian, Teutonic ~]. famine [fæ'min] s 1. hungersnöd. 2. stor brist på Dgt, -brist, -nöd, t.
ex. forage ~ foderbrist; ~ prices dyrtidspriser. 3. svält, hunger; die of ro svälta ihjäl; ro-stricken hungrande,
svältande.

famish [fæ'mij] I. t£r lida hungersnöd; svälta; be roing F vara hungrig som en varg. II. tr [ut]svälta, uthungra;
[be]tvinga genom hunger [into till]; ro ed utsvulten, halvt ihjäl-hungrad.

famous [fei'nios] a0 1. berömd, ryktbar,mycket omtalad £for för]. 2. F utmärkt, ypperlig.

1. fan [fæn] I. s 1. solfjäder ofta äv. om solfjäders-liknande sak. 2. sädesvanna. 3. litet segel ei.

flöjel som håller väderkvarnens vingar ställda mot vinden.

4. •£* propeller[blad]. 5. fläktapparat äv. på bii. II. tr 1. fläkta med solfjäder [away bort] antingen för att svalka [it
roned my cheek] el. underblåsa E~ the fame, passions], blåsa upp [into a flame i ljusan låga]. 2. vanua, fläkta sad;
fläkta bort agnar. III. itr fläkta.

2. fan [fæn] s S entusiast, vurmare för ngt, älskare, en SOm har flugan p& ngt, av visst intresse biten individ
£baseball ro, film radio ~]; beundrare, dyrkare [Kipling ~].

fanatic [fənæ'tik] I. a fanatisk. II. s fanatiker £he is a ~]. <^al [-(ə)l] a° fanatisk [he is ~]. <^ism [fance'tisizm] s
fanatism, ~ize [fənæ'tisaiz] I. tr uppfanatisera. II. itr uppträda fanatiskt, vara fanatisk, fanciüable [fse'nsijobl] a
lockande, trevlig looks very ro], -ed [-d] a 1. inbillad [à ~ wrong], 2. omtyckt, favorit-, -er [-ə] s lieb-haber ps.
ngt, -kännare, -uppfödare, -odlare [dog-ro, bird-ro, rose-ro &c].

fanciful [fæ'nsif(u)l] a° 1. full av inbillningar, fantasifull, romantisk, fantastisk [a ~ man, a ro scheme]; nyckfull.
2. fantastisk tin mönster el. utseende, [vid]underlig [head-dress]. 3. inbillad, overklig, fantasi- £~ diseases], ro-
ness [-nis] s det fantastiska [of i]; fantasi-fllllliet vani. klandrande; nyckfullhet. fanCy [fæ'nsi] I.i 1. spelande
fantasi med genialiska infall o. uppslag isht ifråga om konstverks yttre form

lilitUrte+iu hjoti/nu F familjärt P lägre språk S slaugfancy-fair
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is a lighter play of imagination; the u sees Ijie outside, the imagination, the inner nature], inbillningsförmåga;
uppfinningsrikedom. 2. fantasi[bild], inbillning sa. inre bild, föreställning, dröm [the -ies of youth]; av. blott och
bart en inbillning £it is only his u]. 3. för-fiugen idé, infall E/ have a ~ we go there], nyck. 4. lust; tycke,
förkärlek; böjelse, smak; svärmeri; catch the ~ of slå an på, behaga; strike a p.'s u livligt tilltala ngn, falla ngn i
smaken; suit a p.'s ~ vara i ngns smak; take a p.'s u falla ngn i smaken, slå an på ngn; take a~ to {for) fatta tycke
för; få lust att ha (köpa &e). 6. sinne för ngt, omdöme, smak [a p. of ref ned ~]. 6. the u koii. a) de som vurma för
(syssla med) en viss sak (= fanciers se d.o.); b) sportvärlden, isht boxarna; c) av. sporten, isht boxningen. 7.
uppfödning [av rasdjur] Epigeon-u]. II. a el. attr. s 1. konstnärligt framställd el. prydd, prydligt utsirad, orne-rad,
om tyger fasonerad; fin[are] ej enkel, avsedd till nöje mera an nytta, fantasi-, fin-, lyx-, mode-; om blommor
mångfärgad; u[-]ball [-' -] se dress hall; ~ bazaar se ~ fair; ~ bread finare bröd; ~ china dekorations porslin; ~
composition fantasiarbete; ~ dish smårätt; ~ dog rashund; lyxhund; ~ dress maskeraddräkt, fantasikostym; ~
dress ball maskerad-, kostym|bal; ~ fair välgörenhetsbasar; ~ farm gård för uppfödande av rasdjur hundar, duvor
&c; ~ garden prydnads-, blomster|-+ trädgård; ~ goods à) ung. galanterivaror; rmare modeartiklar; 6) fasonerade
tyger (mönster); ~ paper lyxpapper; u shooting nöjesskjutning; ~ shop ung. galanterivaruaffär; ~ skating
konståkning på skridskor; »v store Am. affär för galanterivaror. 2. fantastisk, nyckfull, godtycklig, överdriven; ~
price fabelaktigt (vanvettigt) pris; rent oskälig hyra;



stocks Am. osäkra spekulationspapper. 3. fantasi-, vilande på inbillning E~ picture, piece, portrait, sketch]. 4. ~
man nu % fästman; S hallik. III. tr 1. föreställa sig, tänka sig, göra sig en bild av; tycka sig finna; o.s. in the
senate inbilla sig vara (att man är) i senaten; they ~ it a icalrus de tro det vara en valrossj^wsJ tänk bara! kan man
tänka sig? Eav. ~ that!]; ~ his believing it! tänk ätt han trodde det! 2. inbilla sig, vara benägen att tro, förmoda; / ~
jag skulle tro, 3. F ha höga tankar om, tycka vara någonting E~ o.s.]; ~ o.'s game vara karsk över sitt spel. 4.
finna behag i, fatta tycke för, tycka om, vara förtjust i E~ « horse]; önska sig, tycka att man skulle vilja ha [eat
anything that you u]. Ö. uppföda, odla för att fa fram vissa egenskaper, ~-fair [-fs'ə] <s se fancy II. 1. u--free [-
fri*/] a ngt aid. poet. oförälskad. /v-woman [-wumən] s älskarinna; glädjeflicka, ^-work [-wə:k] s finare
handarbeteþ]; shop tapis-seriaffär.

fandangle [fændæ^gl] s F 1. grannlåt. 2 [-dumheter],-] {+dum- heter],+} fane [fein] s poet. tempel. Faneuil [fænl]
npr.

fanfariie [fæ'nfsə] s fanfar, -on [fæ'nfəron] s skrävlare. -onade [fæ'nfəronei'd] s 1. skryt, skrävel. 2. fanfar, fang
[fæg] s 1. bete, huggtand. 2. orms gifttand. 3. klo av grlpverktyg, tång[e] i kniv &o. 4. tandrot, ~ed [-d] a väpnad
med betar (huggtänder &c). fanlight [fæ'nlait] s halvrunt solfjädersfönster

över dörr.

fanner [fæ'nə] s 1. fläktvanna; kastmaskin för

säd. 2. ventilator, fläkt, fanning-machine [fe/nigməJVn] s kastmaskin

rör säd. Fanny [fæ'ni] npr.

fantall [fse'nteil] s 1. solfjäderslik fågelstjärt.

2. slag* duva. 3. solfjäderslik gaslåga. 4. koi-

bärares sydväst slags hatt.

fantasia [fæntəzi'ə, av. -si'ə, av. fænta/ziə] s mus. fantasiþtycke]; av. slags potpurri av kända melodier.

fantast [fæ'ntæst] s fantast; svärm are. ~ic [fæntæ'stik, äv. fən-] a (~ically adv) 1. t inbillad, sken- [fears,
arguments]. 2. fantastisk, excentrisk, nyckfull [acts, minds].

3. sällsam, vidunderlig, grotesk [costumes, music]; trip it on the light u toe svänga sig (sina ben) i dansen,
svicalness [-[fæntæ'stikl-nis]-] {+[fæntæ'stikl- nis]+} s det fantastiska i ngt; underlighet; excentricitet.

fantasy [fæ'ntəsi, av. -əzi] s 1. mest vild fantasi;

av. fantasibild. 2. vilt påhitt, infall, fantoccini [fæntotJi:'ni:] s pl marionetter, fanll-tracery [fæ/n|trei/s(ə)ri]s
byggn. solfjäder-likt rosverk. - - vaulting [-vo/itig] s solfjädersvalv. - -wheel [-(h)wi:'l] s centrifugalfläkt;
vindlijnl.

far [fa:] I. a farther farthest ei. further furthest fjärran, avlägsen [in u lands]; lång-[vägaj [a ~ journey]; bortre [the
u end of the room]; the Fu West fjärran västern ü. S. A. väster om Mississippi; the Fu Fast yttersta (fjärran)
östern isht Indien, Kina, Japan; the ~ side bortre sidan, hinsidan; at the ~ end of vid bortersta (yttersta) ändan av.
II. adv 1. fjärran, långt bort[a] [he cannot be ~]; vida, långt [how is it from here to ..? it is u from well]; not be ~
to seek icke vara svår att finna, ligga nära till hands; come ~ komma långväga ifrån, ha rest en lång väg: go u gå
långt, bli någonting; räcka länge, vara dryg [make it go ~]; ~ gone avancerad; långt gånge|n (-t); the day was ~
spent dagen var långt liden; ~ [on] into the morning långt fram på förmiddagen; feiv and ~ between tunnsådda,
sällsynta; ^ and near när och fjärran; ~ and wide vida omkring, vitt och brett, långt bort, i fjärran land; ~ from
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långt ifrån, allt annat än; ~ from it långt därifrån, tvärtom; ~ be it from me vare det fjärran från mig: as ~ as a)
prep. [så långt som ei. ända] till; 6) konj. [för] så vitt [som]; as ro as that därhän; as ro as that goes vad det
beträffar; from ~ fjärran ifrån; how ~ hur långt; hur pass mycket, i vad mån (jfr 2); so ~ så långt, så till vida;
hittills: so ~ so good så långt var (är) allt väl; pra] so ~ as så vitt som, i den (samma) mån [som]; so ro as to + inf.
ända därhän att -+- att-sats, till den grad att..: so ~ away as ända bort till; that ~ F, thus ro så långt. 2. vida, långt,
mycket [~ better, more]; i hög grad, till större delen; go ro to explain i hög grad bidraga till (göra sitt till) att
förklara, förklara till en stor del; ^ other helt olika, vida skild från; ~ too much alldeles för mycket; by ~ i hög
grad; allra, ojämförligt [by ~ the best]; ~ and away the best den ojämförligt bästa; how SO ro as tO, se under II.
1. Faraday [fæ'rədi] npr.

far-away [fcr/rəwei] I. a 1. avlägsen. 2. frånvarande, drömmande min &c. II. s nim. fjärr-bild.

farclle [fa:s] I. s 1. fars. 2. [tomt] gyckel-, narrjspel. 3. kokk. köttfärs. II. tr biidi. krydda tal. -eur [-ə/] * skämtare,
-ical [-ik(ə)l] a° farsartad; komisk, farcy [fa/si] s veter. springorm. fardel [fa:dl] s åid. bylte; widi. börda, fare
[fsə] I. s 1. passageraravgift, taxa, [-biljettpris]-] {+biljett- pris]+} [t%e ro from London to Oxford; pay o.'s ~];
färja, skjuts &c pengar; ~s please! i omnibus &o biljetter! what is the ~f vad kostar skjutsen (biljetten)? legal ro
taxa. 2. en ei. flera passagerare som hrrUl bil, droska, båt &c, resande [he drove his ~ home], 3. mat, kost[håll]
[the ~ at an hotel]; good (bad) ~ god (dålig) kost; ordinary ro husmanskost; bill of ro matsedel. II. itr 1. poet,
färdas; ^ forth bege sig av. 2. opers. gå [ti rod no better with him, it rod well with us] . 3. fara vai ei. ilia, ha det
så ei. så; how did you rot hur hade ni det? hur blev ni behandlad? he rod no better det gick inte bättre för honom,
jfr II. 2.; one may go farther and ~ worse sämre kan man ha det; ~ thee well åid. farväl, lev väl! to a ro-you-well
Am.- F till det yttersta. 4.

leva i avseende på mat och dryck, få god, dålig &o mat;

~ well leva gott; få bra mat. Farellham [fs'oram], -well [fe'awel] nprr.

farewell [fe'əwe'1; äv. - - el. - - allt erter ställning i satsen] I. interj farväl! II. s farväl, avsked [bid ro; ro all
hope!]; ro to them!adjö med dem! III. a avskeds- [performance]; ~ [interview] avskedsintervju, farll-famed
[fa/lfei'md, - -] a vida berömd, frejdad, --fetched [-fe'tjt, - -] a långsökt, --flung [-flA'g] a poet, utsträckt över ett
stort område, vittomfattande.

Fargus [fcr/gəs], Faribault [fse'ribou], Faridkot [færi/dkot] nprr. farinlla [fərai'nə] s 1. mjöl; mjöligt stoff. 2. bot.
pollen. 3. kem. stärkelse, -aceous [-[færi-nei'Jəs]-] {+[færi- nei'Jəs]+} a° 1. mjöl-; mjölrik [diet, seeds];
stärkelsehaltig. 2. mjöljig, -aktig [taste], -ose [fæ'rinous] a 1. mjölhaltig. 2. mjöiig, pudrad, farm [fa:m] I. s 1. aid.
arrende, förpaktning [in ro], 2. [lant]gård, bondgård [ivork (manage) a ~]; urspr. blott arrendegård; farm för
djuruppfödning [poultry ro]; home-ro huvudgård del ny eljest utarrenderat gods, som brukas av ägaren själv.

3. fosterbarnsjhem, -ställe [baby-ro]. II. tr 1. bruka jorden, en gård; odla E~ the land]; ro

0.'s own land bruka sin jord själv; sitta på eget hemman. 2. arrendera syssla, inkasserings-uppdrag ào. 3.
utarrendera, bortförpakta [&v. ro owi]; av. uthyra folk. 4. bortackordera fosterbarn &c. III. itr driva jordbruk,
bruka jorden, vara jordbrukare; take up roing slå sig på lantbruk.

Farman [fa/mən] npr.

farmller [fa:'m|ə] s 1. lant-, jord|brnkare. bonde; arrendator. 2. uppbördsman. --hand[-hæ'nd] s jordbruksarbetare.
-[-]house [-hau's, av. --] s mangårdsbyggnad Pa gård. -Ing [-ig] s jordbruk [the improvement of ~]: ~ pupil
lantbrukselev; ~ utensils lantbruksredskap. -[-]stead [-sted] s bondgård med samtliga byggnader. -[-]yard [-ja/d] S
kringbyggd gård vid lant-ställe, stallgård &c.

Farnllborough [ta:'n|b(ə)rə], -ham [~əm], -worth [-wə:þ] nprr. faro [fs'əro(u)] s farao hasardspel. Faroe
[fs'əro(u), äv. fæ'r-] npr; the ~ Isles Färöarna, ^se [-i:z] I. a färöisk, färö-. II. s

1. färöbo. 2. färöiska [språket].



far-off [fa/ra(:)'f, - -] a fjärran, avlägsen i rum,

tid, slakt; äv. biidi. reserverad, 'på sin kant', farouche [fəru:'J] a vresig, trumpen; blyg. Farquhar [fa/kwə, fcr/kə],
^son [-sn] nprr. farrago [fərei/go(u)] s röra, unschmasch, blandning.

Farrllagut [fæ'rəgət], -ar [fæ'rə] nprr. far-reaching [fa/ri/tjig, - - -] a° vittgående, farrier [fae'ria] s 1. hovslagare.
2. hästläkare. 3. X underofficer sotn tjänstgör som regementsve-terinär. ^y[-ri]s 1. hovslagar|yrke,-smedja.

2. veterinäryrke.

farrow [fæ'ro(u)] I. s 1. grisande. 2. griskull.

II. tr föda grisar. III. itr grisa. far-sighted [fa/sai'tid, - --] a 1. fram-, fjärr|-synt, förutseende. 2. långsynt; som ser
långt, farthlier [fa/ðə] a o. adv komp. tm far 1. avlägsnare, fjärmare; bortre E^~ India]; längre bort; längre; on
längre bort; it shall go no ro det stannar oss emellan; go ~ av. widi. gå ännu längre; wish a p. ro önska ngn all
världens väg. 2. ytterligare, vid are E°u ^» oftast further], -ermost [-moust] a se -est. -est [fa/ðist] a o. adv
Esuperi. tsn far] avlägsnast,

ro hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt ðc militärterni »£> sjöterm F familjärt P lägre språk S
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fjärmast; längst bort; längst; at [the] u längst bort; senast: på sin höjd. farthing [fa/ðig] s 1. V* penny, ung. två
öre. 2.

vitten; doesn't matter a u gör inte ett dugg. farthingale [fa:'ðiggeil] s hist. styvkjortel, fasces [fæ'si:z] (pi. av
fascis) s pl hist. liktors

spöknippen, fasces, fascia [fæ'Ji|ə] (pi. -æ [-i:]) s byggn. band, list. fascic!|le [fæ'sik|l], -ule [-ju:l] « 1. faskikel,

liten knippa, bunt. 2. del av bok aom utkommer häfteivii.

fascinatlle [fæ'sinei|t] tr tjusa; fängsla, bedåra, förtrolla, hänföra, fascinera, -ing [-tig] a° [för]tjusande &c,
fascinerande, betagande, •ion [- - -Jn] s tjusande, tjusning; oemotståndlig lockelse; tjuskraft, -or [-tə] 5 1. tjusare
&c; förtjusande (hänförande) person. 2. förr teaterhuva, slags scarf, fascine [fæsi/n] s faskin, risknippa. Fascisllm
[fse'Jizm, fæ's-], äv. -mo [fæJYzmo(u)] s faskism. -t [fæ'J"ist, fæ's-], -ta [fæji'stə] (Pi. -ti [fæJYsti:]) 5 faskist.
fash [fæj] skotti. I. s besvär [take [the] II. tr besvära, göra omak, oroa o.s.]. fashion [fæjn] I. s 1. åid. yttre form,
skapnad. 2. ngt åid. fason, mönster, snitt [a dress of no very modern ~]. 3. sätt, vis [in this ~], skick; after the u of
liksom, lik[t]; after (j'ra) a ~ så där tämligen, någorlunda; after its u i sitt slag; Eastern u på orientalers sätt. 4.
rådande bruk, sed [the u of his clan], 5. mod isht i kläder; the u modet el. tonen för tillfället i finare kretsar; äv.
person el. Sak på modet: quite the u riktigt modernt, högsta mod; be the u vara på modet (modern, en vogue);
become the u, come into u komma på modet, bli modern; the 16 test u senaste modet; leader of ~ tongivande
person; man of u man av stora världen med Ana vanor och umgänge, fin herre, societetsherre; people of ~ fint
folk, folk som lever med i stora världen; in u på modet; go out of ~ bli omodern; set the ~ diktera modet; vara
tongivande; ~ paper modejournal; ^ parade mannekänguppvisning. II. tr fasonera, forma, gestalta, sätta fason på.
^able [-əbl] I. a° 1. modern, ny-modig. 2. tillhörande (brukad i, bebodd ei. besökt av) den fina världen, societets-,
fin, förnäm, mondän; elegant, chic, fashionabel; ~ gossip mondänt (societets-) skvaller; a u lady en fin (förnäm)
dam; a u seaside resort en mondän badort; the ~ world den fina (förnäma) världen. II. s modejdam, -herre,
elegant, ^-monger [-iWggə] s mode|herre, -docka, "f-plate [-pleit] s modeplansch. Fashoda [fəJou'də] npr.

1. fast [fcr.st] I. t 1. fasta. 2. fastetid. II. itr fasta, gå utan mat.

2. fast [fcust] I. a 1. fast[sittande]; stadigt fästad; hårt knuten; väl stängd, låst, reglad [door]; stark, hållbar,
[tvätt]äkta [colours];



djup [sleep]; biidi. trofast [friend]; keep a. p. a ~ prisoner hålla ngn i sträng fångenskap; make u göra fast,
fastbinda; stänga, låsa, regla: ~ and loose policy obeständig (ombyt-lig, nyckfull) politik; play ~ and loose vara
obeständig (ombytlig, trolös) [with mot]; behandla som en lekboll, krångla (fuska) med [with]; vårdslösa [with
o.'s reputation]; säga (handla) än si än så, vara än för än emot [on a question i en fråga]; take a u hold of ta fast
(stadigt) tag i; ~ with gout giktbruten och stillasittande. 2. hastig, snabb [horse, bowler, game]; strid; äv. som ger
fart; a u billiard-stable biljardbord med elastiska vallar; a ~ cricket-ground hård och torr kricketplan; my watch is
~ min klocka går för fort; you are two minutes u din [klocka] går två minuter före; ~ freight ilgods; ~ train
snälltåg. 3. vidlyftig, som lever undan, nöjeslysten, ruck-lande, lättsinnig, vild Ea ~ way of living];

om dam: som sätter sig över kouvenansen, med herrfasoner, i tal O. uppträdande fri [av sig], frigjord, vågad,
emanciperad E« ~ young lady]; a u liver en som lever undan, rué. vivör. II. adv 1. fast; stadigt, säkert, starkt,
hårt, tätt; ~ bind u find lås in det du inte vill bli av med; hold ~ to hålla fast vid; sleep be u asleep sova djupt
(tungt); stick ~ sitta fast; ^ aground hårt på grund; ~ beside (by) poet. tätt bredvid. 2. fort [run, speak ~]; snabbt,
raskt, i snabb följd; it's raining ~ det regnar häftigt; he would do it u enough F han skulle gärna (gladeligen) göra
det. 3. live ~ a) leva undan (om), ruckla, föra ett utsvävande liv; 6) leva fort, hastigt slita ut sig; she dresses rather
~ hon klär sig ganska djärvt (utmanande), fast-day [fa/stdei] s fastedag, fasten [fa:sn] I. tr 1. fästa [to vid]; fast
göra, -binda; sätta ihop; ^ down fastjlåsa, -spika, -slå; skruva på7; nagla fast; ~ down an envelope klistra ihop ett
kuvert; ~ off a thread fästa (sy tast, slå knut på) en tråd; ~ up

0.'s coat knäppa igen sin rock. 2. biidi. fästa [[up]on vid]; ~ a crime [up]nn påbörda ngu ett brott; ~ o.'s eyes (a
steady eye)

hålla ögonen fästade på; ~ a nickname [itp]on ge ngn ett öknamn; «v an obligation [up]on ålägga ngn en
förpliktelse; ~ a quarrel upon börja (F mocka) gräl med. 3. stänga [door, shutters], regla, låsa till. 4. ~ o.s. on
hänga sig fast vid. II. itr 1. fastna; gå igen [the door will not ~], gå att stänga; fästas [it us round the neck tvith].
2. u on bemäk-tiga sig; störta sig på; slå ned på [the wasps ued on me], dyka på; hugga fast i, gripa fatt i [a lie,
pretext], ~er [-ə] s ngn ei. ngt som fäster ei. håller ihop; spänne, lås; tryckknapp [spring-u]; lightning-u blixtlås,
rving [-ig] s

1. [hop]fästning. 2. ngt som raster: band, rem, knäppe, lås, klinka, regel, fönsterhake &<-.

f\i -whole title-word 0 adverb regular ^ rare X military »i1 marine F colloquial P vulgar S slangfasti

— 267 —

fault

fasti [fse'stai] s pl händ elseregister, annaler, fastidious [fæsti'diəs] a° granntyckt, kinkig,

kräsen, kritisk, svår att göra till lags. fasting [fa/stig] s fastande, ~-day [-dei] s fastedag.

fastness [fa/stnis] s 1. egenskapen att vara fast, se d. o.: ä) fasthet, stadighet; b) snabbhet; c) hållbarhet hos färg;
d) lättsinnigt (vilt) liv; fri[gjord]het, emancipation. 2. fästning, fäste [mountain ~]; fast värn. Fastnet [fa:/s(t)nit],
Fastolf [fæ'stolf] nprr. fat [fæt] I. a 1. fet; välfödd; tjock, korpulent; gödd; slakt-, göd-; ~ stock (cattle) slaktdjur;
gödboskap; ^ type boktr. fetstil; grow ~ fetma, lägga på hullet; cut up ~ S vara 'tät' när man dör lämna mycket
pengar efter sig. 2. fet, oljig, flottig [food]\ om lera klibbig; om kol bitu-minös; cut it ro S skära till i växten; slå
på stort, vräka. 3. bördig, fruktbar; fet, in-dräktig [living]; ~ part teat, stor (tacksam) roll. 4. trög, dum [smile]. II.
s. 1. fett; the ro is in the fre F nu är det gjort; nu skall det bli liv om befarad orolighet; chew the ro S morra,
brumma, knota. 2. det fetaste av ngt, det bästa; live on the ro of the land leva kräs-ligt, ha goddagar. 3. teat,
paradställe i roil. III. tr göda [kill the rotedcalf]. IV. itr fetma, fatal [feit|l] a 1. t ödeslik, ofrånkomlig. 2. ödes-
[web]; the ~ sisters ödesgudinnorna. 3. ödesdiger, betydelsefull [days]. 4. olyeks-bringande [consequences];
fördärvlig [to för]; svagare olycklig, fatal; ~ to the sense som förstör meningen av ett staiie 5. dödlig [blow,
wound]; ro acciden t dödsolycka. ~ism[-əlizm] s fatalism, ~ist [-əlist] s fatalist, fistic [-[-əl-i'stik]-] {+[-əl-
i'stik]+} a (mistical ly adv) fatalistisk. <vit|y [-[fə-tæ'liti]-] {+[fə- tæ'liti]+} s 1. oundvikligt öde. 2. olycksöde. 3.
det olycksdigra [of i]; fördärvlighet, olycks-bringande [in]verkan; dödlighet. 4. ofta pi. -i\ties olycka;



olyckshändelse isht med dödlig utgång, dödsolycka; död i krig &c [with five -ies]. ~ly [fei't(ə)li] adv 1.
ödesbestämt, ofrånkomligt. 2. till (med) fördärv; [högst] olyckligt; dödligt, med döden [end ~]. fata morgana
[fa:'tə mo(:)ga:/nə] s siaga hägring

isht 1 Messinasundet.

fate [feit] s 1. ödet; as sure as ~ F så säkert som amen i kyrkan. 2. öde; oundviklig nödvändighet; bestämmelse,
lott; the ~ of war krigslyckan; meet o.'s ~ gå sitt öde till mötes; finna sin död jfr 3. 3. fördärv, död, undergång. 4.
pi. Fros ödesgudinnor, nornor. <vd [-id] a 1. av ödet bestämd. 2. dömd till undergång, o-ful [-f(u)l] o° 1.
ödesfylld, skickelsediger, avgörande [decision, hour].

2. ödesbestämd [as ro as a Greek tragedy].

3. ödesdiger; dödlig, dödande [steel]. fathead [fae'thed] s fårskalle.

father [fcr/ðə] I. s 1; fader; far, pappa; ibland i personifikation [F~ Thames, Fro Time]; Fro Christmas
jul|gubben, -tomten. 2. upphov[s-

man] [of av. to till'; the wish was ~ to the thought]. 3. kat. kyrk. titei pater, Fader; the Most Reverend Fro in God
officiell beteckning för ärkebiskop. 4. doyen, nestor, ålderspresident i kär &c, t. ex. Underhuset. 5. pl. ~S ü)
förfäder; 6) ledande män, äldste i stad &o; C) the Fros of the Church kyrkofäderna. II. tr 1. avla; vara fader ei.
upphovsman till, ge upphov till. 2. gälla som (erkänna sig vara) fader ei. författare till. 3. ~ a child (book &c)
upon a p. utpeka ngn som fader (författare, upphovsman) till barn (bok &c); påbörda (tillskriva) ngn faderskapet
(författarskapet &c). ~hood [-hud] s faderskap, ^-in-law [-rinlo:] s 1. svärfar. 2. ibi. styvfar, oJand [-lænd] s -
fädernesland; the Fro iron. Tyskland, das [grosse] Vaterland. oJiness [-linis] s faderlighet; faderskänsla. ~ly [-li] a
faderlig; öm. "wship [-Jip] s faderskap, fathom [fæ'ðəm] I. s famn = 6 feet = 1,83 m. II. tr 1. åid. famna. 2. mäta
med lodet, loda; mäta djupet av av. biidi. 3. utgrunda, utforska, genomtränga, ^less [-lis] a° bottenlös, omätlig,
outgrundlig, ~-line [-lain]s & lodlina.

fatiguje [fəti/g] I. s 1. trötthet av ansträngning. Åt. tekn. påkänning pà metaller efter upprepade slog ei. lång
påfrestning. 3. ansträngning, knog, strapats. 4. X handräckning[s|tjänst], släparbete, ar-betstjänst ej militiirt
arbete; ro[-duty] handräck -ningstjänst; ro[-party~] handräckning.^ tropp, -manskap. II. tr 1. uttrötta, utmatta; -
ing tröttande, tröttsam, ansträngande. 2. försvaga metaller, ~-dress [-dres] * ^ släpmundering, arbetsdräkt. Fatlma
[fæ'timə] npr. falling [fæ'tlig] s göd|kalv, -lamm &c. fatten [fætn] I. tr göda; roing food gödningsfoder. II. itr
fetma, fattish [fæ'tiJ] a fetlagd; fetaktig. fatty [fae'ti] I.al. fetthaltig, fet, fetaktig. 2. oljig. 3. sjukligt fet; ~
[degeneration of ] heart (kidney) fetthjärta (-njure). II. s F tjockis.

fatullity [fətju'iti, äv. fæt-] s dumhet, stor enfald, dåraktighet, idiotisk förblindelse. -ous [fæ'tjuəs] a° enfaldig,
dåraktig, idiotisk; tom; meningslös, faubourgh [fou'buəg, av. -bə:g, äv. fr. utt.] s förstad isht till Paris, faucüal
[fo/kl] a svalg-, strup- [sounds], -es [fo/si:z] s pl anat. svalg.

faucet [fo/sit] s kran, tapp.

faugh [fo:; oftast dock pf: med p + långt bilabialt f-Ijud]

interj fy! tvi! fy tusan! Faugh [fæf, fa:f], Faulconbridge [fo/kənbridg], Faulkbourne [fo:'bə:n, -bo:n], Faulkland
[-[fo/k-lənd],-] {+[fo/k- lənd],+} Faulkner [fo:'knə] nprr. fault [fo:lt, ar. folt] s 1. fel, brist; to a ro överdrivet,
alldeles för [cautious to a ~]; a
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fear

något fel; ~ enquiry office felbyrå. 2. [-fel-[steg],-] {+fel- [steg],+} förseelse; t misstag; aiim. anledning till
klander; Jind u klaga, anmärka, kritisera; find u with anmärka på, klandra; have no u to Jind with icke ha ngt att



anmärka mot. 3. förvållande, skuld; whose u is it? ei. who is in u? vems är felet? the u is (lies) with him, felet
(skulden) ligger hos honom. 4. jakt. be at u om hundar ha tappat spåret; bildl. vara på villospår; vara alldeles
ställd (förbryllad, villrådig); vara förfelad; av. svika Emy memory is at be at u for sakna; be at u for not having . .
ha gjort sig skyldig till ett fel genom att inte ha.. 5.geoi.förkastning, 'v.-finder [-faində] s klandersjuk människa,
småaktig kritiker, häcklare, ~-finding [-[-fai'n-dig]-] {+[-fai'n- dig]+} a o. s klandersjuk[a] ^less [-iis] a° felfri;
oklanderlig, ~y [-i] a° 1. felaktig, bristfällig, ofullkomlig; oriktig. 2. klandervärd; straffskyldig.

faun [fo:n] s faun.

fauna [fo/nə] s fauna.

Fauntleroy [fo/ntləroi, äv. fo'nt-], Faust [faust], ~us [fo/stəs], Faversham [fæ'vəjəm] nprr.

fauteuil [fou'tə:i, fuu'til ei. fr. utt.] s fåtölj isht

teat.; äv. fåtöljliknande sittplats på omnibus.

faux pas [fou'pa:] s misstag, en dumhet; felsteg.

favour [fei'və] I. s 1. gunst, ynnest, bevågenhet; gillande; fnd u in the eyes of finna nåd för ngns ögon; in u hand.
om vara efterfrågad, omtyckt; be (stand) high in a p.'s u stå väl (högt i gunst) hos ngn; be out of u with a. p. vara i
onåd hos ngn; be restored to u åter tagas till nåder; look with u on åse med gillande; in u of till förmån för; be in
u of vara fo'r, gilla; om förhånande tala till ngns fördel; all in u will raise their hands alla som rösta för räcka upp
händerna. 2. [särskild] gunst, gunst-, ynnest bevis; tjänst a u of a p.], förmån, beviljad fördel, favör; do me the u
of.. -ing gör mig den tjänsten att..; the u of an answer is requested om [benäget] svar anhålles; by u of (ued by) a
brev överbringas godhetsfullt av; past us hand. visad välvilja; in our u till vår förmån (favör), oss till godo;
balance in our u hand. saldo oss till godo; by your u med er benägna tillåtelse; under u med förlov sagt. 3.
gynnande, hjälp, understöd, skydd [by u of; under u of night], 4. mannamån. 5. hand. brev; your u eder skrivelse,
edert ärade.

6. yttre märke givet ss. tillgivenhetshevls isht av dam;

[band]rosett, kokard; kotiljongsmärke. 7. åid. utseende jfr ued. II. tr 1. vara bevågen, gilla, hylla, närmast ansluta
sig till [doctrines, party, religion]. 2. aktivt gynna, understödja, uppmuntra; om sak vara gynnsam för, underlätta,
befordra; tala [till förmån] för, stödja åsikt, bekräfta misstanke, peka åt visst håii; hedra [with med]; fortune us
the brave lyckan står dem djärvom bi; won't you u us with a bit?

vill ni inte låta oss höra en bit? sång &c; be ued with ha äran (nöjet) att mottaga: ued gynnad, understödd; giirna
sedd; eftersökt; most ued nation mest gynnad nation; the ued few de [få] lyckligt lottade; ued by som understödes
av, som vinner anslutning hos; a brev, se 1. 2. 3. orättvist gynna [o 's own pupils], favorisera, ta parti för; oats u
buyers hand. havrepriset är gynnsamt för köpare (står f. n. lågt). 4. F skona, spara Eo.'s lame foot], 5. F likna tm
ansiktsdragen, ~able [-rəbl] a° 1. bevågen, välvillig, vänlig [to mot]. 2. gynnsam i ol, bet. [circumstances,
reports, weather; to the health]; fördelaktig E<o]; lovande [aspect], ~ed [-d] a med .. utseende; well-u med
fördelaktigt utseende, vacker &c; jfr favour /. 7., II. 5. ~ite [-rit] I. s favorit, gunstling [the u of be a u with el. of];
kappiöpn. the (a) U favorit, allmänt tippad segrare. II. a favorit-, älsklings-[child, dish], den (det) bästa ugn vet.
^itism [-ritizm] s 1. gunstlingssystem. 2. gunst-lingskap, gynnad (favorit-) ställning.

Fawcett [fo:'sit] npr.

Fawkes [fo:ks; i Guy u av. foks] npr; Guy uJs

day den 5 nov.; minne av krutkonspirationen 1605.

1. fawn [fo:n] I. s dovhjortskalv. II. s o. a äv. u-colour[ed] ljust gulbrun [färg]. III. itr o. tr om rådjur kalva.

2. fawn [fo:n] itr 1. om hundar visa tillgivenhet, visa sig vänlig gnm att vifta med svansen, krypa &c, slösa
tillgivenhetsbevis [[up~]on mot, på]. 2. biidi. svansa, krypa, lisma, söka ställa sig in [[up~]on, av. to för, hos],
~ing [-ig] a° krypande, lismande, inställsam.



fay [fei] s fe, älva.

Fayette [feie't], ~ville [- -vil], Fazakerley

[fəzæ'kəli] nprr. t

faze [feiz] tr Am. F störa, besväta, oroa, genera; bringa ur fattningen.

F.C. förkortn. för Football Club. fCap, fCp = fools-cap. F.D. = fidei defensor iat = Defender of the Faith trons
försvarare.

fealty [fi:'(ə)lti] s ~ länsplikt; tro och huldhet; swear u to a p. svära ngn trohetsed.

fear [fiə] I. s 1. fruktan [of för; that ei. lest att]; farhåga; be (stand) in u of [hysa] fruk-ta[n för], vara rädd för;/or
~ of av fruktan för; till förebyggande av; for u [that ei. lest] så att icke. 2. oro, bekymmer, ängslan, fruktan för
ngns säkerhet; in u of o.'s life fruktande för sitt liv. 3. anledning till fruktan, fara; no u det har ingen fara; det är
inte troligt (farligt); du behöver inte vara rädd; visst inte! absolut inte! there's no u of det är ingen fara för. II. tr o.
itr frukta; vara rädd [för]; befara; ~ for vara orolig för [..skull]: lest frukta att; need not u but [that] vara fullt lugn
för att; never u! var inte rädd för det! det har ingen fara; var lugn för det! [he will come, never u!]. III.
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fecundate

itr frukta; vara rädd (orolig) [for a p.'s safety].

Fearenside [fə/nsaid, fi'ərənsaid] npr. fearful [fi'əf(u)l] a.° 1. rädd [of för; lest, that att; to + inf.; ~ of waking her
baby]: rädd av sig, lättskrämd, ängslig. 2. fruktansvärd Eaccident]; F förskräcklig, förfärlig [have a ~ time; adv.
roly ill], ^ness [-nis] s 1. fruktan, rädsla. 2. hemskhet, ryslighet. Feargus [fə/gəs] npr.

fearless [fi'əlis] a° oförfärad, oförskräckt,

orädd, utan fruktan [of för]. Fearn[e] [fə:n], Fearon [fi'ərən] nprr. fearsome [fi'əsəm] a° ofta skämts,
förskräcklig, ryslig.

feaslbllility [fi:zəbi'liti, av. fi:zi-] s görlighet, möjlighet, -le [fi/zəbl, av. -ibi] a° 1. görlig, utförbar, möjlig. 2. F
användbar, passande i visst syfte, som duger. 3. oeg. sannolik, plausi-bel [theory]. feast [fi:st] I. s 1. isht kyrki.
fest, högtid [movable and immovable ~s]; ft vissa orter speciell socken(by)fest. 2. festmåltid, bankett. 3. kalas;
[und]fägnad, traktering; biidi. verklig njutning, fest [a, ro for the eyes]. II. tr hålla kalas för, rikligt förpläga,
traktera; förnöja, fägna; ~ o.'s eyes upon njuta av anblicken av, fröjda sig åt åsynen av. III. itr festa, kalasa; »v»
upon frossa på, njuta av. *v,er [-ə] s 1. festare, frossare. 2. gäst. 3. åid. värd. feat [fi:t] s 1. hjältedåd, bragd,
bedrift, dat; vapenbragd E&v. °f orms]. 2. kraftprov, bragd [athletic, mountaineering ~s], konststycke,
mästerstycke, feather [fe'ðə] I. s 1. fjäder; kon. fjädrar; plym; fan på penna; fine ros make fine birds kläderna
göra mannen; birds of a ~ flock together kaka söker maka, lika barn leka bäst; far and ro päls- och fjäder|vilt; a ~
in o.'s cap en utmärkelse (heder); en merit; that will be a ro in your cap det kommer att lända er till heder (ära);
in full ~ i full stass; in high ~ vid briljant lynne; crop a p.'s ros plocka fjädrarna (stånga hornen) av ngn,
förödmjuka ngn; cut a ro <£> klyva vattnet så att det forsar om bogen; biidi. slå på stort, uppträda vräkigt och
elegant; knock down with a ro peta (blåsa) omkull; white ~ vit fjäder symbol för feghet; show the white ro visa
feghet. 2. tekn. ~ and groove fjäder och not list och ränna vid spontning; and-grooveplanking spontad bräd-
fodring. II. tr 1. [be]fjädra, förse med fjäder E~ on arrow]; bekläda ut- ei. invändigt (pryda) med fjädrar; sätta
fjäder i; ~ o.'s nest se sig själv till godo, sko sig, lägga [bra] på kistbotten. 2. rodd. skeva [med] åror. 3. Jakt.
skjuta av några fjädrar på fågel utan att döda. III. itr 1. sväva, vaja likt fjädrar; fjädra. 2. växa (utbreda sig)
fjäderlikt. 3. rodd. skeva, ^-bed [-bed, av. - - -] s [fjäder]bolster. ~-broom [-brum], ~-brush [-brAj], ^-duster [-
dAstə] s

fjäder-, damm|vippa. ~ed [-d] a 1. [-[be]-fjädrad,-] {+[be]- fjädrad,+} med .. fjädrar; fjäderlik: well-ro biidi. i



goda omständigheter. 2. bevingad: snabb, ~-edge [-redj] I. s avtunnad kant, skarpkant på bräder &c. II. tr kilkanta
bräder, ~-head [-hed] s dumbom, tanklös individ. oJng [-rig] s 1. [be]fjädrande &c, se feather II. 2.
fjäderbeklädnad. 3. byggn. näsa i gotik, -less [-lis] a ofjädrad, naken. <vlet [-lit] s liten fjäder. F^stone [-stən]
npr. ^weight [-weit] s sport. fjädervikt[are], mycket lätt person

(8ak) isht jockey ej över 4 st. 7 lb (2s|- kg.) o. boxare ej över 9 st. (57 kg.), ~y [-ri] a 1. fjäderbeklädd, befjädrad.
2. fjäderlik; lätt; dunig, featly [fi/tli] adv åid. skickligt; lämpligt; nätt; fint, lätt.

featurje [fr/tjə] I. s 1. vani. Pi. ~s [anlets]drag, ansiktsbildning; sing, del, parti, detalj av ansikte ei. landskap; min
[without changing a ~]; åid. kroppsdel. 2. åid. gestalt. 3. drag, grunddrag; egenskap, karakteristisk
(iögonenfallande, framstående) del av ngt, sak som ger karaktär åt ngt, känne|märke, -tecken; del, led i ngt;
[karakteristisk(t)] förhållande (sak). 4. isht Am. stort nummer, huvudnummer [the ro of to-night's program]:
speciell attraktion, 'schlager' E~« in a bargain sale]; specialitet; special|artikel på framträdande plats, -avdelning
for viss tidning; attr. special-; the most noticeable ro of the week det märkligaste under veckan; the great ro of
the day dagens glans-.punkt; a regular

svalkande dryck, febrile [fi/brail, av. fe'b-] a feberaktig, feber-. February [fe'bruəri] s februari.

fee. förkortn. för fecit [fi'/sit] lat. vid konstnärssignatur = har gjort denna tavla.

fecal, feces, se fæcal, fæces. feckless [fe'klis] a° hjälp-, råd|lös, svag, försagd.

feculllence [fe'kjul|əns] s slam, grums; [-oren-[lig]het.-] {+oren- [lig]het.+} -ent [-ənt] a grumlig; smutsig,
stinkande.

fecund [fe'kənd, fi/k-] a frukt|bar, -sam. ~ate
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feel

[-eit] tr 1. göra fruktbar, verka befruktande på. 2. befrukta, ~ity [fikA'nditi, av. fi:-, fe'k-] s 1. fruktsamhet. 2.
fruktbarhet; växtkraft. 3. biidi. alstringskraft, produktivitet; uppfinningsjförmåga, -rikedom [~ of [-imagination],-
] {+imag- ination],+} fed [fed] imp. o. pp. av feed. federal [fe/d(ə)rəl] a° förbunds-, federal, förbundsstats- [the
m government of the U. S.; a m republic]; förbundsvänlig som önskar nations-el. statsförbund el. stark central
regeringsmakt i ett sådant; Ain. (1861-1865) nordstats-; i namn på bolag &c

förenade [m Match Corporation]; ~ off ces statsämbeten under den centrala regeringen; Fm Reserve Bank
centralbank i vart o. ett av u. s. A:s 12 bankdistrikt; Fm Reserve Board Am. centralbankernas banköverstyrelse,
~ism [-izm] s federalism. /vist [-ist] s federalist, ~ize [-aiz] tr o. itr förena[s] till förbund ei. en förbuuds-stat.

federate I. [fe'dər|eit] tr o. itr förena [sig] till ei. bilda en liga (ett förbund, en förbundsstat). II. [-it] a förbunden,
förenad; fede-rerad, förbunds- [states], III. [-it] s en förbunden, förbundsmedlem, enskild stat i federation. -ation
[-ei'Jn] s 1. liga, förening, förbund; national m riksförbund. 2. förbundsstat; Imperial Fm föreslagen
sammanslutning mellan Storbrittannieu och kolonierna. -ative [-eitiv, äv. -rətiv] a° federativ, förbunds-, fee [fi:]
I. s 1. hist, län, förläning; in m såsom län. 2. jur. ärvd [besittningsrätt till] jordegendom, arvgods: a) Simpla
obunden av viss arvsordning egendom med full besittningsrätt; b) m-tail övergående till vissa bestämda arvingar,
ung.

fideikommiss; hold in m [-simple] innehava som oinskränkt besittning äv. biidi. 3. fastställd avgift till
tjänsteman; honorar, arvode [of a doctor, lawyer &c]; gottgörelse. 4. anmälnings-, inträdes-, termins- &c avgift
[entrance-m, [-school--~s].-] {+school- -~s].+} 5. drickspengar. II. tr 1. betala [arvode till], honorera; ge
drickspengar till. 2. engagera mot arvode; mest skotti. städja, feeble [fi:bl] a° svag: a) klen, kraftlös; matt, slapp;
b) om intryck, färger &c matt, dunkel, otydlig. ^-minded [-mai'ndid] a° 1. klenmodig, svag, vacklande. 2.



sinnesslö. ~ness [-nis] s svaghet &c feed [fi:d] fed fed I. tr 1. föda, nära; bespisa; [ut]fodra; kunna föda [100 head
of cattle]', biidi. underhålla; ~ up göda, mätta; be fed up F vara mätt; ha fått nog och övernog av ngt, vara trött
(utledsen, led) på [ivith],

2. mata; cannot m himself kan inte äta själv.

3. tillfredsställa, hugna, 'smeka' [the senses]; ~ o.'s eyes with låta ögat frossa i (på). 4. förse, hålla försedd,
underhålla, mata [med material] bränsle, vatten &c [~ a furnace with coal]-, m a fre lägga [mer] bränsle på en
eld. 5. ge, dela ut foder &c, tillföra, fylla på (i) turnips to cattle, ~ coal to a furnace]; m paper

to a printing press mata en tryckpress med papper. 6. föra i bet; beta på äng &o; avbeta [äv. ~ down, off]. II. itr 1.
F spisa, äta. 2. livnära sig, leva [on på, av]. III. s 1. ätning; [ut]fodring; matande; out at m ute på bete; be off o.'s
m icke ha någon matlust: om kreatur rata fodret. 2. foder; havre-, höjranson [a m of oats]; [grön]bete. 3. F mål,
kalas; a jolly good, m ett riktigt skrovmål. 4. Am. F mat [I love good m]. 5. tekn. matning; maskin tillfört
material laddning, sats, påfyllning; i sms. tekn. matar- [m-pipe matar rör, m-pump, [-m--tank],-] {+m- -tank],+}
~er [-ə] s 1. en som föder, matar, äter &c; large (gross) m storätare. 2. boskapsj-uppfödare, -godare. 3. diflaska.
4. biflod, tillflöde äv. biidi.; källa; ~ [line] a) bibana; b) tekn. matarledning jfr 5. ö. tekn. matare. 6. under|blåsare,
-stödjare. ~ing [-ing] I. a födande; underhållande; ätande &c; ~ storm tilltagande storm. II. s 1. matande;
utfodring; förplägning; high m vällevnad, god mat; stuff foder. 2. * foder, mat. ~ing--bottle [-igboHl] s diflaska.
^-pipe [-paip] se feed III. 5. ~-water [-wo:tə] s matarvatten.

fee-faw-fum [fi/fo/fA'm] I. interj botfuiu jätterop i sagor gluff! II. s nonsens, dumheter, struntprat som passar att
skrämma barn med.

feel [fi:l] felt felt I. tr 1. känna med känsel ei. inom sig [~ the cold, ~ a th. deeply]; ha en känsla av att [~ that];
[få] känna på, förnimma, erfara [little inconvenience]; m o.'s legs känna sig stadig på benen; känna sig lugn
(säker &c); ~ o.'s oats S om häst vara livlig (ostyrig); aiim. vara glad (storbelåten, mallig), sätta näsan i vädret; ~
her helm -i* om fartyg lyda rodret. 2. känna (ta) på; & rekog-noscera; ~ o.'s groiind ta reda på hur landet ligger,
känna sig för; ~ o.'s pockets känna efter (leta) i sina fickor; ~ a p.'s pulse känna ngn på pulsen; o.'s way treva sig
fram. II. itr 1. känna, ha känsel ei. känslor; mfor ha medkänsla (medlidande) med; känna sympati (intresse) för;
se äv. 2.; m kindly towards hysa vänliga känslor gent emot (för), vara vänligt stämd mot: ~ with sympatisera
med, känna på samma sätt som. 2. känna [sig för] [in o.'s purse, for o.'s revolver]; m for treva efter, leta efter med
händerna, känna efter [äv. ~ after]; X söka få känning med. 3. med adj. ei. annan bestämn. känna sig, vara;
befinna sig, må: ~ ashamed skämmas; ~ cold känna sig frusen, frysa; ~ like doing a th. vara livad (upplagd) för
(ha lust) att göra ngt; ~ [~quite~\ o. sr känna sig som människa (som vanligt); ~ sorry for tycka synd om; m up to
work &c känna sig fullt arbetsför (upplagd för arbete), orka med arbete &c. 4. kännas på visst sätt [/ know how it
ms to be hungry]; m soft kännas mjukt. III. s 1. känsel; be firm to the m kännas fast att ta i. 2. kännande,
tag[ande] på ngt; have am! känn ett
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tag! 3. känselförnimmelse som ngt ger, känsla; have a soft ~ kännas mjuk, vara mjnk att ta i. ~er [-ə] s 1. en som
känner (kan känna, har känsla &c). 2. antenn, känselspröt. 3. X spanare. 4. biidi. trevare, försöksballong [put out
a ~]. ~ing [-ig] I. a 1. kännande; känslig, känslofull, lättrörd; sympatisk, deltagande, varm. 2. livlig[t känd]. II. s
1. känsel [the arm has lost all ~]; [känsel]förnimmelse. 2. känsla [a ~ of joy]; medkänsla; bad ~ missämja, spänt
förhållande; good ro välvilja, deltagande; the ~ was strong upon him that han hade en stark känsla av att; hurt a
p.'s ros såra (stöta) ngn[s känslor]. 3. vad man känner inför ngt, instinktiv uppfattning, mening, stämning;
inställning; the general ro was against it stämningen (den allmänna meningen) var emot det. 4. känslighet; känsla
för ngt, t. ex. musik. 5. intryck som ngt ger, hur ngt känns [the ~ of the place], singly [-igli] adv med känsla,
varmt, med övertygelse, f-toned [-tound] a Am. känslobetonad, fee-simple [fi/si'mpl] se fee I. 2. feet [fi:t] pi. av



foot. fee-tail [fi:'tei'l] so fee I. 2. feign [fein] I. tr 1. uppdikta, hitta på. 2. låtsa, föregiva, hyckla, simulera
[illness]; ^ sleep låtsas sova. II. itr förställa sig; låtsa [sig] [to be vara], hyckla, simulera [he is not ill, he is roing],
~ed [-d] a (~edly [-idli] adv) låtsad, simulerad [sic^wess], hycklad; förställd [voice], förvrängd [in a ~ hand
(stil)], fingerad [under a ~ name], falsk; ~ attack X skenanfall.

Feilllden [fi:Id|n], -ding [-ig], -ing [fai'lig] nprr, Fein [fein] se Sinn Fein,

1. feint [feint] I. s 1. skenanfall, krigslist; fint. 2. list, falskt sken; make a ~ of ..-ing låtsas .. + inf. II. itr rikta ett
skenanfall, göra en fint [at, upon, against],

2. feint [feint] a o. adv (~faint); ~ lines svaga linjer att föija på skrivpapper; ruled ro svagt linjerat skiivpapper. [-
s] s pl, se. f eint lines.

fel[d]spar [fe'l(d)spa:] s miner, fältspat. Felicia [fili'sio, av. -Jiə] npr. feiicitllate [fili'sii|eit] tr lyckönska [on till],
-ation [- - -ei'Jn] s lyckönskan, -ous [-əs] a° lyckad, lyckligt vald, träffande [ivords and images]; lycklig i sitt sätt
&o. -y [-i] s 1. stor lycka, sällhet, lycksalighet; välsignelse. 2. lycklig[t] drag (egenskap,uttryck, förhållande,
grepp); det lyckade [of i], lycklighet [~ of expression]: pi. -ies isht lyckade vändningar (formuleringar, uttryck).
felin||e [fi/lain] I. a katt- [tribe], kattlik av.biidi.; amenities elaka (giftiga) älskvärdheter. II. s kattdjur, -ity
[fili'niti, av. fi:-] s kattlikhet, kattnatur. Felix [fi:'liks], <vStowe [-tou] nprr,

1. fell [fel] imp. a v fall.

2. fell {fel] I. tr 1. fälla; fälla till marken [a

man, animal]; hugga ned [a tree]. 2. fälla in, vika söm. IL s avverkning av skog viss säsong.

3. fell [fel] s 1. fäll, skinn isht med håret pä. 2. isht tjook hårbeklädnad; a ro of hair tjockt tovigt hår.

4. fell [fel] a poet. grym [design, ferocity], vild; bister [necessity]; skarp nordanvind, förstörande; dödlig
[poison]; at one ro swoop i ett enda väldigt hugg.

5. fell [fel] s dial, bar höglands|ås, -hed. fellah [fe'lo] s fellah egyptisk bonde.

feller [fe'lə] s 1. timmerhuggare. 2. S P = fellow 6.

Felling [fe'lig] npr. felloe [fe'lo(u)] s hjul|löt, -ring; fälg. fellow [fe'lo(u)] 5 1. nu * utom i pl. kamrat, följeslagare;
good (jolly) ro angenäm sällskapsbroder, stallbroder; glad gosse; ro-well-met god vän, stallbroder [with]; stone
dead hath no ro, död man skvallrar icke. 2. medmänniska; pi. gelikar; pi. samtida. 3. make, pendang, den andre i
par; like [never meet with o.'s ~], motstycke; pi. par [these gloves are not ^s]. 4. medlem av [of] lärt samfund. 6.
nniv. &c fl) graduerad i själva stiftelsen upptagen avlönad medlem av college stiftelsens ledamot, kollegiat tm-
sammans bildande styrelse [the PrOVOSt and FroS of Eton College, of King's College, Cambr.]; ro commoner
se ned.; b) ibi. äv., isht Am. direk-tionsmedlem i college; c) graduerad medlem av college som ss. stipendiat
forskar vidare, ung. docent[stipendiat]. 6. Fkarl, människa, pojke, grabb, gynnare; behöver ofta ej översättas
särskilt, t. ex. don't tell the other ros tala inte om det för de andra; fne ro grann (ståtlig) karl; good ro hygglig karl
jfr 1.; old ~ / gamle gosse! poor ro stackare; my dear ro kära du; a ro can't work all day long en ( = man, jag) kan
inte arbeta hela dagen; some of our ros went for a spin en del av pojkarna tog sig en tur; the ~ rorakti. karl'n, han,
den. 7. i sms. oftast med-, ^-citizen [-[-'si'-tizn]-] {+[-'si'- tizn]+} s inedborgare, landsman, ^-clerk [-klcr/k] s
kontorskamrat, ^-commoner [-[-ko/-mənə]-] {+[-ko/- mənə]+} s univ. 'medkollegiat', student som äter vid
fellows' bord vid Trinity College, Dublin och Worcester College, Oxford, äv. andra colleges.

-countryman [-kA/ntrimən] s landsman. -creature [-kri/tjə] s medskapad varelse: medmänniska. F~es[-z] npr. ^-
feeling [-[-fi/1-ig]-] {+[-fi/1- ig]+} s medkänsla. F~S [-z] npr. ^ship [-Jip] s 1. kamratskap; umgänge; del i ngt,
gemen-+ skap; likställdhet; good /v» gott kamratskap, kamratlighet: kamratanda. 2. brödraskap, sammanslutning;
nu t gille, Bkrk; give the right hand of ro räcka handen till broderskap, välkomna som ny medlem i
sammanslutning. 3. nniv. en fellow's ställning ooh förmåner; universitets-, docent|stipendium, 'docentur'. 4. [rule
o/'] ~ mat. bolagsräkning.
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fərə] s medbroder i lidandet, olyckskamrat, ~-traveller [-træ'vlə] s reskamrat, felly [fe'li] s se felloe.

felo de se [fi:/lo(u)di:si:/] (pi. felos de se) s 1.

självmördare. 2. självmord, felon [fe'lən] I. s 1. brottsling som begått my ; missdådare, förbrytare. 2. iak.
nagelböld. II. a poet. grym, ondskefull, mordisk. ^lous [filou'njəs] a° 1. brottslig; skyldig till (innebärande) my;
with m intent i brottslig avsikt, i argt uppsåt. 2. poet. skändlig. my [-i] s jur. ung. urbota brott; svårare förbrytelse
[mots, misdemeanour]. fel-spar [fe'lspa:] se feldspar.

1. felt [felt] imp. o. pp. a v feel.

2. felt [felt] I. s 1. filt tyg; dried m grålumps-papp. 2. filthatt [üv. ~ hat]. II. tr filta, valka; bekläda med filt. III. itr
filta [ibop] sig.

Feltham [fe'ltəm ortnamn, fe^þəm personnamn] npr. felting [fe'ltig] s 1. filtning. 2. filt tyg; filtduk. Felton [feltn]
npr.

female [fi/meil] I. a 1. kvinno-, kvinnlig; hon-[animal, plant]; m child flickebarn; ~ screw skruvmutter; ~
suffrage kvinnlig rösträtt. 2. om »delsten matt. II s 1. kvinna [males and ms]; oftast P kvinnjsperson, -folk,
fruntimmer. 2. zooi. hona. femeücovert [fe'mkA'vət] s jur. gift kvinna, •sole [fe'msou'1] s jur. ogift kvinna
inbegripet anka; äv. av mannen ekonomiskt oberoende hustru, feminiline [fe'minin] a° 1. kvinnlig [the eternal m;
m delicacy, features, weakness]; i motsats tin female isht om kvinnliga egenskaper med bibet. av vek, öm, mild.
2. gram. feminin [gender, noun]; verslära kvinnlig [rhyme]; m ending kvinnligt versslut med betoning på näst
sista stavelsen.

-inity [-i'niti] s kvinnlighet, -ist [-ist] s feminist. -ity [- -iti] se -inity. -Ize [-aiz] tr o. itr förkvinnliga[s];
förvekligaþ]. femoral [fe'mərəl] a höft-, lår-.

1. fen [fen] interj vid lek &o låt bli! inte! ~ hitting slå mig inte! ~ larks inte ngt skoj! ~ play låt bli att spela!

2. fen [fen] s kärr, träsk, sidländ trakt, sank

mark; the FmS sankmarkcr i Lincolnshire o. andra provinser, ~-berry [-b(ə)ri] s bot. tranbär. fence [fens] I. s 1.
fäkt|ning, -konst äv. biidi.; master of m skicklig fäktare; god debattör. 2. aid. hägn, värn, skydd. 3. stängsel,
inhägnad i form av staket, plank, gärdesgård, häck &o; sunk m dike med mur (häck ei. d.); sit (be) on the m isht
Am. biidi. F vara neutral, icke ta parti; förhålla sig avvaktande, tveka; vackla; av. uttrycka sig svävande; come
down on the right side of the m biidi. hålla på rätt häst vara på segrarens sida; put 0.'ä horse at a m söka få sin
häst att ta hinder. 4. S tjuvgods;-gömmare, -näste. II. tr 1. skydda, värna [from, against för, mot]. 2. åid.
utestänga; ~ °ff (out), av. biott ~ avvärja, parera. 3. in-, om[hägna, omgärda [av. ~ in, round, up]. 4.

köpa ei. sälja tjuvgods. III. itr 1. fäkta; parera; biidi. göra undanflykter; kringgå frågan, söka undvika direkt svar.
2. sätta upp inhägnader. 3. om häst ta hinder. 4. S köpa ei. sälja tjuvgods. oJess [-lis] a 1. oinhägnad. 2. poet.
ovärnad, försvarslös, ~-man [-mən] s Am. en som undviker att ta parti i en fråga 'försiktig general', "w-month [-
mAnþ], ^-season [-si:zn] s förbjuden månad för fiske, rådjursjakt &o.

Fenchurch [fe'ntJV.tJ] npr. fencible [fe'nsibl] s lantvärnsman; Pi. lantvärn, fencing [fe'nsig] s 1. fäkt|ning, -konst;
parerande. 2. inhägnande [av. ~ in]. 3. koii. stängselpänga], gärdesgårdar; stängselmaterial. rxs-cully [-kA^li] s S
tjuvgodsgömmare. ~-ken [-ken] s S tjuvgodsjnäste, -lager, ~-master [-ma:stə] s fäktmästare. ^-school [-sku:l] s
fäktskola. ~-wire [-waiə] s stäng-seltråd.

fend [fend] I. tr avvärja, parera, hålla tillbaka [away, off,, from; m off a blow]. II. itr mest F m for sörja för; isht



~ for o. s. sörja för (reda, klara) sig själv, ~er [-ə] s 1. av-värjare; skydd mot ngt; isht »i* mot kollision &o
fender, frihult. 2. sprakgaller, kolskrank

framför eldstad.

fenestration [fenostrei'Jn] s byggn. fönsteranordning, fen-fire [fe'nfaiə] s irrbloss. Fenian [fi/niən] I. s fenier. II. a
fenisk; the m

Brotherhood amerikansk liga av irländska emigranter för störtande av Englands herraväldo över Irland. "viSITl [-
izm] s den feniska rörelsen. Feniscowles [fe'niskoulz] npr. fennel [fenl] s fänkål växt; m-seed fänkål krydda.
Fennimore [fe'nimo:] npr. Fenno- [feno(u)] i sms. fenno-, finsk [~ [--Scandinavian].-] {+-Scan- dinavian].+}

Fennoman [fe'no(u)jmən] (Pi. ms) s fennoman.

~iaC [-mei'niok] se föreg. ord. fenny [fe'ni] a 1. sank, träskartad. 2. levande

(växande) i kärr, kärr-, träsk- [snake]. fens [fenz] se 1. fen. Fenton [fe'nton] npr.

fenugreek [fe'njugrkk] s bot. Trigonella fænum græcum

bockhornsklöver. Fenwick [fe'nik] npr. feod [fju:d] sefeud.

Feodor [fi(:)/odo:], ~a [fi(:)odo:'rə] nprr. feoff [fef, av. fi:f] »efef. mee [fjefi:', av. fi:fi:'] s låntagare, »v/ment [-
mənt] s förlänande, belåning. ~or [fefo*/, av. fi:fo:'] s länsherre, feral [fi'ərəl] a 1. vild, otämd [animal]; [för]-

vild[ad] [plant]. 2. biidi. djurisk, rå. Feramors [fe'rəmo:z], Ferber [fə:'bə], Ferdinand [fə/dinənd] nprr. feretory
[fe/rit(ə)ri] s 1. relikskrin, helgons sarkofag. 2. bår. 3. relikkapell. Fergus [fe/gəs], ~[s]on [-n] nprr. ferial
[fi'əriəl, av. fe'r-] a 1. kyrki. söckendags-. 2. ferie-, fri[-] [days].
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ferine [fi'arain] a feral. Feringhee [fəri'ggi(:)] s indisk benämning på europé, förr isht indo-portugis. Fermanagh
[fə(:)mæ'nə] npr. ferment I. [fə/ment] 8 1. jäsämne. 2. jäsning tv. biidi. II. [fə(:)me'nt] itr jäsa. III. [= //.] tr 1.
bringa i jäsning. 2. uppjröra, -egga, -elda; underblåsa. <v.able [fa^me'ntabl] a jäsbar, nation [fa-.mentei'Jn] s
jäsning &v. biidi. ~ative [farme'ntativ] a° orsakande (framkallad av) jäsning; jäsnings- [process], ~ing
[fə(:)me/ntig] I. a jäsande. II. s jäsning; attr. jäsnings-, jäs-. Fermoy [fə(:)moi/] npr.

fern [fə:n] s bot. bräken, ormbunke; ko», ormbunkar.

Fernandas, -ez [fə(:)næ'ndez, av. -iz] npr. fern||ery [fə:'n|əri] s ormbunksplantering. - -owl [-aul] s zooi.
nattskärra. - -seed [-si:d] s bot. ormbunksfrö, spor ans&gs förr kunna göra osynlig, •y [-i] o ormbunks-;
ormbunks|lik, -bevuxen. Fernyhalgh [fə/nihAf, -hælj] npr. feroc||ious [fərou'J*əs] a° vildþint]; grym, rov-lysten.
-ity [fəro'siti] s vild[sint]het, grymhet, våldsamhet, ferrel [fe'rəl] se ferrule. ferreous [fe'riəs] a järn-; järnhäl tig.

1. ferret [fe'rit] I. s 1. haivtam vessla, iller; ~ eyes skarpa (falk-)ögon. 2. spårhund, detektiv. II. itr 1. jaga med
vessla [go roing]. 2. ~ about for snoka efter. III. tr 1. jaga (taga) kaniner &o med vessla; driva ut med vessla. 2.
biidi. jaga, ansätta [av. ~ about]; ~ out uppspåra, snoka upp, bringa i dagen [the facts of a case].

2. ferret [fe'rit] s slags smalt bomulls-, siden band.

ferri- [fe'ri] i sms. järn-, ferri-. ferriage [fe'riidg] s 1. färjning. 2. färjpen-gar.

ferric [fe'rik] a kem. järn-; ferri-; ~ oxide järnoxid.

ferriferous [feri'fərəs] a järnhaltig. + ferroll- [fe'ro(u)] i sms. järn-, ferro-. -type [-taip] s fotograf|i (-ering) på
järnplåt, ferrous [fe'rəs] a kem. järn-; ~ oxide järnoxidul. ferruginous [feru/djinəs] a 1. järnhaltig; rostig. 2.
rost|brun, -färgad, ferrule [fe'ru.'l, i butiker fe'rol] s sammanhållande



metaiiring, skoning; doppsko. ferry [fe'ri] I. s 1. färjjställe, -stad; färjför-bindelse. 2. ratt att båiiö färja färjrätt. II.
tr o. itr färja, ^-boat [-bout] s färja.

2. bioi. befruktning, -ize [fə/tilaiz] tr 1. göra fruktbar ei. produktiv. 2. bioi. befrukta, -izer [fə/tilaizə] s 1. skapare
av fruktbarhet; biidi. befruktare. 2. artificiellt gödningsämne.

ferule [fe'ru:l] I. s färla. II. tr låta smaka fär-lan, ge stryk.

fervilency [fə:'v|nsi] s värme, glöd mest bildl.; iver; innerlighet, -ent [-nt] a° 1. het, brinnande. 2. biidi. glödande,
innerlig, intensiv, ivrig [iadmirer, hatred, zeal], -id [-id] a0 1. poet, het, brännande, glödande. 2. biidi. eldig,
brinnande, glödande [imagination, orator], -our [-ə] s 1. värme, glöd. 2. b»di. glöd, innerlighet, varmt nit,
brinnande iver.

fescue [fe'skju:] s 1. pekpinne. 2. bot. Festuca svingel.

fesse [fes] s ber. tvärbjälke Vågrätt över mitten av vapensköld.

Fessenden [fe'sndən] npr.

festal [fest(ə)l] o° fest|lig, -firande, glad; fest-[address,

fester [fe'stə] I. itr 1. bulna; vara sig; a roing sore ett varigt sår, biidi. ett kräftsår. 2. [fr]äta omkring sig, ligga och
gro, sprida sitt gift (sig). 3. ruttna. II. tr 1. förorsaka varbildning i. 2. biidi. fräta på, förgifta. III. s var-sår;
varbildning. Festiniog [festi'niog] npr.

festllival [fe/st|əvl, -iv-] I. a endast attr. festj-lig, -glad; högtids-, fest- [a ro committee]. II. s fest, högtid [the ~ of
Christmas]; högtidlighet, festlig tillställning; årsfest; periodiskt återkommande musikfest. -ive [-iv] a° festlig,
[fest]glad, i feststämning; fest- [games]; äv. festande, sällskapskär, glad; ~ entertainment fest[lighet], festlig
tillställning. -ivitjy [-i'viti] s I. högtidlighet, fest[lighet]; a great many -ies en massa fester, mycket festande. 2.
feststämning, -glädje; glädje.

festoon [festu/n] I. s feston, hängande blomsterslinga, girland. II. tr pryda med (hänga upp liksom) festoner &c.

1. fetch [fetj] s ngns dubbelgångare, varsel.

2. fetch [fetj] I. tr 1. gå e'fter, hämta, skaffa, bringa; framkalla; ^ and carry oftast itr. om hund apportera; springa
fram och tillbaka med saker; vara ngns passopp, stå på tå för ngn; äv. springa omkring med skvaller; o, blood få
fram blod, slå i blod; ^ o.'s breath draga ett djupt andetag; ~ a groan stöna till; /x» the pump slå an pumpen; ^ a
sigh draga en suck; ~ tears framlocka tårar. 2. inbringa, betinga pri». 3. åid. göra rörelse; ~ a bound ta ett skutt; ~
a compass ta en omväg. 4. F göra intryck på ngn [that will ro him], ta, knipa, fånga, vinna, förtjusa; slå med
häpnad [that roed us!]; äv. reta. 5. F ge Blag &c; ro a p. a box on the ear ge ngn en örfil. 6. [upp]nå [the harbour];
ro way förskjuta sig; få spelrum. 7. med adv.: ~ dowt7 slå (skjuta, få) ned; nedbringa pris: ~ out hämta (taga,
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draga, locka) fram, bringa i dagen; m round F över|tala, -tyga; ~ up kasta (kräkas) upp; återuppliva, bringa i
dagen; ta igen tid &c; Am. äv. uppfostra. II. itr 1. the pump med pumpen började ta (ge vatten); ~ and carry se /.
1. 2. röra sig i viss riktning, ligga (knipa) upp f~ to windward]. 3. ~ away lämna sin riktiga plats; lossna; ~ round
F hämta sig, kvickna vid igen; ~ up [tvärjstanna, göra halt; biidi. hamna [~ up at a tavern]; m tip + against hamna
(stöta) mot. III. s 1. avstånd, sträcka [a far (long) m], 2. knep, fint. ~ing [-ig] a° F förtjusande, tilljtalande, -
dragande, söt, näpen [girl, picture], féte [feit] Lsl. fest, stor högtidlighet. 2. helgons och därcrter uppkallat barns
namnsdag i katolska länder. II. tr göra fest för, fira med fest, fira ngn. ~-day [-dei] s festdag, isht namnsdag; uv.



födelsedag, fetid [fe'tid, fi:'tid] a° stinkande, ~ness [-nis] s stank.

fetish [fi/tij, äv. fe'tij] S fetisch magiskt föremål, avgudubiid äv. biidi. [the m of the bottle], ~eer [-iə, fi:tiJYə],
~er [-ə] s trollkarl, präst, ^ism [-izm] s fetischdyrkan. ~ist [-ist] s fetisch-dyrkare. fetlock [fe'tlok] s hovskägg,
fetter [fe'tə] I. s 1. fotjbojn, -länk; tjuder. 2. biidi. boja; pi. ms ofta fångenskap. II. tr 1. tjudra, fjättra. 2. Midi,
hämma, [klav]binda, lägga band (bojor) på £~ the expression of public opinion], ~-lock [-lok] s fotblack, tjuder.

fettle [fetl] s skick, kondition, vigor [tra good

m],

fetus [fi/təs] se foetus.

1. feud [fju:d] s släktfejd, blodshämnd [ofta deadly ~]; fejd i aiim.; be at m with ligga i fejd med.

2. feud [fju:d] s län mot tjänst, förläning. ~al [-1] a° läns-; feodal- [~ system], ~alism [-əlizm] s feodalsystem,
~alistic [-əli'stik] a feodalis-tisk. ~ality [-æ'liti] s 1. feodalitet, länsförhållande. 2. feodalsystem, länsväsende. 3.
län. realization [-alaizei'Jn] s feodalisering. ^alize [-əlaiz] tr feodalisera. ~ary [-əri] s åid. se matory II. 1. ~atory
[-ət(ə)ri] I. a innehavd som län, läns-; underlydande. II. s 1. läntagare, vasall. 2. län.

feuilleton [fə/ito.g äv.fə/lt-, äv. -to(:)g ei. fr. uttai] s följetongsavdelning isht i fransk tid .ing innehållande
förströelselitteratur, kritik &o; äv. artikel, följetong på denna avdelning, understreckare. fever [fi/və] I. s feber
[fall ill with (of) ~]; biidi. febertillstånd, upphetsning; in a m of expectation i feberaktig spänning. II. tr bringa i
feber. III. itr få (ha) feber; brinna feberhet. ~ed [-d]«°feberjaktig,-sjnk. ^few[-fju:] s bot. bertram. ~ish [-rij] a° 1.
febrig. 2. isht biidi. feberaktig [dreams, excitement]. 3.se-ous 1. ~ous [-rəs] a° 1. feber|smittad, -farlig [re-

gion]; feberalstrande [climate, food], 2. se -ish 1., 2.

Feversham [fervəjəm] npr. fever-trap [fi/vətræp] s feberbåla, osunt ställe, few [fju:] a o. s få, icke många; lite[t]
dock end. frfr pi. ord, t. ex. ~ people; a m några [-[stycken],-] {+[styc- ken],+} några få; F [icke så] litet [it will
cost him a ~]; not a m icke så få, ganska många; only a m [helt] få, blott ett fåtal; a good m Frätt många; some m
ett fåtal; what m people I have met de få personer jag träffat; the m fåtalet, minoriteten, de utvalda; the last (next,
first) m days de senaste (närmaste, allra första) dagarna; every m days med några dagars mellanrum; ~ and far
between tunnsådda, sällsynta, -sporda; in m åid. korteligen; ~ in numbers fåtaliga; of m words fåordig, ~er [-ə,
fjuə] komp. färre; mindre [one month m]; no m than icke mindre än, ända till. ~est [-ist, fju'ist] superi, fåtaligast,
minst; the m ytterst få; at, the m minst, ~ness [-nis] s fåtalighet, ringa antal, fey [fei] a Skotti. dödsjvigd, -märkt,
fez [fez] S fets, fäss Slags turkisk kalott. Fezzan [fəza/n äv. fe'zæn] npr Fessan. fiancé [fia:'(n)sei, -o;'(n)-, äv. -
a/ns-, -o/ns-, -O^VgS-, äv. fr. uttal] 5 fästman, -e [=föreg.] s fästmö.

fiasco [fiæ'sko(u)] (Pi. vani. ms) s fiasko; the play

teas a m stycket gjorde fiasko, fiat I. [fai'jaet, äv. -ət] s 1. vederbörligt medgivande. 2. utslag; befallning; påbud,
kommando, order [at his ~]; ~ money Am. pappersvaluta

som genom regeringsbeslut blivit lagligt betalningsmedel men ej kan inlösas i guld &c. II. [fi/ət, -æt] npr
bilmärke.

1. fib [fib] I. tr S slå, banka på; äv. itr. slåss. II. s slag.

2. fib [fib] F I. s [liten] osanning; [nöd]lögn. II. itr narras.

fibre [fai'bə] s 1. fiber, fin kött- (nerv-, växt-) tråd, tåga; textile m textiltåga. 2. koii. [-fiber[-massa],-] {+fiber[-
massa],+} isht ss. spånadsämne ei. textilt råämne i aiim. 3. rottråd äv. biidi. 4. ngns virke, väsen, natur; man of
coarse m människa av grövre läggning; of solid m av gott virke, ^d [-d] a fibrig; fibrös. fibrilil [fai'brjil] s 1. fin
fiber. 2. rothår, -in [-in] s fibrin, -oid [-oid] I. a fibrös. II. s iäk. fibrom fibres svulst, -ous [-əs] a° fibrös, fibril-lär;
fibrig, [fin]trådig. fibster [fi'bstə] s en som narras, liten lögnare, fibulja [fi'bjlllla] (pl. ms el. -ce [~i:]) S 1. arkeol.

spänne. 2. anat. vadben. fichu [fi/Ju:, äv. fi'Ju:] s fischy, damhalsduk, fickle [fikl] a ombytlig, ostadig,



vankelmodig, flyktig, oberäknelig [fortune, weather, [-woman],-] {+wo- man],+}

fictile [fi'ktail] a krukmakar-, ler-, sten-; ~

art keramik; ~ earth krukmakarlera. fictliion [fikjn] s 1. uppdiktande. 2. ngt upp-
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diktat [an absolute (utter) «>,]; dikt, saga, historia i mots, mot faktum [truth is stranger than fact and ro dikt och
verklighet, saga och sanning. 3. diktning, skönlitteratur, isht romaner o. noveller; % ett skönlitterärt arbete,
roman &c; prose ro prosalitteratur], romaner; school of ro litterär skola; work of ro skönlitterärt arbete, diktverk,
roman. 4. isht jur. fiktion [legal ro]. -ional [fi'kfən(ə)l] a° dikt-, diktad; skönlitterär, -ionf^t [-
[fi'kjonist]*skönlitterär-] {+[fi'kjonist]*skön- litterär+} författare, icht romanförfattare. ~--monger [-mA'ggə] s
historie|makare, -spri-dare. -itious [fikti'Jəs] a° 1. eftergjord, oäkta [gem]. 2. overklig; uppdiktad [characters of a
story], sken-, föregiven fclaim]; spelad, fingerad, falsk [name, tears]; jur. fiktiv; ^ purchase skenköp. 3. ibi. äv.
roman-, skönlitterär [narrative, works], -ive [fi'ktiv] o 1. gnm farna-sien skapande. dikt[ar]- [art, faculty]. 2.
uppdiktad, låtsad, falsk [name]. fid [fid] s & sluthult, splitshorn. fiddle [fidl] I. s 1. F fiol; as ft as a ro pigg som
en mört; have a face as long as a ro se ut som man sålt smöret och tappat pengarna. 2.

slingerskott hindrar glas &c att rulla ned från bordet vid

sjögång. 3. interj.prat! dumheter! II. itr 1. Fspela fiol. 2. F tanklöst ei. meningslöst fingra på, leka med E<7£, on,
with]; leka, knåpa, klåpa, pilla [ro with painting]; fjanta [ro about]. III. tr 1. F spela ngt på fiol. 2. ~ away plottra
bort, förspilla på strunt. 3. S bedraga, lura. "»-case [-keis] s fiollåda, ^-de-dee [-didi/] interj o. s nonsens, prat. ^-
faddle [-fædl] F I. s 1. strunt[|prat, -saker], skräp, småplock, jolt, dumheter. 2. en som inte sysslar med ngt
ordentligt,, fjant, larv. II. a strunt-, fjantig. III. itr [gå och] larva (plocka) med struntsaker, fjanta. /v-head [-hed] s
galjon på skepp, ~r [-ə] s 1. fiolspelare. 2. zooi. slags liten krabba, ^-stick [-stik] s 1. fiolstråke. 2. pi. ros skräp,
dumheter, prat! av. ss. interj. fiddling [fi'dlig] a 1. fiolspelande. 2. som sysslar med struntsaker, beskäftig, fjantig.
3. om saker obetydlig, struntaktig, larvig, joltig, futtig.

Fldeliiia [fidi:'ljə], -o [fidei'lio(u)] nprr. fidelity [faide'liti, fid-] s 1. trohet, trofasthet [to mot], plikttrohet; ~
guarantee borgen för omhänderhavda medel; ~ [guarantee] insurance garantiförsäkring; casualty and ro company
olycksfalls- och garantiförsäkrings|-bolag. 2. [natur]trohet, överensstämmelse med origiuai, exakthet, riktighet,
fidget [fi'dgit] I. s 1. nervös oro, nervositet; give a p. the ros, put a p. in a ^ göra ngn nervös; have the ros, be in a
ro vara nervös. 2. rantande [hit och dit], fjantande. 3. orolig (nervös) människa, oroskula. II. itr inte kunna sitta
(vara) stilla, oroligt flytta (röra) sig hit och dit, skruva sig nervöst [in o.'s chair; av. ~ about]; vara nervös (orolig)
[don't ~/]. III.

tr göra nervös, jaga upp, irritera.

viktig kväll (natt), ^-officer [-o"fisə] s X regementsofficer överste, överstelöjtnant, major.

-piece[-'pi:s]sX fältkanon, ~-preacher [-pri:-

tjə] s friluftspredikant. ~sman [-zmən] se roer. ~-sports [-spo:ts] s friluftssport, isht
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jakt o. fiske, ~-work [-wə;k] s mest pi. ms fältbefästning.

fiend [fi:nd] s 1. djävul; ond ande. 2. odjur i människohamn, plågoande. 3. F sktimts. om Irriterande utövare av



yrke el. hobby jägare, 'dåre'; 'snille'; slav under last; autograph-m autografjägare; camera m efterhängsen
fotograf, kameradåre; the interviewer m den allestädes närvarande (envise) intervjuaren; botany m en som är
urstyv i botanik, 'botaniksnille'; football m fotbollsdåre som går upp i fotbollssporten; dope m morfinist &c se
dope, ~ish [-ij] a° djävulsk, omänskligt grym, ondskefull. Fiennes [fainz] npr.

fierce [fiəs] a° 1. om människor o. djur vild[sint].

2. om naturkrafter, käuslor m. m. våldsam, häftig

Eanger, storms], obändig; rasande, vild; bister, fieri facias [fai'əraifei'Jiəs] s jur. utmätningsorder.

fieriness [fairərinis] s hetta, hetsighet, eld. fiery [fai'əri] a° l.eld-; cross skotti. budkavle. 2. brännande £glow,
heat], glödande; eldröd; [brännjhet [sands, wind]; förtärande. 3. eldig, livlig [horse, spirit, speech]; hetsig, het-
levrad [temper], 4. [som innehåller] explosiv [gruvgas] [gas, mine]. fi. fa. [fai'fei'] förkortn. för fieri facias se d.
o. fife [faif] I. s liten gäll flöjt begagnad jämte trumma i militärmusik. II. tr o. itr blåsa ngt på flöjt. mr [-ə] s
flöjtblåsare, pipare. Fifeshire [faiTJiə] npr.

fifteen [fi'fti/n, attr. - -] I. räkn femton. II. s femtonmannalag i Rugby rotboii. ~th [-þ] räkn o. s 1. femtonde. 2.
femton[de]del. fifth [fifþ] räkn o. s 1. femte. 2. femtedel.

["IQ näv för det femte, fiftieth [f^ftliiþ, av. -jiþ] räkn o. s 1. femtionde.

2. femtion[de]del. fiftjy [fi'fti] I. räkn femtio; have m things to tell you har eti massa saker att berätta. II. s
femtital; the -ies femtitalet i ngns ttv el. ett år-hundrade.

fifty-fifty [fi'ftifi'fti] a o. adv Am. S jämn[t], lika [a m chance]; med lika andelar (vinst) £<70 ~ with a delad
[allegiance]; a m party ett samkväm där man betalar var för sig på restaurang &c.

1. fig [fig] s 1. fikonträd fortast m-tree]; under o.'s vine and m-tree i lugn och ro hemma. 2. fikon; green ms
färska fikon; pulled ms fina handplockade torkade fikon. 3. struntsak; a m for ..I I don't care a m for jag struntar i
(bryr mig inte ett dugg om).

2. fig [fig] I. s 1. dräkt, utrustning, stass [in full m]. 2. form, kondition [in good ~], II. tr, m out 1. styra ut person,
fiffa upp. 2. pigga upp bäst [äv. ~ up].

fig. förkortn. för figur\e, -atively. Figaro [fi'gəro(u), av. fr. uttal] npr. Figheidean [fai'ldim] npr.

fight [fait] fought fought I. itr 1. strida,

kämpa, fäkta, slåss [with, against med, mot; for a cause]; duellera; boxas. 2. ~ shy of försiktigt undvika, gå ur
vägen för person; försöka slinka undan uppgift &c. II. tr 1. strida mot, bekämpa, slåss med [an enemy]; m off
tillbakaslå. 2. [ut]kämpa strid [äv. ~ out]; utspela [o football match]; the battle was fought at B. slaget stod vid
B.; ~ o.'s battles over again Midi. på nytt utföra (leva upp i minnet av) sina gamla bedrifter omtala dem; ~ the
good m biidi. kämpa trons goda kamp. 3. strida för el. om sak, mål vid rätteg&ng &c, hävda sak genom strid
(rättegång); konkurrera om [a seat in Parliament against a p.]; m a case processa om en sak; ~ a constituency
uppställa 31 g som riksdagsmannakandidat (kandidera) i en valkrets; ~ it out slita tvisten med strid; göra upp
saken ordentligt; utkämpa en strid till slut; m it out between yourselves! gör upp saken er emellan! 4. tillkämpa
sig; ~ o.'s way kämpa sig fram, slå sig igenom; slå sig fram, bryta sig en bana.

5. föra i strid, anföra, leda [troops, gun, ship].

6. tussa ihop [dogs, cocks]. III. s 1. strid, kamp, fäktning, slag; slagsmål; duell; boxningsmatch; make a m for it
slåss; make no m of it icke kämpa, inte ta Y; close m hand-gemäng; running m strid under flykt och förföljande;
sham m simulaker; stand-up m regelrätt öppen strid man mot man. 2. stridslust; mod; has m in him yet har inte
tappat modet, kan slåss ännu; shoiv m visa stridshumör, sätta sig till motvärn, ~er [-ə] s 1. kämpe, stridsman;
krigare; slagskämpe; boxare. 2. X slags stridsaeroplan. ~ing [-ig] I. a stridande; stridsberedd; strids- [~-c«c£]; ~
chance chans att rädda sig (vinna) genom ansträngning. II. s kamp, strid; slagsmål.



fig-ieajf [fi'gli^f] (pi. -ves [-vz]) s fikon[a]löv.

figment [fi'gmənt] s påfund, påhitt, dikt [a m of the imagination].

figurllant [fi'gjurlont], fem. ~e [-] s [-figurant[-ska],-] {+figurant[- ska],+} balettdansjör, -ös; statist, -ation [-ei'Jn]
s 1. formgivning. 2. konkr. gestaltning, [-form-[ning].-] {+form- [ning].+} 3. bildlig framställning; sinnebild. 4.
mus. figuration, -ative [-ətiv] a° 1. symbolisk; figurlig, bildlig, överförd [expression, sense]; mly adv. i bildlig
betydelse. 2. bildrik stil &c.

figure [fi'gə] I. s 1. yttre form, fason, skapnad; geom. figur. 2. ngns gestalt, figur, kropp [she has a fine ~]; ibl.
med bibet. av utseende, uppträdande; cut a m biidi. spela en roll; cut (make) a brilliant (poor, sorry) m göra en
lysande (slät, ömklig) figur, spela en.. roll. 3. gestalt, skepnad [a tall m appeared]; person[lighet] [an interesting
~]; o ~ av. någon; what a m you look! vad du ser ut! person of m åid. framskjuten (uppsatt) person. 4. m&i. figur,
människa på tavla till skilln. fr. landskap; bildhugg. sklllp-tur, staty; ~ painting figurmålning; ms av. staffage. 5.
bild, avbildning, illustration (för-
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kort. fig*)\ mönster på tyg. 6. bild, typ, symbol [a /x/ of peace]; förebild. 7. dans &c tnr, figu-rering; cut ros åka
figurer på skridskor. 8. bild, bildligt nttrryck (talesätt) [~ of speech; speak in ~s]. 9. siffra; pi. ros av. uppgifter;
double ros tvåsiffriga tal; man of ros sifferkarl; good at ros skicklig i räkning: number of six sex-siffrigt tal; do
ros räkna. 10. F belopp, pris; get- it at a low ro få det billigt; what's your (the) bur mycket kostar det? II. tr 1.
avbil-da, [av]teckna. 2. föreställa sig [ofta to o. s.].

3. föreställa, bildligt ei. symboliskt beteckna. 4. pryda med figurer, fasouera, mönstra [~d cloth, muslin], väva
(trycka &c) i mönster. 5. beteckna med siffror. 6. a) Am. beräkna, kalkylera; b) ro out räkna ut [I rod out the cost
at £ Ö0]; ~ up räkna ihop. III. itr 1. räkna [~ well]; on Am. F räkna (spekulera) på ngt. 2. ro out ge till
sifferresultat; 'ställa sig'; ros out at £ 45 blir £ 45. 3. upp-, fram|träda, figurera; ståta; spela en [viss] roll, göra en
figur. ^-dance [-da:ns] s dans med turer. <v--head [-hed] s 1. gallionsbild. 2. blott nominell ledare;
dekoration[s|figur]: måin. staffage. 3. skämts. F fysionomi,

figurine [figjuri/n, figəri/n] s statyett.

Fiji [fiidsji/, av. - -] npr.

filagree [fi'logri:] se filigree.

filament [fi'ləmənt] s 1. An tråd, tåga, fiber. 2. tråd i glödlampa. 3. bot. ståndarsträng. [-~ary[filə-me'ntori],-]
{+~ary[filə- me'ntori],+} ^ous [filame'ntos] a trådlik; fintrådig.

filbert [fi'lbə(:)t] s hasselnöt odlad art.

filch [fil(t)J] tr snatta; knipa, hugga.

Fildes [faildz] npr.

1. file [fail] I. s 1. fil; bite (gnaw) a ~ bita i sten. 2. S filur, kniv[ig karl], knipslug ka-nalje [old ei. deep ~]; close
~ gnidåre. II. tr fila, glätta; ~ away fila bort, avlägsna kantlglieter &c.; ~ down slätfila.

2. file [fail] I. s 1. pappershållare av styv ståltråd för räkningar, brev &c. 2. brev'[pärm,-oi dnare,-sorterare,
samlingspärm. 3. ordnad dokumentbunt isht jur. rörande visst n.åi, acta; take off the ro ta ut (avföra) från akterna;
on ro ordnad, [-[inlagd]-] {+[in- lagd]+} på sin plats; i samlingen, bland akterna.

4. tidningsnummer i följd, fil, årgång. II. tr 1. träda upp papper &c: ordna dokument &c i följd; lägga handling på
sin plats i samling, lägga till handlingarna. 2. ingiva, inlämna handling tm rätt &c; om mottagande tjänsteman
inregistrera; ro an application lägga in ansökan; a bankruptcy petition against a p. begära ngn i konkurs; o.'s



petition ingiva konkursansökan; the suit (case) is rod for the 7th of March målet är utsatt att förekomma den 7
mars.

3. file [fail] I. s 1. X rote tvärrad vid uppställning på led, vani. två man; in ro i rotar, i dubbel gåsmarsch jfr 2.; in
single (Indian) ro i gåsmarsch; blank ro blindrote; rank and ro rotar och led;

underofficerare och manskap; de djupa leden till skilln. från ledarna; a ~ of men två man kommenderade till ngt.
2. fil, rad av personer el. saker efter varandra; 111 ro i följd (rad) jfr 1. 3. schack vertikal rutrad [mots. rank]. II.
itr & gå (komma, marschera) i fil (en lång rad) ei. i rotar; ~ off avmarschera i rotar: defilera: right >o! rotevis till
höger marsch! ^-leader [-li:də] s X rotes första man. Filey [fai'li] npr.

filillal [fi'ljal] a° sonlig, dotterlig, en sons (dotters), ett barns, barnslig [affection, obedience, ingratitude], -ation
[filieKfn]s 1. son-skap, 'vems son ngn är'. 2. härkomst, uppkomst [from från, ur]; härstamningsförhållande. 3.
[för]gren[ing], avläggare.

filibeg [fi'libeg] s skotti. högiandares kjortel.

filibuster [fi'libAsto] I. s 1. flibustiär, fribytare; sjörövare. 2. Am. pol. obstruktionsmakare; äv. obstruktion. II. itr
1. uppträda som fribytare. 2. Am. pol. göra obstruktion, bedriva sabotage.

filigrilane [fi'ligrjein] åid., nu -ee [-i:] s filigran[s-

arbete] av fina guld- el. silvertrådar. -66d [-i:d] a prydd med filigransarbete.

filing [fai'lig] s 1. filande se 1. file II. 2. ordnande, inläggande, ingivande &c av handlingar se 2. file II.; ro
cabinet dokumentskåp. 3. & uppställning på rotar se 3. file II. ~s [-z] s pl filspån.

fill [fil] I. tr l.[upp]fylla; fullteckna lista; plombera, fylla tand; utfylla, komplettera; ~ the bill F eg. om
skådespelares namn fylla affischen; vara den förnämsta; vara (utgöra) huvudposten i räkning &c; Am. F fylla
måttet, duga; ~ the pipe stoppa pipan; ~ in ifylla, fylla i [a form]; fylla igen; stoppa (sätta, skriva) i (in, dit) ngt; ~
out skänka i, slå i [four [-glasses];-] {+glas- ses];+} fylla ut; ~ up [upp]fylla helt och hållet; fylla till brädden, slå
full[t]; fylla i' blankett &c; fylla igen [a pond]; komplettera; [ut]fylla mellaurum, vakans &c; ~ up the day
Upptaga hela dagen; ~ up the cup (measure) of biidi. råga måttet av. 2. tillfredsställa; mätta. 3. bekläda
(innehava) ämbete; besätta, tillsätta tjänst [äv. ~ up]. 4. hand. utföra order. 5. blanda, förfalska isht bomullstyger,
vani. i pp. II. itr 1. bli full, fyllas; svälla [with av]; ^ out bli fylligare, lägga ut; ~ up fyllas [igen]: bli full (rågad).
2. slå i att dricka. III. s lystmäte, så mycket man orkar med; av. fyllning; eat o.'s ro äta sig mätt; sleep o.'s ro sova
ut ordentligt; a ro of tobacco en pipa tobak.

fillet [fi'lit] I. s 1. hår-, pann|band. 2. [-band[-age];-] {+band[- age];+} tunn smal remsa i aiim 3. pi. ros länder
isht av häst. 4. kokk. ländstycke; filé; iw. rulad; ~ of sole sjötungfilé; ~ of veal kalvjfilé, ibi. kyckling, -rulad. ð.
byggn. bandrormig list, band; kant mellan kolonniäfflor. 6. her. Sträng. 7. Upphöjd kant (rand) på en yta; bokb.
filett. II. tr 1. binda upp håret; pryda med hårband. 2
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förse med list &c. 3. göra kött, fisk till filé, skära i filéer; med plaice rödspottfilé. filling [fi'lig] I. a 1. fyllande;
mättande. 2.

fyllnads-, fyllnings-, II. s 1. fyllande &c, jfr + Jill; ifyllning, ilastning. 2. konkr. fylljnad, -ning fa custard m for a
pie]; plomb [a gold ~]; ofta sämre fyllpadsgods. 3. inslag, väft. -station [-steijn] s bensinstation, fillip [fi'lip] I. s
1. knäpp med fingrarna; not worth a m inte värd ett pinal. 2. biidi. eggel-se, uppjruskning, -ryckning, stimulans.
II. tr



I. knäppa ngn, ngt med fingret, knäppa (smälla) till; knäppa bort ngt. 2. egga, pigga upp, stimulera. III. itr knäppa
med fingrarna.

Filllimore [fi'l|mo:], -ongley [-ogli] nprr. fill-up [fi'lAp] s fyllning; have o.'s m of F få nog av.

filly [fi'li] s 1. stoföl; ungt sto. 2. F om flicka

yrhätta, sprakfåle; av. jäntunge. film [film] I. s 1. binna, tunt skinn ei. överdrag. 2. fotogr. o. biogr. film;
filmrulle; pi. the ms ar. filmföreställning; ~ play filmjskåde-spel, -drama; ~ story filmberättelse; ~ star
filmstjärna; multicolour m färgfilm; silent m stumfilm; sound m ljudfilm; talking m talfilm. 3. tunn [dim]slöja. 4.
[spindel]tråd.

II. tr 1. av. itr. betäcka[s] med (av) en binna (slöja &c). 2. filma, inspela för filmen [a scene, a novel]. III. itr 1. se
II. 1. 2. lämpa sig för (göra sig bra &c på) filmen [she ms very well], ~-fan [-fæ'n] s filmbiten person, ^land [-
lænd] s filmens värld, filmvärlden [in ~]. ^-pack [-pæk] s filmblock, ~y [-i] a° binn-aktig, tunn; spindelvävslik.

filoselle [fi'losel] s filosellsilke. filter [filtə] I. s sil, filter, filtrum. II. tr o. itr sila[s], filtrera[s]; biidi. tränga (söka)
sig [through igenom, into in i], ~-bed [-bed] s filtrerbassäng. filth [filþ] s 1. vidrig smuts; orenbet eg. o. Midi. 2.
dial, ohyra. 3. smutsigt språk, ~y [-i] a° smutsig, oren, otäck; oanständig [talk]; m lucre slem vinning; skämts,
pengar, filtrllate I. [fi'ltr|it, äv. -eit] s filtrat. II. [-eit] tr o. itr= filter II. -ation [-ei'Jn] s filtrering, fin [fin] s 1. fena
av. på flygplan. 2. S tass; labb;

tip us your m låt oss skaka labb. finable [fai'nəbl] a belagd med böter; ~ offence vitesbrott.

final [fain|l] I. a 1. slutlig, slut-; avgörande, slutgiltig; ~ account slutredovisning; <n/ certificate avgångsbetyg; ^
court of appeal högsta domstol; ^ decision slutdom; the m doom, yttersta domen; ~ invoice hand. finalfaktura; ~
remark slutpåminnelse; ~ schools (examination) slutexamen; ~ settlement slutuppgörelse: slutlikvid. 2. avsiktlig;
gram. avsikts-, final; ~ cause filos, ändamålsorsak; avsett slutmål; clause gram. avsiktsbisats. II. s 1. sport. final,
sluttävlan. 2. ofta pl. ms slutexamen. 3. F senaste [kvälls]upplaga av

tidning. ~e [fina/Ii] s 1. mus. final. 2. avslutning; slut[katastrof], ~ity [-se'liti] s 1. aios. finalsammanhang. 2.
slutgiltighet; with an air of m som om man sagt sista ordet (ansåg saken utagerad). 3. slutligt (sista) avgörande
(händelse, yttrande &c); slutresultat. m\y [-əli] adv slutligen, till sist; slutgiltigt.

financlle [finse'ns, av. fai-] I. s 1. finansvetenskap, -väsen; attr. finans-; ~ racket finansskoj. 2. pi. ms stats
finanser [national ~s], enskilds affärsställning, tillgångar, ekonomi [disordered ~s]. II. tr skaffa kapital till,
finansiera ngt. III. itr göra finansoperationer, -ial [finæ'nj(ə)l, av. fai-] a° finansiell, finans-, ekonomisk; ~
difficulties ekonomiska svårigheter, penning|förlägenhet, -knipft; 'v status ekonomisk ställning; ~ year
räkenskaps-, budget|år. -ier I. [-iə, av. - -i'ə] s 1. finansman. 2. kapitalist. II. [--i'ə] itr o. tr 1. ofta förakt). göra
finansoperationer, sköta finanserna [åt]. 2. tr. Am. lura [out of på]; ~ away försnilla.

finch [fin(t)J] s zooi. fink.

Finchale [fi'gkl], Finchampstead[fi'n(t)Jəmsted], Finchley [f^nCtJJli] nprr.

find [faind] found found I. tr finna i olika het. 1. utan sökande på-, an|träffa; hitta, få tag i; möta; erhålla, [komma
att] få; se, upptäcka; finna ngt vara; you will m it on the table det är (ligger) på bordet; ~ o.'s feet börja kunna stå,
börja bli medveten om sin kraft och begagna den; I shall make you m your tongue jag skall få dig att tala; ~ fault
with ogilla, klandra, anmärka på. 2. söka upp, få (leta, ta) reda på; erhålla, få isht tid, tillfälle &c; söka ut [åt],
skaffa, uppdriva [money]; m courage to ha mod att, våga; I couldn't m it in my heart to jag skulle inte ha hjärta
(nännas, kunna förmå mig) att; can't m time to hinner aldrig (inte) att; ~ o.'s way leta (fråga) sig fram, hitta
[vägen]; biidi. hitta (finna) medel (en utväg) att [to do]; m a p. work skaffa ngn arbete. 3. nå; slå [an på], gripa
genom inneboende sanning [the book has found her]. 4. [in]se, märka, förstå; tycka ngn, ngt vara, anse, finna it
necessary]; be found befinnas. 5. jur. döma, besluta; förklara [för]; avkunna utslag; ~ guilty om jury förklara
skyldig; ~ a true bill om en grand jury (se grand) finna anklagelsen grundad finna skäl före-



ligga att ställa en anklagad inför domare och vanlig jury, anställa åtal. 6. [an]skaffa rar ngns räkning: bekosta;
hålla, bestå th. ngt]; förse; underhålla; ~ the expenses bestrida kostnaderna; map. in (with) a th. bestå ngn [med]
ngt; o. s., se II.; m o.'s tools &o själv hålla sig med (släppa till) verktyg &c; wages 18 s. a week and all found lön
18 sh. i veckan och allt fritt; well f ound välutrustad. 7. ~ out söka upp; få (leta, ta) reda på; lösa gåta, komma
underfund med; uttänka, hitta på; uppdaga; map. out komma underfund med vad ngn
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går för (vem ngn är), genomskåda (avslöja) ngn. II. refi 1. finna sig. 2. befinna sig [how do you rsj yourself Q. 3.
finna sin rätta plats i livet. 4. hålla sig [in a th. med ngt]; sörja för sig själv. III. itr jur. avkunna utslag, döma [for
till förmån för]; the jury found for the defendant (plaintiff) juryn frikände den anklagade (resp. förklarade . .
skyldig). IV. s 1. fynd. 2. uppdrivning ar räv; sure ro säkert fyndställe isht dar röv Snns; she is a sure ro Fhon
träffas säkert hemma. ~er[-ə]s 1. upphittare; upptäckare &c. 2. astr. stjämsökare kikare, ~ing [-ig] s 1. finnande,
upphittande. 2. fynd, upptäckt. 3. jur. utslag, dom, beslut. 4. hantverkares verktygsuppsättning, isht
skomakareverktyg.

Findlllater [fi'n(d)|leitə], -iay [-lei, äv. -li] nprr.

1. fine [fain] I. s. 1. åid. slut; in ~ slutligen, till sist; kort sagt. 2. plikt, böter, vite [sentence a p. to a ~]; impose a
ro of 5 s. on a p. ådö-ma ngn 5 sh. böter; under a ~ of vid vite av; he let off with a ~ komma undan med böter. 3.
jur. vederlag för lågt arrende. II. tr böt-, pliktjfälla, döma att plikta; they rod him [in] 5 s., he was rod 5 s. han fick
böta 6 sh. III. itr betala vederlag för [for] viss förmån.

2. fine [fain] I. a fin i olika bet. 1. förfinad, fin-lödig, fin, ren metan, oija &c [gold 24 carats

2. utsökt [taste], [för]fin[ad]; finare, högre [feelings]; the ~ arts de sköna konsterna; a ro art en riktig (verklig,
stor) konst [quite a ro art; advertising has become a ro art]; ro writing 'riktig litteratur'; ofta iron, 'fint'
uttryckssätt, höglitterärt språk. 3. tunn, smal, späd, liten [thread]; nätt [~ little hands]; fin, småkornig [sand\;
spetsig, skarp [pen, sword]. 4. om sinne, omdöme &c känslig, fin, skarp; subtil, hårdragen, fin [a ro distinction,
point]. 5. utmärkt, skicklig [musician, [-scholar];-] {+schol- ar];+} härlig, pfäktig, fin [dinner]; sport, fin, i fin
form; iron, skön, snygg [you are a ro [-fel-low];-] {+fel- low];+} ro harbour utmärkt hamn; it has been a ro thing
for him det har varit skönt (utmärkt; fördelaktigt) för honom; that's all very ro but. . det är gott och väl (nog bra,
kan [väl] så vara) men ..; we had a ro time [of it] vi hade härligt (trevligt); ~ doings snygga historier; my ro
fellow min gunstig herre. 6. vacker [garden, landscape, view; horse;poem]; person, sak grann, ståtlig, prydiig;
välväxt, storväxt, med grann figur; F ibi. iron. väldig[t stor]; a ro fellow en ståtlig karl, en grann pojke; iron, en
skön gosse jfr o.; a ~ woman en ståtlig (grann) kvinna; of ro presence med ståtligt och värdigt utseende; ^
potatoes grann (stor) potatis. 7. om dag, rader vacker; orta blott 'ej regnig'; ~ morning! vackert väder i dagl one ~
day en vacker dag, en gång; one of these ~ days en vacker dag, endera dagen. 8. om kläder grann, elegant; om
person o. tal fin, elegant, gentil, 'bildad'; om tai smickrande, vacker; ~ gentleman (lady) fin herre

(dam) som ej behöver arbeta; ~ manners fint (bildat) sätt, belevenhet. II. s vackert väder [in rain or III. adv % fint
&c; talk ~ tala fint gentiit, tiiigjort. IV. tr 1. rena, förfina; luttra, raffinera, avdriva metaller; nu mest klara vätska,
isht öi. 2. oftast ~ away (down, äv. off) förtunna; biidi. modifiera yttrande, äv. bortförklara. V. itr

1. om vätska klaras, klarna [ofta ~ down]. 2.biidi. [ofta "w away, down] förtunnas, avsmalna, minskas, smälta
bort, alltmera försvinna, ~-bolt [-bou'lt] tr finsikfca [roed meal]. F^don [-dən] npr. ~-draw [-dro:7, äv. - -] tr fint
hopsy, sy ihop med smygsöm. <v<-drawn [-dro:(')n] a 1. hopsydd med smygsöm. 2. gum utdragning ytterst tunn,
findragen [wire]; biidi. hårdragen [speculations]. 3. »port. i bästa (högsta) form ej fet. ~-grained [-grei(')nd] a
finkornig. ~ly [-li] adv 1. fint, subtilt, skarpt, noga. 2. utmärkt, ståtligt; iron, snyggt, ~ry [-əri] s 1. grannlåter,
prål, bjäfs; % elegans.



2. tekn. färskhärd. ^-spoken [-spou(')kn] a som uttrycker sig väl. ^-spun [-spA(')n] a finspunnen; tunn, hårfin ofta
biidi.; skarpsinnig men opraktisk, skrivbords- [theories].

finesse [fine's] I. s 1. nu t finess, sinnrikhet; förfining; fin urskillning. 2. fiffighet, slughet; list, knep. 3. kortsp.
mask. II. tr o. itr 1. bruka knep, konstra; manövrera, lirka, drilla [ro a bill through the third reading]. 2. kortsp.
maska [med].

Fingal [fi'ggl] npr; ro's Cave Fingals grotta På

ön Staffa, en av Hebriderna. ~l [fi'rjgod] npr.

finger [fi'ggo] 1.5 finger: first ro pekfinger; second ro, middle ~ långfinger; third ro, ring ro ringfinger; fourth
little ro lillfinger; i vigsel-ritualen fourth ro ringfinger; his ros are all thumbs han är mycket klumpig (har intet
handlag); my ros itch to det riktigt kliar i fingrarna på mig att få . .; have a ro in the pie F ha ett finger med i
spelet; not lay (put) a ro upon inte röra vid, inte ta den minsta befattning med; lay (put) o.'s ro upon sätta fingret
på, bestämt (exakt) peka på ei. påvisa, träffa ngt; not lift (raise) a ~ inte röra ett finger tm ngns hjälp; tum (twist)
a p. round o.'s [little] ro kunna linda ngn kring [lill]fingret; let slip through o.'s ros tappa; strö ut, ödsla med
pengar; biidi. låta ngt gå sig ur händerna; look through o.'s ros at se genom fingrarna med, blunda för. II. tr 1.
[ideligen] ta i, fingra på, plocka med; sysselsätta (befatta) sig med. 2. lägga vantarna på, snatta, hugga; ta mutor.
3. spela på instrument. 4. förse noter med fingersättning. III. itr 1. fingra På, riva i [a<]; leka [with med]. 2.
använda (sätta) fingrarna på visstsätt vid speining. ~-board [-bo:d] s gripbräde påfioi&c; klaviatur, ~-bowl [-boul]
s sköljkopp på matbordet, <-\,ed [-d] a 1. fingrad, med . . fingrar. 2. mus. med utsatt fingersättning. »v-end [-
re'nd] s fingerspets; have it at my ros kan det på mina fem fingrar jfr av.

ro hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt ðc militärterni »£> sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangfinger-fish

— 280 —

fire

end /. 4. ~-fish [-fij] s zooi. sjöstjärna. -glass [-gla:s] s = - -bowl. <eing [-rig] s 1. fingrande, hanterande &c. 2. fint
handarbete. 3. struinpgarn. 4. mus. ung. anslag, fingerfärdighet, 'teknik', ð. mus. fingersättning, ^less [-lis] a utan
fingrar, se-nail [-neil] s fingernagel; to o.'s ms ända ut i fingerspetsarna, opiate [-pleit] s skyddsplåt å dörr. ~-post
[-poust] s vägvisare, ~-print [-print] 5 fingeravtryck. 'e-stall [-sto:l] s fingertuta, ~-tip [-tip] s se m-end; to the ms
[ända] ut i fingerspetsarna; fullständigt, helt och håilet. finial [fai'niəl, av. fi'n-] s byggn. korsblomma, finfcllal
[fi'nikj(ə)l] a° 1. kinkig. 2. petig, överdrivet noga i tai, klädsel, sätt, arbete, pedantisk; alltför detaljerad
(utmejslad, utstuderad), -ality [-æ'liti] s petighet, pedanteri &o. -king [-ig] o°, -ky [-i] a se -al 2. finikin [fi'nikin]
a se finicking. fining [fai'nig] s 1. renande; klarande. 2. tekn.

färskning; finering. finiS [fai'nis] 5 Int. slut isht i slutet av bok. finish [fi'nij] I. tr 1. sluta [o.'s work; doing att
göra], 2. avsluta, fullborda, göra (skriva &c) färdig; göra (läsa &c) slut på; äta upp, dricka ur fo.'s^/ass]; ~ ber
education avsluta hennes uppfostran; ~ off avsluta bok som mun skriver. 3. lägga sista handen vid, avputsa [äv. ~
off, up]; satinera (glätta) pappor, appre-tera (ge styvhet o. glans åt) tyg &e; förädla; bearbeta; ~ a room in brown
dekorera ett rum i brunt. 4. F ge nådestöten [this med him]; expediera, ta död på, göra kål på; avliva [a wounded
animal]. II. itr 1. sluta, upphöra, bliva färdig [äv. ~ off, up]; med by playing slutade med att spela spelade tm sist;
~ in a quarrel sluta med gräl; ^ with sluta (bli färdig) med. 2. fullfölja loppet, &c i tävling; komma i mål i viss
kondition &o. IIL s 1. slut, avslutning; slut|kamp, -spurt, finish; slutscen; be in at the m vara med om slutet eg. då
hundarna ta räven vid rävjakt; bring to a m bringa till ett slut, av-sluta, få (göra) färdig, utagera; do (carry) a th.
to a m genomföra ngt, föra ngt till slut; fight to a m slåss till sista andetaget tills en av de stridande ger tappt,
slåss på liv Och död. 2. sista bearbetning (utbildning), 'sista banden', slutkläm: sista arbetet vid en varas
tillverkning avpiits-

ning, poler ing, appretur; sista ytbehandling i aiim.; utsmyckning, dekorering; inredning, snickeriarbete i
byggnad; garnering tm kostym; give a th. a (the, the last) m lägga sista hand[en] vid ngt. 3. fulländning in i



detalj, fulländat (utmärkt) utförande, fullkomlighet, utmejsling [of a poem]; glans, biidi. fernissa, yttre bildning.
4. S natt|kafé, -lokal, ~ed [-t] a färdig, fulländad; perfectly m i synnerligen fint arbete; ~ manners elegant
(förnämt) uppträdande; ^ product helfabrikat; ~ writer utsökt stilist, ~er [-ə] s 1. avslutare, fullbor-

dare &e; person el. maskin som gör sista arbetet vid en

varas tillverkning. 2. F knäck, dråpslag, nådestöt* ~ing [-ig] I. a fulländande, slut-;

flickpension med huvudvikten lagd på uppfostran för societetsüvet; the m touch (ibl. stroke) sista handen rid
arbete, sista penseldraget (avputsnin-gen), slutklämmen, sifeta utformningen; ~ stroke nådestöt. II. s
avslutning[8arbete]; fulländande, färdiggörande; slutbehandling; tekn. avputsning av morararbete, omamentering
av snickeriarbete, appretjering, -ur av tyg, förgyllning och tryck &c i bokbinderi &c; förädling; jfr finish UT. 2.

Finisterre [finists'ə, äv. - - -] npr [Cape m]. finitlle [fai'nait] a° 1. begränsad, ändlig, inskränkt. 2. gram. finit. -
eness [-nis] s begränsning, ändlighet, inskränkning. -ude [fai'nitju:d] s s® föreg. fin-keei [fi'nki:'l] s & fenköl,
kölfena. Finiaison [fi'nlisn] npr.

Finland [fi'nlənd] npr. ~er [-ə] s finländare, finne.

Finlay [fi'n|lei, av. -Ii], ~son [-lisn], Finley [-li]

nprr. Finn [fin] s finne.

finnan [fi'nən] s [~ haddock] kokk. rökt kolja.

finned [find] a försedd med fenor.

Finnllic [fi'nik] a finsk[-ugrisk]. -ish [fi'nij] I.

a finsk. II. s finska [språket], finny [fi'ni] a 1. fenig, fen-; the m tribe koii.

fisksläktet, fiskarna. 2. poet. fiskrik fiod. Finsbury [fi'nzb(ə)ri], Fiona [faiou'no] nprr. fiord [fjo:d] s fjord.

fiorin [fai'ərin] s bot. Agrostis aiba krypven. fir [fə:] s 1. bot. gran; oeg. av. tall, fur[uträd]; barrträd; jfr spruce;
Scotch (hand. Norwegian, Swedish) m tall. 2. granvirke; oeg. furu virke, /vz-apple [-ræpl] s ~-cone [-koun] s
kotte, fire [fai'ə] I. s 1. eld[en] i eg. bet.; catch (take) m fatta eld, råka i brand; flamma upp; set m to sätta eld på,
antända, anlägga eld i; on m i brand, i ljusan låga; biidi. i eld och lågor; se av. house; be on m brinna, stå i lågor;
set on m sticka i brand, antända; biidi. sätta i bränd, uppjelda, -tända; he will never set the Thames on m han
kommer inte att göra några underverk (göra väsen av sig), han var inte med när krutet fanns upp. 2. eld, brasa [sit
by the m; attend to a m; put out a m; stir (poke) the ~]; bål; låga; there was a m in the grate det var tänt i spisen;
heap coals of m on samla glödande kol på; light the m tända brasan; light (make) a m tända (göra) upp eld; the
fat is in the m biidi. det blir ett förfärligt liv (spektakel). 3. brand, eldsvåda [the Great Fm of London in 1666]; m!
'elden är lös'! carry m and sword through förhärja med eld och svärd; pour oil on the m gjuta olja på elden; smell
of m brandlukt. 4. X eld, skottlossning; line of skottlinje; miss ** klicka; running m hastig eld; biidi. korseld;
under m under beskjutning. ð. glans, sken
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om av eld [the ro of a geni]; St. Elmo's ~ elmseld. 6. feber; St. Anthony's ro iäk. ros, 7. biidi. flamma, lidelse,
hetta, glöd [of anger, love &c]; entusiasm, eld; inspiration. II. tr 1. autända, sätta i brand av. biidi., jfr 7. 2. av|-
fyra, -lossa, -bränna,-skjuta [ofta ~ off; av. widi. ro off a remark &c]; ro a salute salutera; rod case avskjuten
(tom) patronhylsa. 3. ^ [out] F köra ut; avskeda, F ge sparken. 4. steka; bränna tegel; torka. 5. vet. bränna. 6.
elda, mata ångpanna &e. 7. biidi. uppelda, egga; sätta i brand; rod him with longing tände hos honom längtan.
III. itr 1. fatta (ta) eld. 2. giva eld, skjuta [at, on på]; om skjutvapen brinna av; ^ away F börja berätta &c,
klämma i, gå på. 3. bli het (upprörd); bli röd, rodna. 4. ~ up a) göra upp eld, elda; b) biidi. fatta eld, blossa



(brusa) upp [at över], <v-alarm [-rəlcum] s 1. brand|alarm, -signal. 2. brandsignalapparat; ro box brandskåp; ~
post brandpost. ~-arm [-ra:m] s mest pi. *os skjutvapen, /v-ball [-bo:l] s 1. eldkula, klotblixt. 2. slags
aidrebrandgranat, ~-balloon [-bəlu:n] s montgolfière ballong med

genom upphettning förtunnad luft. <x/-biaSt [-blcLSt] s

brand pà växter, /v-box [-boks] s eld|rum, -stad à lokomotiv. "inbränd [-brænd] s 1. eldbrand. 2. orostiftare,
uppviglare, agitator, ~-brick [-brik] s eldfast tegel, schamott-tegel. /\,-bri-gade [-brigei'd] s brandkår, ^-clay [-
klei] s eldfast lera. ~-damp [-dæmp] s explosiv gruv-gas. fN/-dog[-'dog]s järn bock, eldhund. ~-eater [-ri:tə] s i.
eldslukare. 2. F slagskämpe,bråk-makare; hetsporre. ^-engine [-re^n(d)3in] s brandspruta, ^-escape [-riskeiNp] s
livräddningsredskap stege, segel, slang &o vid eldsvåda; brandsrege. ~-fly [-flai] s zooi. eldfluga. -guard f-'ga:d]
s 1. sprakgaller. 2. Am. brandsoldat. ~-hose [-houz] s sprntslang. *v-in-surance [-rinJVərəns] s brandförsäkring;
~ company brandförsäkrings-, brandstodsbolag; ~ policy brandförsäkringsbrev; ~ premium
brandförsäkringspremie, brandstodsavgift. 'v-irons [-raiənz] s eld|järn, -redskap [poker, tongs, shovel], ^-lighter
[-laitə] s brastända-re. oJöck [-lok] s flintlås[gevär]. /vinan [-mən] s 1. brandsoldat. 2. gruv. eldvakt. 3. eldare. ~-
office [-ro'fis] s brandförsäkringskontor. sv-pan [-pæn] s fyrfat, glödpanna. place [-pleis] s eldstad, spis[el];
eldrum, härd i eldstad, ^v-plug [-plAg] s brand-post. rv-policy [-poMisi] s brandförsäkrings -brev. "wproof [-
pru:f] a eldfast, brandfri. ~r [-rə] s 1. antändare &o se fre II. 2. en skjutande; eld-, skjut|vapen isht i sms. t. ex.

single-ro kom laddas om för varje skott. "w-ralsing

[-rei^zig] s mordbrand, ^-screen [-skrirn] s eldskärm, ^v-ship [-Jip] s brännare. <vside [-said] s plats kring spisen,
härd; by the ~ vid brasan, vid den husliga härd en. ^-station [-'stei/n] s brandstation, ~-trap [-træp] s far-lig
byggnad vid eld på grund av otillräckliga utgån-

gar. ~-water [-woitə] S eldvatten indiaubenämning på starka drycker, ~ wood [-wud] 8 Ved; band.

splitved. fvwork [-wə:k] s fyrverkeri[pjäs]: pi. ros fyrverkeri av. biidi. ~-worshlp [-wə:\fip] 8 eldsdyrkan.

firing [fai'ərig] s 1. antändning, eldning &c, •• fre II., III.; ~ stroke explosions-, arbets|-slag i motor. 2. bränsle. 3.
avskjutande; eldgivning, skottlossning, skjutning, online [-lain] s & eldlinje, /xz-party [-pa:Nti] s & sa-lutbatteri
vid begravning; arkebuseringsavdel-ning. <v-Step [-Step] 8 X bankett avsats 1 skyttegrav varpå soldat står under
eldgivning.

firkin [fə:'kin] s fjärd ing, kagge; [halv]ankare

40,9 liter.

1. firm [fə:m] s [bandels]firroa isbt av kompanjoner, ej eg. om aktiebolag [a ro of solicitors]; long ro
svindlarfirma.

2. firm [fə:m] I. 1. fast, tät, hård, stark

[ground, flesh, wood]. 2. fast, säker, stadig [a post is ro in the ground]; biidi. fast, ståndaktig, orubblig, bestämd
[decision, man, [-opinion];-] {+opin- ion];+} trofast [to mot]; fast pris; roly believe tro fullt och fast. II. adv fast
[stand hold ro to hålla fast vid. III. tr 1. fästa; plantera stadigt, fästa hårt. 2. göra fast, packa ihop. IV. itr bli fast
(solid); ~ up om aktier &o bli [-fas-ta[re].-] {+fas- ta[re].+} ~ament [-əmənt] s firmament, fäste, himlavalv.

firman [fə/mæn av. -ma:n] s av österländsk härskare utfärdat påbud, tillstånd, pass.

firmness [fə/mnis] s fasthet &c se 2. firm.

firry [fə/ri] a gran-; oeg. fur-.

first [fə:st] I. a först[e]; främst; förnämst, högst; band. bäst, prima; the ~ to come den förste som kom [mer]; ~
aid första hjälp vid olycksfall, före läkare; ~ class första (högsta) klass i tåg, examen &c; se äv. ro-claSS; ro C08t
inköps-, fabriks|pris; ~ day söndag kväkarspråk; the ro floor i England våningen l tr. upp; the ro form i England
vanligen första (lägsta) skoi-klassen; in the ro instance i första rummet (hand); the ro lady [of the land] rikets



första dam presidentens fru i u. s. a.; ~ mortgage botteninteckning; <v name förnamn; ~ night, ro performance se
ro-night; ~ offender en första gången åtalad; ro officer = ro-mate; by the ro opportunity med första lägenhet; in
the ro place först och främst, för det första; at ro sight (view, blush) vid första åsynen ei. påseendet; [the] ro thing
F det första ngn kan, så fort som möjligt; the ro thing to--morrow morning genast i morgon bitti; -year man isht
univ. recentior. II. adv först; ibi. hellre, förr; ro of all först; först och främst; ~ come ~ served den sojn kommer
först till kvarnen får först mala; he will die ro förr (hellre) dör han; and last allt som allt, på det hela taget; or last
förr eller senare. III. s 1. först[e]; första klass vagn; första upplaga m. m.; hand. pl.
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trävaror &c; ~ of exchange prima [växel]; the m den första i månad: isht lista September rapphönsjaktens början.
2. etta; univ. [examinand i] högsta betygsklass; sport, [vinnare av] första plats i kapplöpning &c. 3. at m i början;
from the m ända från början; from m to last hela tiden, från början till slut. se-born [-bo:n] a o. s förstfödd, ~-
chop [-tjo'p] a anglo-ind. o. F = m-rate. ~-class [-'kla/s, attr. - -] I. a förstklassig, första klassens, prima; högsta
betyg; a m row F ett ordentligt bråk. II. adv; travel m resa [i] första klass, ~-fruits [-frurts] s pl förstlingar, första
frukt el. viöst av ngt. <N/-hand [-hæ'nd, attr. - -] a o. adv [vunnen] i första hand. ~iing [-lig] s förstling; första
frukt for säsong (vinst, avkomma), ~iy [-li] adv för det första, ~-mate [-meit] s förste styrman, ^-night [-nait] s
toat. premiär, ~-nighter [-nai'tə, ---] s teat, premiärbesökare. ~-rate [-rei't, attr. --] a o. adv första klassens,
förstklassig, prima; utmärkt [Oh, thank you, Pm (mår) <v],

firth [fə:þ] s fjord, fjärd, smal havsarm,

fir-tree [fə:'tri:] s se fr.

fisc [fisk] s furstes, rikes skattkammare; statskassa. ~al [-(ə)l] I. a° som rör statsinkomsterna, skatte-, finans-: ~
reform skattereform; ~ system skatteväsen; ~ year räkenskaps-, budgetår. II. s Skotti. fiskal.

1. fish [fij] s spelmark.

2. fish [fij] I. s skål[ning], skamfilningslatta. II. tr skåla.

3. fish [fij] I. (pi. mes ei. isht koii. ~) s 1. fisk; F vattendjur i aiim.; all is m that comes to his net han ratar
ingenting, han vet att utnyttja allt; feed the mes drunkna; mata fiskarna vara sjösjuk; ~ out of water fisk på
landbacken, bortkommen person ej i sitt rätta element; pretty kettle of m iron, trevlig historia; skön röra; neither
m, flesh, nor fowl (nor good red herring) varken fågel eller fisk; I have other m to fry jag har annat viktigare att
göra. 2. F med ett adj. före: cool m ogenerad herre; loose m lättsinnig individ; odd (queer) m lustig kurre;
underlig kropp (persedel). II. itr fiska [for trout; in troubled waters]; for biidi. fiska (leta, fika) efter; ^ for
compliments F gå med håven. III. tr 1. fiska, fånga, draga upp [ur vattuet]; m out, ~ up fiska upp, draga upp [ur
vattnet]; biidi. uppfiska, leta fram; ~ out äv. framlocka. 2. ~ the anchor fiska (kipa) ankaret. 3. fiska i vatten; ~ out
avfiska, fiska ut sjö &c. ^able [-əbl] a om vatten som man kan (får) fiska i. ~-ball [-bo:l], 'e-cake [-keik] s kokk.
fiskbulle. -carver [-ka:və] s fiskspade, ~-cuiture [-[-kAl-tjə]-] {+[-kAl- tjə]+} 8 fiskodling. *e-day [-dei] s
fiskdag, fastedag då kött ej rår ätas. <eer [-ə] si. åid. fiskare. 2. fiskfångande djur. 3. S sedel, isht pundsedel,
~erman [-əmən] s yrkesfiskare, /very [-əri] s 1. fiskeri; fiske. 2. fiskevatten.

r^-globe [-gloub]s guldfiskkupa. ~-glue[-glu:] s fisklim; husbloss, ^-hook [-huk, äv. -uk] s 1. metkrok. 2. &
fisk[krok]. ~ing [-'ig] I. a° använd vid fiske, fiskar-, fiske-. II. s fiskande, fiske; fiskevatten; m-gear se m-tackle;
[-m-ground\_---~]-] {+m- ground\_---~]+} fiskejbank, -plats, -vatten, fiske-riområde; m-line metrev; m-place
metställe; m-rod metspö; m-tackle fiskredskap, [-fiskedoning];-] {+fiskedo- ning];+} m-tackle dealer's [shop]
fiskredskapsaffär; ~ village fiskläge. <^-kettle [-ketl] s fiskkittel. ~-knife [-naif] s fiskkniv. ~iike [-laik] a fisklik,
fisk-, ~-liquor [-likə] s fiskspad. ~-market [-ma:Nkit] s fisk[ar]torg, fiskmarknad. oumonger [-mAggə] s



fiskhandlare, -månglare. ~-oil [-oil] s fiskolja, trän. ~-pond [-pond] s fiskdamm; skämts, hav. ~-pot [-pot] S kupa,
tina, bur &o att fånga ål, hummer &c 1, isht ålkorg. ^-slice [-slais] s fiskspade, ^-sound [-saund] s fisks simblåsa.
~-spear [-spiə] s ljuster, ~-strainer [-streinə] s fisk|kittelsil, -galler, ~-tackfe [-tækl] s fiskjgina, -tackel. o*-tail [-
teil] s o. a fiskstjärt[-]; ^ wind kastvind som blåser nedätSkjutbana. ^wife [-waif], ^woman [-'wumən]s
fisk|gumma, -månglers-ka. my [-i] a° 1. fisklik, fisk- [smell, taste]; m eye uttryckslöst öga; look m S se slö
('bakom') ut. 2. poet. fiskrik. 3. F tvivelaktig, misstänkt, icke renhårig; fantastisk, otrolig historia.

fisk [fisk] se fsc.

Fison [faisn] npr.

fissllile [fi'sail] a klyvbar, -ion [fijn] s klyvning; bioi. celldelning, -ure [fi'Jə] I. s 1. klyfta, rämna, spricka; äv.
klyvning. 2. hjärn-fåra. II. tr o. itr klyva[s], splittra[s]. -iparous [fisi'pərəs] a° som fortplantar sig genom klyvning
(delning).

fist [fist] I. s 1. [knyt]uäve; F labb. 2. F handstil [I know his m]. II. tr slå med knytnävarna; hugga tag i. ~ed [-id]
a med .. nävar, ~icuffs [-ikAfs] s pl knytnävskamp; slagsmål, ~-law [-lo:] s nävrätt.

fistuilla [fi'stjul|ə] s 1. iäk. fistel[gång]. 2. rör. -ar [-ə], -ous [-əs] a 1. iak. fistelartad. 2. rörlik, pipig, ihålig.

1. fit [fit] s 1. häftigt anfall, attack av sjukdom [of ague, gout]; under 1700-taiet isht svimnings-, dånings|anfall;
nu isht krampanfall, konvul-sioner ei. epileptiskt anfall [fall down in a #\r|; cold m frosskakning; drunken m
redlös berusning; se äv. drunken; beat (knock) a p. into ms F slå ngn sönder och samman (gul och grön); give a p.
ms F stuka ngn grundligt; Am. äv. skälla ut ngn efter noter; it gave me a m jag höll på att få (närapå fick) slag;
go off into a m få en nervattack (konvulsioner, ett epileptiskt anfall); she nearly had a m försvagad bet. hon blev
alldeles ifrån sig. 2. päroxysmer, ohejdat utbrott, anfall [of coughing]; ms of laughter gapskratt. 3. ryck [of
activity, [-emotion]:-] {+emo- tion]:+} by ms [and starts] ryck-,stöt|vis, oregelbundet. 4. nyck, infall; when the m
was on
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him när det föll på honom, när han var i det lynnet.

2. fit [fit] I. a° 1. lämplig, duglig, som duger, skickad, rustad [for a th., to do]; passande, värdig [you are not ~
to..]; värd, som förtjänar [ro, to be hanged]; be ~ for duga till, vara i stånd till, kunna vara med om; ~ for the
drawing-room salong|fähig, -sjmässig; ~ for service vapenför; ro for work arbets|dug-lig, -för; a ~ person lämplig
person, rätte mannen; the survival of the rotest de livskraftigaste individernas seger i kampen för tillvaron, det
naturliga urvalet; think (see) ~ to anse lämpligt att, finna för gott att; ~ to eat ät|-bar, -lig. 2. färdig, redo; F
färdig, nära [so angry that he was ro to 3. sport, o. F

i bästa möjliga kondition (form); kry, späns-tig, pigg [~ as a fiddle]. II. tr 1. anstå mest opers. 2. om kläder passa,
si'tta på [the coat ros me exactly]; i aiim. passa i (till, in på) [the + key ~s the lock]. 3. göra lämplig (passande,
duglig, skickad) [for, to]; förbereda [students for college]; anpassa, aptera, lämpa [to efter; ~ a shoe to the foot].
4. inpassa, sätta in, sätta på, anbringa [a new tyre on to a car]; ro on prova plagg. 5. utrusta [a p. with clothes];
bereda, inreda, göra i ordning; tekn. uppsätta, [in]montera [T had a wireless roted in my room]; ~ out utrusta,
ekipera; sjörusta och bemanna fartyg; ~ up inreda, möblera [a home, room]; sätta upp, utrusta, förse; ro up a
machine montera en maskin. III. . itr om kläder passa, sitta; vara lagom stor för, gå in i, äv. tr., jfr II. 2.; it roted
to perfection den satt alldeles utmärkt; the cap ros mössan passar; widi. vederbörande känner sig träffad; ~ in
vnth passa ihop (stämma) med;

into passa [in] i [the peg ~s into the hole]. IV. s kläders passform [the ~ of a coat], åt-sittning, åtslutning bur ngt
sitter; äv. konkr. välsittande plagg; the gloves are a perfect ~ handskarna passa (sitta) alldeles utmärkt; it is a tight



~ det är trångt (knappt med utrymmet); den sluter åt hårt. fitch [fitj] s [borste av] illerhår. ~ew [-u:] s zooi. iller.

fitful [fi'tf(u)l] a° ryckvis påkommande, ryckig; ojämn, ostadig: nyckfull, fitment [fi'tmont] s möbel; mest pi. ~s
möbler, inredning.

fitllness [fi't|nis] s lämplighet, duglighet [for, to för; to till att]; riktighet; the ro of things eg. tingens inneboende
ändamålsenlighet; [det] lämpliga (riktiga, passande); it is in the ro of things det ligger i sakens natur. - -out [-aut]
s utrustning, ekipering. fittlled [fi't|id] a skickad, rustad, passande, lämplig [for för, till; to be]; avpassad [to
efter]; ~ by nature for enkom skapad för. •er [-ə]s en som inreder (installerar &c); avpas-sare; [av]provare,
tillskärare; inredare; leve-

rantör; isbt montör; mekaniker, -ing [-ig] I. a° passande; close-(tight-)ro tätt åtsittande. II. s 1. av-, hop|passning;
utrustning; tekn. [in]montering. 2. pi. ~s tillbehör, inredning [ros for an office], innanrede; beslag på dörrar,
fönster &c; maskindelar; armatur [^ras-~s, + electric [light] ~s]. -ing-out [-igau't] s utrustande, utrustning, -ing-
up [-igA'p] s inredande, inredning, fit-up [fi'tAp] s utstyrsel, isht provisoriska scenrekvisita; a ro company
kringresande teatersällskap.

FitZ [fits] S i anglo-norm. namn SOn; ofta naturlig son

tm furste, 'valan [-æ'lən], ^gerald [-dje'rəld], ^Herbert [-hə/bət],

[personn. -roi', onn - -], 'v.william[-wi'ljam]nprr. five [faiv] I. räkn fem; ro-o'clock tea efter-middagste; ro-figure
tables femställiga logaritmtabeller; ro-year plan femårsplan. II. s femtal, femma, nummer fem; jfr äv. ros 1. o. 2.
~-and-ten [-ən(d)te/n] s Am. F fem- och tio-centsbasar. *x,fold [-fould] a femdubbel, fem-faldig. ~-penny [-
pənijäv.fKpni] a som kostar 5 pence, ~r [-ə] s F 1. fempundssedel. 2. kricket slag som ger 5 poäng, ~s [-z] s pl 1.
skor (handskar &c) n:r 5. 2. 5 ^-obligationer. 3. med sing, konstruktion: slags handboll. svS-COUrt [-[~Z-ko:t]-]
{+[~Z- ko:t]+} s spelplats för handboll, fix [fiks] I. tr 1. fästa, fastsätta [in i, on på, to vid, i, på; ~ a nail in the
wall]; vidfästa; in|prägla, -skärpa lärdomar &c; påbörda [o» a p. ngn] beskyllning; ~ bayonets skruva på'
bajonetterna. 2. giva fasthet (stadga) åt, göra fast (bestämd; varaktig, hållbar), stadga [a custom is ro,ed by
tradition; ~ colours]; förvandla till fast form förtäta [ro, mercury]; fotogr. &c fixera [a negative, a painting]; a
roed idiom ett stående uttryck. 3. fästa, rikta [o.'s attention [-[up]-on-] {+[up]- on+} a th.]; fixera ngn; om sak
fängsla uppmärksamhet. 4. [in]sätta, placera [äv. ~ up; the bed tvås roed up near the fire]; inleda; installera [she
roed herself at the table]; etablera; uppslå sina bopålar [they roed their factories there]. 5. fastställa, -slå;
bestämma, fixera [limit, responsibility, price, standard]; utsätta tid &c [for för, till]; the meeting tvås roed for 4
o'clock sammanträdet var bestämt till kl. 4. 6. F isht Am. [äv. ~ up] ordna [hair, clothes], göra i ordning ei. klar,
sätta ihop, laga [a broken lock], rätta till, hjälpa (snygga) upp, hyfsa till; muta [the jury]; göra ngt fuffens med [a
race-horse], förstöra; ~ it ställa till? laga, bära sig åt. II. itr 1. fastna, sätta sig fast. 2. stanna, slå sig ned, bosätta
sig. 3. antaga fast form, fixera sig, hårdna [his features roed]; av. om blick &o stelna. 4. ~ on bestämma [sig för];
utse, utvälja [they roed on me to do ii]. 5. Am. göra sig i ordning. III. s F 1. faslig klämma, knipa, dilemma [be in
an awful ro]. 2. Am. arbetsform, kondition, ord-
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ning; out of mi olag. nation [-ei'Jn] s 1. fästande &c, se fx I. 2. fastställande, bestämmande. 3. kem. &c fixation;
fixering. 4. stadigbet, fasthet, ~ed [-t] a 1. fix; fästad, fast, widi. äv. rotfast; inrotad; stadig[varande]; ~ bayonets
påskruvade bajonetter; ~ capital realkapi-tal, fast kapital maskiner m. m.; ~ idea fix idé; ~ oils feta oljor; ^ point
fix (fast) punkt; isht trafikpost regelbundet posterad polis; ~ property fast egendom; ~ star fixstjärna. 2. orörlig,
stel; ~ look stel (stirrande) blick; + smile stelnat leende. 3. fast[ställd], bestämd [day, price], ^edly [-idli] adv fast,
stadigt; bestämt; stelt, stirrande, redness [-idnis] s fasthet, orubblighet &c,- se -ed. ^ing--bath [-igba:þ] s fotogr.
fixerbad. ~ings [-igz] s pl isht Am. utrustning; garnering; aut slags tillbehör tur ngt. ~ing-salt [-igso:lt] 8 fotogr.



fixersalt. ~ity [-iti] s fasthet; beständighet; oföränderlighet; stabilitet, ~ture [-tjə] s 1. fix (fast) sak; fast tillbehör
(inventarium], sak som hör till inredningen; »v. biidi. iron. -inventarium, stamgäst [he is a ~]; pi. ms [väggfast]
inredning; trade ms butiksjinred-ning, -inventarier. 2. hand. fraktslut. 3. »pon . [bestämmande av ei. datum för]
tävling', match, jakt &c; the autumn ms de för hösten bestämda tävlingarna (evenemangen), fizgig [fi'zgig] s Fl.
om ytlig kvinna hoppetossa,

fjolla, en flört. 2. slags raket, fizz [fiz] I. itr väsa, fräsa. II. s 1. väsning, fräsande; surr; musserande. 2. F fart, liv.
3. F smällkork, champagne, ~le [-1] I. itr 1. väsa svagt, småfräsa. 2. ~ [out] spraka till och slockna; isht Am. F
göra fiasko; sluta snöpligt; bli kuggad, spricka. II. s 1. svag väsning, fräsande. 2. F fiasko, snöpligt slut. mif [-i]
a° fräsande; musserande; ~ water kolsyrat vatten, fl. förkortn. för florin[s]. Fla = Florida. flabbergast [fWbəgarst]
tr F göra flat (handfallen, mållös) isht i pp. [/ was med']. flabblliness [flæ'bjinis] s slapphet, sladdrighet,
lös[lig]het- -y [-i] a° fet och slapp, lös [i [-hullet],-] {+hul- let],+} slak, sladdrig; biidi. slapp, löslig, 'ryggradslös'.

flaccid [flæ'ksid] a° löst hängande, sladdrig, slapp, slak [flesh, muscles]; slokande [leaves]; biidi. svag, utan
styrka ei. fasthet, ~ity [-[flæk-si'diti]-] {+[flæk- si'diti]+} s slapphet, sladdrighet, löshet.

1. flag [flæg] s bot. 1. svärdslilja; bladvass. 2. ^[s] tuvtåtel, grovt gräs.

2. flag [flæg] I. s 1. stenjplatta, -häll un golv &c, trottoarsten. 2. pi. ms stenläggning, trottoar. II. tr belägga med
stenplattor.

3. flag [flæg] s rågels vingpenna.

4. flag [flæg] I. s 1. flagga; fana; lower (strike) o.'s m stryka flagg; drop the m sport, sänka flaggan, ge
startsignal; black m 8jörövar-flagga; fiv. flagga hissad & fftngelse angivande brottslings avrättning; split m
tvåtungad flagga; ~ with a

tongue tretungad flagga; white m, m of truce parlamentärflagga; yellow m gul flagga å skepp med smittosamt
sjuka ombord el. i karantän; Fm Day amerikanska flaggans dag i4 juni; jfr -day. 2. «t> amiralsflagga; hoist o.'s m
om amiral överta befälet. 3. ledigbricka på bii med påskrift For hire. 4. y»ig hundsvans. II. tr 1. hissa flagg på,
flaggpryda; ~ out utmärka med flaggor; the official buildings were mged de offentliga byggnaderna flaggade, det
flaggades på... 2. med flaggor signalera [till] (meddela underrättelse, underrätta person). 5. flag [flæg] itr 1. om
segel, vingar &o hänga slappt ner, hänga och slå. 2. om växter vissna, hänga. 3. slappna, [av]mattas, bli matt,
[börja] ligga efter, avtyna, börja gå trögt [conversa-tion, energy, a game ~s]. flag- captain [flæ'gkæ'ptin] s chef på
flaggskepp. -day [-dei] s flaggdag i England då insamlingar göras genom försäljning av miniatyrflaggor, jfr

4. flag I. 1.

flagellllant [flce'djilont, av. flodge'lont] I. s flagellant, [själv]gisslare. II. a självgisslande; piskande, eom ger
kroppslig aga. -ate [flæ^djeleit] tr gissla, piska, -ation [-[flæd3el-ei'Jn]-] {+[flæd3el- ei'Jn]+} s gissling. flagell
um [flodje'ljam, av. flæ-] (pi. -a [-ə]) s

bot. utlöpare. flageolet [flæd3ole't] s flageolett[flöjt]. flag-fall [flæ'gfo;l] s sport, startsignal genom san-kände av
flagga.

flagging [flæ'gig] s stenläggning (trottoar)

av stenplattor. flaggy [flæ'gi] a 1. full av (beväxt med) svärdsliljor ta, se 1. flag. 2. som lätt klyver Sig i plattor, se
2. flag. 3. dial, hängande, slokande, slapp se 5. flag. flagitious [flədji/Jəs]a° brottslig, lastbar, skamlös [person,
life]; skändlig, nedrig [crime]. -fflagll-lieutenant [flse'gllefte'nont] s & flaggadjutant. - -list [-list] s <£> rulla över
flaggmän. -man [-mən] s signalkarl med flagga vid tävlingar &c. • -officer [-oxfisə] * & flagg|man, -officer,
flagon [flæ'gən] s vinkanna; av. krus. flagranllcy [flei'grən|si] s 1. brotts uppenbarhet; jur. bar gärning. 2. brotts
tc skändlighet, ohygglighet, upprörande beskaffenhet, -t [-t] a° 1. i full gång, i utövning, pågående; in m delict på
bar gärning. 2. aiiom uppenbar, skriande, upprörande, skändlig [crime, violation of a treaty]. flagll-rvsh
[flæ'g|rAj] s Am. flaggtävling mellan två college-klasser, -ship [-Jip] s & amirals-, chefs|-fartyg, flaggskepp, -
staff [-sta:f] s flaggstång. - -station [-steijn] s anhalt[station]. •stone [-stoun] se 2. flag I. 1. «. 2. - -wagging [-



wæxgig] s X S flaggsignalering, semafore-ring. flail [fleil] s slaga.

flair [flsə] s väderkorn; Midi. fin näsa.

flaklle [fleik] I. s flaga; snöflinga; isflak; flisa^
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skiva, fjäll, skolla; lager. II. itr ©. tr 1. [ofta •x» away, off] flagna, lossna i flagor [plaster ros off a wallfjälla sig;
ta (skära) av i flagor (flisor). 2. falla liksom (beströ som med) snöflingor, -e-white [-(h)wait] s tekn. bly-,
silver|vitt som färgämne, -y [-i] a° flagig, ski vig, bladig, fjällig; liknande flingor, flarn [flæm] s F nppdiktad
historia, lögn; bedrägeri; humbug, bluff, flambeau [flae'mbou] s 1. fackla. 2. stor dekorativ

ljusstake [bronze ro]. Flamborough [flæ'mb(ə)rə] npr. flamboyant [flæmboi'ənt] a° 1. byggn. om fransk sengotik
flamboyant, fiskblåse- [style, window]. 2. praktfull, grann, flammande [~ red hair, colours, dress, sword])
blomsterprydd [-[rhetoric].-] {+[rhe- toric].+}

flame [fleim] I. s 1. flamma, låga; be in stå i lågor; ~ projector (thrower) eldspruta, 'flammenwerfer'. 2. Midi. eld,
glöd, lidelse. 3. skämts, åid. flamma, käresta. II. itr flamma, låga; lysa, glimma; ^ up flamma (brusa) upp [äv. ~
out]; bli blossande röd. III. tr 1. signalera med eld. 2. uppvärma (hålla) ngt i låga av. itr. ~-coloured [-kAləd] a
eldfärgad; brand|gul, -röd. ^less [-lis] a poet. utan låga. flaming [flei'mig] a° 1. flammande, lågande; eldfärgad; ~
red hair brandrött hår; ~ yellow brandgul. 2. glödande; lidelsefull; F överdrivet berömmande [description]; a ~ lie
en fräck lögn. flamingo [fləmi'ggo(u)] s zooi. flamingo. Flamsteed [flse'msti-.d] npr. flamy [flei'mi] a eld-;
flammande. Flanders [fla/ndəz] I. npr Flandern. II. a flandrisk; ~ poppy bot. kornvallmo symbol för de i
världskriget fallna; konstgjord vallmo säljes den 11 nov.

[Poppy Day]. flange [flæn(d)3] s tekn. fläns, utsfaende list (kant);

vulst; f\jd flänsad. flank [flægk] I. s 1. slaksida, veka livet. 2. flank; flygel, sida; in ~ i flanken, från sidan; turn
the ~ of kringgå och anfalla armé i flanken; turn a p.'s ~ biidi. äv. överlista (besegra) ngn i dispyt &c. II. tr 1.
flankera, begränsa (betäcka, omgiva, skydda) på sidan (sidorna). 2. X anfalla (bestryka, hota, ta) i flanken, ~er [-
ə] s 1. & flankör. 2. & fort. sidoverk som skyddar egen (botar fientlig) flank.

flannel [flænl] I. « 1. [ylle]flanell. 2. flanell|-trasa, -lapp. 3. pi. flanellkostym, -kläder, -byxor isbt använda vid
idrott; sportdräkt; get o.'s ros F bli upptagen i skolans kricket- ei. [-fot-bolls]lag.-] {+fot- bolls]lag.+} II. o
flanell[s]-. III. tr kläda i fla-+ nell; gnida med flanell, ~ette [flaenle't] s bomull8flanell flanellimltatlon i bomull,
~-flower [-flauə] s bot. kungsljus, ~led [-d] a klädd i flanell[byxor] (sportdräkt), oJy [-i] a lik flanell, [-flanell[s]-
flap-] {+flanell[s]- flap+} [flæp] I. tr 1. klappa, slå, daska, smälla [till]; ~ away (off) jaga (vifta, schasa) bort

[the flies]. 2. slå (flaxa) med vingarna &c; vifta med [a towel], 3. böja ner brätte på batt, låta sloka. II. itr 1. flaxa.
2. smälla; slå [at a fly]; om dörr stå och smälla (slå); hänga och slänga, dingla; »t om segel slå, leva; raping hat
slokhatt. 3. S prata [about om; äv. tr. ~ o.'s mouth]. III. s 1. dask, klatsch, smäll. 2. vingslag, flaxande. 3.
tiugsmälla. 4 bred, löst ned-

hängande sak: flik; rockskört; fick-, gäl|lock; ör-snibb; hattbrätte; bords-, ventii|klaff; läm, lucka att fana ned; ~
table klaffbord, tvdoodle [-du:dl] 5 F nonsens, smörja, humbug. <vjack [-djæk] s 1. kokk. slags pannkaka. 2. F
puderdosa, ~per [-ə] s 1. flugsmälla; fläkta; skramla. 2. and-, rapphöns|unge ej fuiit flygfärdig. 3. S backfisch,
flicka i tonåren ännu ej i sällskapslivet; flapper flicka med brist på styrsel; ro VOte

rörakti. rösträtt åt kvinnor ned till 21-årsgränsen enl. 1928 års beslut. 4. bred löst nedhängande sak ss. bred fena,
hummers &c stjärt. 5. S hand, labb. 6. biidi. påminnelse om ngt, påstöt|are, -ning. ^per-bracket [-əbrævkit], ~per-
seat [-'əsi:t] s F sid[o]vagn, 'bönholk'. ^ping [-ig] s sport, fri hästkapplöpning (ridtävling) ej underkastad vanliga
bestämmelser. sv-valve [-vælv] s klaffventil. flarlle [fleə] I. itr 1. om låga fladdra; blossa; skimra; flamma upp,



blänka till; ~ up flamma upp; biidi. brusa upp. 2. bukta ut uppåt, vidga sig uppåt. II. s 1. fladdrande stark låga,
ostadigt starkt sken; »i» bloss; fiygv. flygbåk. 2. prål, skrävel. 3. skeppssidas utfall, -e-up [-rAp] s
upp|flammande, -blossande [of anger, popularity &c]. -ing [-rig] a° 1. fladdrande; blossande; skimrande. 2.
lysande, grann, gräll, skrikande [advertisements, patterns]. flash [flæj] I. itr 1. hastigt framlysa, glimta ei. blänka
[till] [a ray of light roed through the room]; blixtra, ljunga, gnistra [steel roes, her eyes roed]; biidi. plötsligt fram-
, in|bryta, framträda; ~ into flamma upp (slå ut) i; biidi. plötsligt övergå till; ro up (out) flamma (brusa) upp; it
<oed upon me that det stod plötsligen klart för mig att, det flög för mig (for genom mitt huvud) att, jag kom
plötsligt ihåg att; roing light äv. blinkfyr. 2. fara som en blixt, susa (jaga) fram blixtsnabbt [the swallows roed
over the lake]; om vatten rusa (strömma) fram. 3. S se II. 3. II. tr 1. låta lysa ei. blixtra [~ a light]; framljunga;
[utskjuta, [ut]kasta, spruta blixtar, eid &c; ~ [þack~\ återkasta;
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infall; by mes i glimtar, glimtvis; in a m i blinken; a m in the pan blotta fängkrutets avbrinnande; biidi. snöpligt
slut på grannlåten, misslyckat försök; ~ screener flamdämpare. 2. biidi. plötsligt uppflammande, utbrott, ryck,
ögonblick [a ~ of anger, hope, joy], 3. från datum plötsligt påsläppt stark ström för att hjälpa bat över grunt
vatten; reservoarsluss. 4. ytlig glans, prål, vräkighet. 5. tjuvspråk, jargong. 6. Am. S telegram. 7.X brigads
igenkänningsmärke. IV. a 1. [trasjgrann, prålig [finery, people] ; vräkig, flott [hotel, man]. 2. efterapad, oäkta,
falsk [money]. 3. slang-; tjuv-, skälm-, luf-far- E'x, language, ~ lingo], ~er [-ə] s automatisk belysningsväxlare
för tändning och släckning av ljus-reklamlampor. ~ing[-ig]s 1. blixtrande &c se flash I. II. 2.
ljusblinksignalering, ljusmorse-ring. ~[ing]-point [-(ig)point] s fys. flam-nings|punkt, -temperatur för eidfarüga
oljor. -lamp [-læmp] s elektrisk ficklampa, /v-light [-lait] sl.v blink-, blänk|fyr. 2. blixtljus [a m photograph], ^-
powder [-paudə] s blixt-pulver för blixtfotografering, ~y [-i] a° 1. lysande men tom, frasrik, ytlig [rhetoric]. 2.
prålig, flott, vräkig [silk waistcoat, young man].

flask [flarsk] s 1. [långhalsad] flaska; fick- ei. fält|flaska, plunta. 2. kruthorn. 3. kolv. ~et [-it] s 1. liten flaska. 2.
åid. lång fiat korg med två handtag; klädkorg.

1. flat [flæt] si.* våning (=floor 1.3). 2. ortnst [bostads]våning, lägenhet; a second m en lägenhet två trappor upp
(i tredje våningen).

2. flat [flæt] I. a° 1. horisontell, flat, plan [desk, roof]. 2. [liggande] raklång [on the ground]; raklång, stående
(hängande) rakt utefter ngt [a ladder m against the wait]; fall m falla raklång; bu<n. falla till marken, förfela sin
verkan; keep the bottle m förvaras liggande; lay m kasta (slå) omkull. 3. jämn, slät, flack, platt utan ojämnheter
[~ as a pancake; Holland is a m country; a m cap &c]; ~ nose plattnäsa; ~ race slätlopp utan hinder. 4. enhetlig,
enhets-, jämn [price]; Midi. jämn-struken; ~ rate enhetlig taxa (lönesats) icke med zontariff ei. d.; ~ tint mål.
onyanserad färg. 5. tråkig, torr, ledsam [book, existence, speech]; enformig; platt [joke]. 6. slapp, livlös; ledsen,
nedslagen [~ in spirits]; trög[tänkt], slö [slow m people]. 7. hand. matt, trög, flau [m market]; prices are m
prisläget är tryckt. 8. fadd, duven, avslagen dryck. 9. dov, matt [sound, voice]. 10. mus. sänkt en halv ton;
förtecknad med þ; the piano is m pianot är för lågt stämt; C m mus. gess. 11. uttrycklig, uppenbar, direkt; ren
[nonsense], absolut: blasphemy uppenbar hädelse; ~ calm blick-stillä; ~ refusal rent avslag; adv. mly refuse säga
bestämt nej (ifrån sig); contradict a p. mly säga tvärt emot ngn; that's m! och därmed punkt (basta)! II. adv 1.
fullkomligt, riktigt, absolut; rent ut, tvärt, mitt upp

i ansiktet; ~ and plain ärligt och rent, utan omsvep; ~ aback & helt back i seglen; ~ aft <&> dikt bidevind. 2. sing
m sjunga för lågt (falskt). III. s 1. flackt land, låg slätt; sidländ mark; långgrund strand översvämmad vid
högvatten. 2. platta; flata av hand, svärd &c; platt tak; on the m om ritning (målning) på slät yta, på papper (duk)
Emots. skulptur]. 3. ngt platt och brett: pråm; låg korg; Am. låg bredbrättad hatt; äv. = m-car. 4. teat.



fond|dekoration, -kuliss; join the ms biidi. knyta ihop trådarna, se till att det går ihop (i lås). 5. mus. halvt tonsteg
nedåt; förtecknet þ; sharps and ms svarta tangenter. 6. S enfaldig stackare. IV. tr mest tekn. göra platt (plan,
jämn); utplatta [äv. ~ down, out], m• -boat [-bout] s pråm. ^-bottomed [-botəmd] a flatbottnad, ~-car [-ka:] s Am.
öppen godsvagn. ~-fish [-fij] s zooi. plattfisk. ~-foot[ed] [-fut, -id] s [a] plattfotþd]. ~-iron [-aiən] s strykjärn,
~ten [-n] I. tr 1. göra flat (platt, flack, jämn); tillplatta; utplatta; uthamra, valsa [äv. ~ ont]. 2. göra tråkig, förta
intresset av ngi [äv. ~ down]; hand. göra marknad trög. 3. göra duven (smaklös, fadd). 4. måla yta matt; ta bort
glansen från. 5. mus. sänka i tonhöjd. II. itr 1. bli platt, tillplattas. 2. bli duven &c. 3. ~ out flygv. flyta ut,
[över]gå i horisontalläge t. ex. före landning, flatter [flae'to] 1. tr smickra [on för, med anledning av]. 2.
uppmuntra isht faiskoiigen; väcka falska förhoppningar hos;

unction samvetsplåster, tröst, balsam [på såren], my [-ri] s smicker, flattüing [flæ'tjig]s utplattning, uthamring, [-
[ut]-valsning.-] {+[ut]- valsning.+} -ing-mill [-igmil] s valsverk, -ish [-ij] a tämligen flat (platt &c), ngt
tillplattad, flatulllence [flæ'tjul|əns], -ency [-ənsi] s väderspänning i magen, -ent [-ənt] a° 1. som alstrar gaser i
magen. 2. väderspänd. 3. uppblåst av luft; biidi. pösig, anspråksfull, flatilways [flæ't|weiz], -wise [-waiz] adv på
flatsidan, platt, med flatsidan ned ei. mot ngt. flaunt [flo:nt] I. itr 1. t svaja. 2. pråla, prunka. 3. vräka (brösta) sig,
stoltsera. II. tr skrytsamt visa, demonstrera, stoltsera (briljera, flagga, skylta) med; ~ o. s. hovera sig &o se /. 3.
III. s hoverande; prål. ^.ing [-ig] a° 1. svajande. 2. grann, prålig [a mingly dressed woman]; skrytsam, vräkig,
flautist [flo/tist] s flöjtist. Flaviüa [flei'viə], -us [-s] nprr. flavorous [flerVərəs] a välsmakande, doftande, flavour
[flei7və] I. s arom, viss utmärkande smak el. doft el. blandning av båda, buké, krydda; bismak [of onions]. II. tr
sätta arom (piff) på, krydda, ge viss smak åt; o»ed with med smak (arom) av, kryddad med, smakande;
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full-roed cigar cigarr med fyllig smak. III. itr ha en [bi]smak [of]. ~ing [-rig] s 1. smaksättning, kryddande. 2. ngt
som kryddar (sätter ei. ger smak), krydda[nde tillsats], ^less [-lis] a utan arom; smaklös, intetsägande, fadd [i
smaken], ~some [-səm] a smaklig, välsmakande, aptitlig.

1. flaw [flo:] 5 [storm]by; vindkast.

2. flaw [flo:] I. s 1. spricka, bräcka. 2. fel,

skavank; fläck i ädelsten o. bildl.; blåsa i metall; formfel, svag punkt i bevisning &c. II. tr spräcka; skämma,
fördärva. III. itr spricka. Flawith [flo-/iþ, floiþ] npr. flawless [flo/lis] a° utan sprickor; felfri, flax [flæks] s 1. lin:
dress ~ bereda lin. 2. ibi. linne, ~-brake [-breik] s linbråka. -comb [-koum] s linhäckla. ^-dressing [-[-dre^-sig]-]
{+[-dre^- sig]+} s linberedning, ~en [-n] a 1. lin- [the ~ trade]. 2. linartad; lingul [hair], F~-man [-mən] npr. ~-
mill [-mil] s linspinneri, ~-seed [-si:d] s linfrö, ~y [-i] a lin-; lin|fär-gad. -gul.

flay [flei] tr 1. flå; avdraga bud. 2. skala; avbarka. 3. biidi. skinna, klå. 4. biidi. kritiskt göra ned. ~-flint [-flint] s
skinnare, girigbuk. flea [fli:] s loppa; send a p. away with a ro in his ear avsnoppa (stuka till) ngn, säga ngn några
enkla sanningar, ~-bite [-bait] s 1. loppbett. 2. obetydlighet, bagatell. 3. liten rödaktig fläck på hast ei. hund. ~-
bitten [-bitn] a 1. loppbiten. 2. rödprickig. flèche [fleij] s byggn. tornspira, isht takryttare, fleck [flek] I. s fläck;
fräkne; stänk av färg &c. II. tr göra fläckig (prickig, brokig, strimmig), tigrera. ~er [-ə] tr — Jleck II.; äv.
kringstän-ka. ^less [-lis] a° fläckfri. flection [fie'kjn] se flexion. fled [fledj imp. o. pp. av flee. fledge [fledg] tr
befjädra äv. Pu; täcka [liksom] med fjädrar ei. dun; äv. bevinga, ~d [-d] a flygfärdig, ~iing [-lig] s 1. nyss
flygfärdig + fågelunge. 2. biidi. gröngöling, nybörjare, flee [fli:] fled fled I. itr 1. fly, ta till flykten [before (from)
an enemy]. 2. fly sin kos, försvinna [many years had jied]. II. tr 1. fly från person ei. plats. 2. [uud]fly, undvika [-
[temptation].-] {+[temp- tation].+}

fleece [flits] I. s 1. fårs -ullbeklädnad, päls, fäll; klippull; the Golden Fro Gyllene Skinnet Olden. 2. ullmängd vid
klippning av ett får. 3. tjockt yvigt hår kalufs. 4. stor snöflinga; molntapp. II. tr 1. klippa får ei. % uii. 2. plundra,
skinna, klå [of på], uppskörta. 3. beströ liksom med Ullttappar] [« sky rod With cloilds]. ~able



[-əbl] a möjlig att skinna. ~d [-t] a betäckt med ull (päls); well-ro med tjock (rik) päls. nw-wool [-wul] s klippull.
fleecy [fli/si] a° ullig; ullrik; ulliknande; ~

clouds strömoln. fleer [fliə] I. itr hånle. [kall]grina, flina; flab-ba; äv. tr. hånle åt, håna. II. s hånleende,

försmädligt grin, hånfull blick; hånande ord, speglosor.

1. fleet [fli:t] s flotta; eskader, flottilj [of airplanes, barges]) ~ of taxis &c droskägares hela bilpark; ~ in being
god början till en flotta

liten men effektiv flotta som avskräcker ev. fiende; the «v»

air-arm flottans flygvapen.

2. fleet [fli:t] 5 liten vik; å; the F<o [prison] förr

bysättningsfängelse i London nära en å [the /^v] som föll ut i Temsen mellan Ludgate Hill och Fro Street:

3. fleet [fli:t] a° poet. hastig, snabb, snabbfotad.

4. fleet [flirt] a° o. adv grund, grunt [plough, sow ro].

5. fleet [fli:t] itr fly[ga], ila; hastigt försvinna, glida bort; skymta förbi, ~ing [-ig] snabb, hastig, snabbt
förflytande, flykt|ande, -ig.

Fleet Street [fli:'tstri:t] npr 1. gata i city. 2. subst.

biidi. pressen, tidningsvärlden. Fleetwood [fli/twud] npr.

Flemlling [fle'mig] s flamländare. -ish [fle'mij]

I. a flamländsk. II. s flamländska [språket].

flenllch [flen|(t)J], -se [-s] tr flänsa, avspäcka

val; flå säl.

+flesh [flej] I. s 1. kött äv. biidi. jfr 5.; in the ~ lekamligen; [livs]levande; ~ and fell [med] hull och hår; it made
my ~ creep det kröp i mig av skräck när jag hörde (såg) det; proud dÖd-kött. 2. åid. kött mat [vani. meat], 3. hull;
in ro vid gott hull; lose ~ magra; put on ro lägga på hullet. 4. bildl. ngns kött Och blod nära släkt [oftast ~ and
blood]. 5. människosläkte, alla levande väsen [the way of all ~]; människonatur; köttslighet, sinnlighet [siras of
the ~].

II. tr mata hundar &c med kött ror att egga dem; ge blodad tand; biidi. inviga, härda, vänja; »v o.'s sword (pen
&c) inviga (för första gången pröva) sitt svärd -&c. ~-brush [-brAj] s frot-terborste. ^-colour [-kAlə] s kött-,
hud|färg. ~-creeper [-krirpə] s skräckroman, ~er [-ə] s Skotti. slaktare, /v-fly [-flai] s zooi. köttfluga; spyfluga.
'v-glove [-glAv] s frotterhanðske. finess [-inis]s köttighet; fetma, ^ings [-igz] s pl kött-, hud|färgade trikåer. ~less
[-lis] a köttlös; mager, ~liness [-linis] s köttslighet, sinnlighet, ojy [-li] a 1. köttslig, sinnlig. 2. kroppslig. 3.
världslig, jordisk.

Fletcher [fle'tjo] npr.

fleur-de-lis [flə/dəlii:', äv. -li:'s] s 1. bot. iris, svärdslilja. 2. heraldisk lilja; Frankrikes liljor vapen.

flew [flu:] imp. av fly.

flews [flu:z] S pl Stor hängande käft på blodhund.

flex [fleks] I. s eiektr. sladd. II. tr vetensk. böja. "wibility [-əbi'liti] s böjlighet; smidighet, ~ible [-əbl, äv. -ibi] a°
1. böjlig, lättböjd, smidig äv. biidi. [a ~ language]. 2. lättledd; foglig, med-görlig. ~ion [fle/kjn] s böjning ofta
gram.; krök-ning; bukt. atonal [fle'kjən(ə)l] a böjnings-.
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fiiwer

~or [-ə] s anat. böjmuskel. ~uous [-juəs] o krokig, slingrande, buktig. ^ure [fle'kjo] s böjande; böjning,
krök[ning], buktning. flibbertigibbet [fli'batidji'bit] s flyktig människa; slarvfer]; odåga; är. slamsa. flick [flik] I.
tr 1. snärta till, slå med en knäpp el. ett lätt slag; ~ away (off) slå (piska) bort. 2. lätt slänga [med]; snärta
(klatscba) med piska. II. s 1. lätt siag, knäpp, släng, snärt; stänk, klick. 2. S film föreställning; Pt. ms bio. ~er [-ə]
I. itr om låga &e fladdra, flämta; vippa; fläkta; ~ out blåsa ut, slockna; let her m F låt benne gå. II. s fladdrande
&c; flyktigt uppblossande, flier [flai'o] se flyer.

1. flight [flait] s 1. flykt, flyg|ande, -ning [o/ a bird; a passenger m at Hendon]; attr. flygfä lieutenant]; flygbana;
äv. snabb gång i aiim. [the m of time]; m of a bullet kulbana; take (wing) o.'s m, take a m flyga 2. flygavdelning
på 5 à 6 flygplan [organized in wings, divided into squadrons, and subdivided into ~s]. 3. flock, svärm av fåglar
&c; skur, regn av pilar; in the first m i främsta ledet, i spetsen. 4. rad av trappsteg, trappa [~ of stairs]; rad av
hinder på kapplöpningsbana [~ of hurdles (raiZs)]; ~ of locks slusstrappa.

2. flight [flait] s flykt, flyende; put to m slå på flykten; take [to] betake o.s. to m taga (gripa) till flykten.

flighty [flai'ti] o° 1. flyktig, ostadig; lättsinnig, ytlig; nyckfull. 2. fantastisk, överspänd, flim-flam [fli'mflaem]
»Fl. dumheter, smörja.

2. tarvligt knep, skoj, humbug, flimsiliness [fli'mzilnis] s tunnhet, svaghet, löshet, bräcklighet, sladdrighet. -y [-]
I. a 1. tunn, svag, bräcklig; ohållbar, lös, klen, futtig. 2. om pers. tom, ytlig utan allvarligare intressen. II. 8 1.
slags tunt kopiepapper; reporters manuskriptkopia, tunnkopia. 2. S sedel, flinch [flin(t)J] itr 1.rygga tillbaka
[from från, inför]; svikta; mfrom o.'s duty svika sin plikt. 2. rycka till av smärta; without ming utan att blinka
(knysta), flinders [fli'ndoz] s pl spillror, skärvor, tusen bitar.

fling [flig] flung flung I. itr 1. rusa, störta [away, off bort]; flänga, flyga och fara. 2. om hast kasta sig, slå bakut,
vara bångstyrig [av. ~ out]. 3. ~ out häftigt bryta ut [into fury, a rage]; bli ovettig. II. tr 1. kasta, slunga, slänga [a
stone at a bird, o.'s head back, a p. into prison]; utslunga; äv. utsända [smell]; m open slå upp, häftigt rycka upp
dörr; ~ a th. in a p.'s teeth slunga ngn ngt i ansiktet, häftigt förebrå ngn [för] ngt; ofta re ri.: ~ o. s. at a man's head
om kvinna biidi. kasta sig i armarna på en karl; ~ o. s. into kasta sig in i, hänge sig åt, ägna sina krafter åt uppgift
&c; ~ o. s. [up]on överlämna sig på nåd och onåd

åt ngns barmhärtighet; vädja till; med adv.: m

about slänga omkring saker; ~ away slänga (kasta) bort (ifrån sig); förkasta; ~ off om häst kasta av; jakt. föra på
orätt spår äv. biidi.; göra sig kvitt; ~ to slänga igen dörr; ~ up kasta i vädret; uppgiva, övergiva. 2. slå omkull; om
häst kasta av. III. si. kast. 2. försök i förbigående; attack; hugg, stickord; have a m at försöka sig på; äv. göra en
attack mot; ge ngn en släng (gliring). 3. hästs kastning, slående bakut; Släng, häftig rörelse; slags livlig skotsk
dans 'hailing [Highland ~]. 4. tillfällig lössläppt-het; have o.'s m [få] rasa ut, slå sig lös. flint [flint] s fl inta;
flintsten; av. biidi. om ngt stenhårt [be m and adamant]; skin a m snåla, vara gnidig (jfr skinflint); a heart of m ett
hjärta av sten. ^-glass [-gla:s] s flintglas, ~-lock [-lok] s flintlås[gevär]. ~y [-i]a°flint-; flint-, sten|hård av. biidi.

1. flip [flip] I- tr 1. knäppa iväg slant, papperstuss &c; slänga, kasta; ~ a coin, itr. ~ up singla slant. 2. snärta
(knäppa) till ngn [på kinden &c]. 3. vifta (slå, snärta) med. II. itr 1. knäppa med fingrarna, jfr fillip; m at klatscha
till. 2. skutta. 3. F flyga, göra en flygtur. III. s 1. knäpp, smäll, snärt, klatsch; ryck. 2. F kort flyg|tur, -ning.

2. flip [flip] 8 slags mumma, glögg av öl och sprit, flip-flap [fli'pflæp] s F 1. kullerbytta. 2. fyrv.

svärm are. 3. stor roterande luftgunga; railway centrifugal b an a. fiippanücy [fli'pon si] S benägenhet art ta »gt
på lek o. utan respekt lättvindighet, nonchalans; näsvishet. -t [-t] a° 1. nonchalant, lättvindig [a m remark];
näsvis, respektlös, vänvördig; flyktig. 2. aid. munvig; flytande, flipper [fli'pə] s 1. sais, pingvins &o sim|fot, -



vinge.

2. S labb.

flirt [flə:t] I. tr 1. slänga, kasta, stänka; isht knäppa i väg med fingrarna. 2. vifta (vippa, slänga) med solfjäder
&c. II. itr 1. skutta, kila; fladdra. 2. kokettera, kurtisera, flörta [with med]; leka med ngt. III. s 1. släng; knyck;
hastigt kast. 2. flört[ig person], kokett [he (she) is a regular ~]; äv. ngns flört [he (she) is a m of mine], ~ation [-
ei'Jn] s kurtis, flört is attention without intention], ^atious [-ei'Jos] a°, ~ish [-ij] a, my [-i] a flörtig, koketterande,
kurtisant. flit [flit] itr 1. växla plats, draga, vandra. 2. Nordeng. o. skotti. flytta äv. tr.; moonlight m av-dunstande.
3. ila, hastigt komma och gå, fara [a cloud ms over the moora]; sväva, flyga lätt o. hastigt; fladdra, flaxa, flitch
[flitj] s saltad och rökt (torkad) fläsksida [~

of bacon]; Dunmow m se Dunmow. flitter [fli'to]^»-fladdra omkring, flaxa. ~-mouse [-maus] (pi. m-mice [-
mais]) s zooi. flädermus, flitting [fli'tig] a° flyktig, övergående som kommer och gar hastigt.

flivver [fli'və] S I. s 1. billig bil (av. flygmaskin), 'fordhoppa'.2. skadegörare, 'olycka';
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flop

oiycksbringande individ. 3. misslyckande. II. itr gå dåligt, misslyckas.

float [flout] I, itr 1. flyta [wood ros on the [-water],-] {+wa- ter],+} vara (bli) flott; simma; driva på vattnet; ~
with the tide biidi. följa med strömmen. 2. sväva i luften, [s]vaja; om icke förfallna växlar vara ntelöpande. II. tr
1. hålla flytande; om vatten vara segelbar (trafikabel) för båtar [the canal will ro big ocean steamers]; göra flott,
låta flyta; ~ off flottaga; be roed äv. komma flott. 2. flotta timmer; sakta föra. 3. sätta under vatten, bevattna [o.'s
fields], översvämma. 4. sätta i [full] gång, starta, grunda [a company, scheme]; utsläppa, sätta i omlopp [a [-
rumour].-] {+ru- mour].+} 5. tekn. [av]putsa, stryka rappning. III. s l.t flytande; be on the ~ flyta. 2. drivis-,
sjögräs|fält. 3. flotte. 4. flöte; flottör; simdyna; chamber tekD. flottörkammare, ö.flyt-organ, simblåsa. 6. [äv. ro-
board] hjulskovel. 7. aiags lfig kärra; gruppvagn i festtåg. 8. nu * mest pl. ros teat. ranjP- 9- tekn. murares
putsbrä-de. ~able [-əbl] a 1. i stånd att flyta. 2. om flod flottningsbar; ~ water-course flottled. ~age [-idj] s 1.
flytande. 2. ngt som flyter på vattnet: sjöfynd, vrakgods; av. rätt till sjöfynd; ko», fartyg, pråmar. 3. flytförmåga,
nation [-ei'Jn] s 1. flytande; centre of ro tyngdpunkt i flytande kropp. 2. startande av företag &c. aboard [-bo:d]se
float III. 6. ~-bridgs[-brid3] s flottbro, ~er [-ə] s 1. ngn ei. ngt som flyter (flottar, startar &c), jfr float I., II. 2.
sport, golfboll som flyter. 3. flaskpost. 4. flott|are, -karl. 5. ekon. statsobligation &c erkänd ss. säkerhet. 6. A»,
partilös valman, pendlare isht vars röst kan köpas. 7. Am. lös (kringflackande) arbetare. 8. S fel, 'gubbe', ~ing [-
ig] I. a? 1. flytande, simmande, flyt-, driv-; svävande; ~ anchor drivankare; bridge flottjbro, -brygga; pon-tonbro;
ångfärja; ~ dock flytdocka; ~ foreman flottningschef; ^ kidney iäk. vandrande njure; ^ % A* fyrskepp; frälsarboj,
räddningsboj med lanterna. 2. sjö-, sjöfarts- [itrade]; ro cargo last under väg. 3. lös[t hängande]. 4. fluktuerande,
varierande, lös, rörlig [populationthe ro vote Am. poi. de partilösa väljarna. 5. ekon. flytande, rörlig [capital]',
svävande [debt]; utelöpande växel. II. s 1. flytande; flottgörande &0 se float I. 0. II. 2. startande av företag. ~-
Stone [-stoun] S miner, slags porös kvarts.

flocculent [flo'kjulant] a° lik ulltappar; ullig, dunig.

1. flock [fbk] I. s 1. flock, skara; hjord a? »wà

djur: får, gäss &c; ~s and herds får Och kreatur. 2. biidi. hjord, församling, menighet; barn-, lärjungeskara. II. itr
flockas, skocka sig, samlas i hopar, bege sig i skaror, strömma [to a p.; birds of a feather ro together].

2. flock [flok] S 1. tapp, tofs, tott av ull, bom-uii &c. 2. pi. ros flockull, ylleflock. 3. pi. «i. koii. sing, yllestoft.
4.pi. ros kem. flockig fällning.

~-bed [xbed] s [säng med] ull madrass. •paper [-peipə] s stoft|papper, -tapet, velute-rad tapet, ^-powder [-paudə]



s yllestoft, a.--silk [-silk] s flocksilke. ~y [-i] a flockig, ullig.

Flodden [flodn] npr.

floe [flou] s isflak.

flog [flog] tr 1. prygla, piska, ge spö [with a birch (cane)]. 2. driva på med piskrapp; ~ a dead horse spilla krut i
onödan, slå in öppna dörrar. 3. S klå, stuka överträffa. 4. meta i aiv vid flugfiske, ^ging [-ig] s smörj, prygel.

flood [flAd] I. s 1. [äv. rotide] högvatten, flod [mots. ebb]. 2. översvämning; flöde, [stört]flod, ström av. biidi. [a
~ of tears, visitors]', the Fro syndafloden; the ros were out det var översvämning; a ro of light en ström av ljus,
ett ljushav. 3. poet. bölja; älv; sjö, hav; ~ and field hav och land. II. tr sätta under vatten, översvämma äv. biidi.
[be roed with [-applications],-] {+applica- tions],+} dränka med vattenfmassor]; bevattna; fylla över bräddarna;
be roed översvämmas, stå under vatten. III. itr 1. flöda över sina bräddar; strömma; ~ back flöda tillbaka som
högvatten; ~ in komma inströmmande. 2. iäk. ha livmoderblödning, /v-gate [-geit] s dammlucka; nedre slussport;
sluss, ~-light [-lait]

1. s 1. strålkastare för scenen &c, projektor [two ros]. 2. jämn strålkastarbelysning, stark belysning av scen, hus,
plats &c; isht fasadbelysning. II. tr belysa med strålkastare; isht fasadbe-lysa, hålla fasadbelyst. ~-mark [-ma:k] s
högvattensmärke, ^ometer [-0'mitə] s vattenståndsmätare. <v<-point [-point] s höjdpunkt. sv-tide [-taid] se flood
1.1.

floor [flo:] I. s 1. golv; golv|bräder, -sten; botten; »t durk; double ~ trossbotten. 2. slät mark (yta). 3. våning;
ground ro bottenvåning; the first ro, [våningen] en trappa upp, andra våningen. 4. the ro of the House golv och

bänkrader i motsats till läktarna &o i parlamentets ses-

sionssal; take there isht Am .få ordet, ta till orda i debatt. II. tr 1. förse med golv,[golv]belägga.

2. utgöra golv i. 3. slå omkull, besegra; gol-va boxar»; stuka till, göra konfys; skoi. sätta fast med fråga [be roed
by a problem]; be roed av. bli kuggad; ^ the paper S univ. klara alla uppgifterna i examensskrivning. ~-ClOth [-
klo(:)J>] s vaxduks- ei. linoleum|matta; äv. golvtrasa, ~er [-rə] s F 1. dråpslag. 2. biidi. dräpande argument;
kuggfråga, hård nöt att knäcka; ledsam nyhet, jobspost 4c. ~ing [-rig] s 1. golvinläggning. 2. golv[yta]; double re
trossbotten. 3. pi. f\is golvbräder, hyvlade bräder, hyvlat virke. 4. omkullkastande. ^-lamp [-læmp] s golvlampa.
<vless [-lis] a utan golv (botten). <x;-manager [-mæ^nidjə] s Am. ceremonimästare, marskalk vid bal. ~-walker
[-wo:kə] s Am. se shopwalker.

flop [flop] F I. itr 1. hänga ooh slänga, flaxa, smälla, slå tungt; plumsa, dunsa [ner]; ~ over slå om i ståndpunkt. 2.
röra sig ovigt, länsa i väg.
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flowerer

3. S spricka, falla. II. tr 1. kasta, slänga med en dun». 2. flaxa med vingarna. III. s 1. flaxande; smäll[ande], duns.
2. misslyckande, fall; misslyckad bok. 3. S slapp individ. IV. adv o. interj pladask, plums, ~py [-i] a° som hänger
och slänger, flaxande, flaxig. flor. förkortn. för Jloruit se d. o. flora [flo/rə] s flora, ~l [-1] a° blom-, blomster-.
Florenllce [flo'ranjs] npr Florens, -tine [-tain]

I. a florentinsk. II. s florentinare. Flores [flo/riz] npr.

florllescence [flo(:)re'sn|s, av. flo-] s [-blomningstid].-] {+blomnings- tid].+} -escent [-t] a blommande, -et
[flo:'rit] s 1. bot. småblomma; «x» of the disk diskblomma; of the ray strålblomma. 2. liten blomma. -icultural
[floCOrikA'ltJorol] a blomsterodlings-; m exposition blomsterutställning. •Iculture [flo/rikAltJə, av. flo'r-] s
blomsterodling. -id [flo'rid] a° 1. biidi. blomster-, bloms-ter|prydd, -rik; grann, prunkande; om stil utsirad,



snirklad, yppig, ngt överlastad. 2. blomstrande; rödjlett, -blommig. Florida [fb'ridə] npr.

floridllity^ori'diti], -«ess [flo'ridnis] s 1. blomsterrikedom, stiis utsirning, yppighet. 2. frisk färg, rodnad; biidi.
friskhet, floriferous [floQrifərəs, äv. flo-] »blombärande, florin [flo'rin] s 1. florin, gulden. 2. i Engl. numera ett
silvermynt = 2 shilling.

Florilinda [flo(:)ri'ndə], -io [flo:'rio(u)] nprr. florist [florist, av. flo:'-] s blomster|ödlare,

-handlare, -kännare. Florlzel [flo'rizel] npr.

floruit [flo:'r(j)uit] i»t. ==flourished om person levde och verkade vid viss tw. floss [flos] 8 1. sidenodl. frison. 2.
dun & vissa växters skidor. F^ie [-i] npr. ~-silk [-si'lk] S flock-, florett|silke. ~y [-i] a dunig, flotation
[flo(u)tei/Jn] s se floatation. flotilla [flo(u)ti/lə] s flottilj, flotsam [flo7tsəm] s vrakgods, sjöfynd jfr jetsam.

1. flounce [flauns] I. s kappa P& kjoi, volang, garnering. II. tr garnera med volanger.

2. flounce [flauns] I. itr I. rusa, 'segla* i Tag isht 1 vredesmod E~ away, off, OUt]. 2. kasta sig oroligt ei. häftigt,
fara, sprattla, sparka, plumsa, kava, 'arbeta'. II. s orolig kastning med kroppen, spratt-ling; knyck.

1. flounder [flau'ndə] s zooi. flundra.

2. flounder [flau'ndo] I. itr 1. plumsa framåt i vatten, gyttja àc, knoga (streta, stövla) i väg av. bildl.; sprattla,
tumla, rulla omkring liksom 1 dy; ~ about fara hit och dit av. i tal. 2. krångla in sig, trassla till sig; stå och hacka;
through a dance krångla (trassla, lirka) sig genom en dans. II. * 1. sprattlande; kavande; plumsande; stretande &c.
2. talares, skolpojkes &c hackande, stammande.

flour [flau'ə] I. s 1. siktmjöl, isht finsiktat vetemjöl. 2. fint mjöl. II. tr 1. beströ med mjöl.

2. Am. flnmala. ~-beetle [-bi:tl] s zooi. mjölbagge. ~-box [-boks] s ströflaska för mjoi. flourish [flA'riJ] I. itr 1.
blomstra, frodas; florera; gå (reda sig) lysande; omhuldas; leva och verka vid viss tid. 2. uttrycka sig sirligt,
begagna blomsterspråk. 3. göra slängar vid skrivning. 4. stoltsera, skrodera; briljera, ståta. II. tr 1. svänga, svinga
svärd, fana&c. 2. pryda med snirklar (slängar), utsira. 3. demonstrera, lysa med Eo.'s wealth]. III. s 1. in full m
vid full vigör, i sin blomma. 2. snirkel, släng på bokstäver. 3. blomster, floskler, grannlåt[er] i tal. 4. elegant
sväng[ning], svingande av vapen, hand &c; salut med värja. 5. ståtande, prål[ande], 6. mu«. fanfar Esound a ~];
fioritur; improviserat preludium; ~ of trumpets trumpetstöt, ^ing [-ig] a° isht blomstrande i olika bet.; livskraftig,
floury [flau'ori] a av mjöl, mjölig; mjöllik. flout [flaut] I. tr o. itr Ea*] håna, begabba. II.

s hån, begabberi, spott och spe. flow [flou] I. itr 1. flyta, rinna, strömma [a river ms from its spring to the sea;
money ms

m]; om samtal &c flöda, om vers &c flyta [lätt]; o^

freely rinna i strömmar, flöda [fritt]. 2. biidi. härflyta [from från]. 3. om hår &c falla, bölja, svalla, svaja, fladdra
[ming locks; her dress med in artistic lines]. 4. stiga; ebb and m om tidvattnet falla och stiga; ming tide
högvatten; stigande tendens. 5. % m ivith överflöda (flyta) av [milk and honey]. II. ä 1. rinnande; flöde, flod,
[jämn] ström; biidi. isht ordflöde; ut-gjutelse of soul]; ljusflöde; have an easterly m flyta mot öster; ~ of lava
lavaström; ~ of language flytande tunga, talegåva, ordflöde; ~ of spirits livlighet, livslust; sprittande munterhet,
strålande humör; hög stämning. 2. överflöd, [rikt] tillflöde. 3. dräkts &c svall, [sätt att] fall [a], våglinjer. 4.
översvämning [the ms of the Nile]. 5. tidvattens stigande, flod; ebb and m ebb och flod; be on the m vara i
stigande. 6. fys. strömhastighet, flower [flau'ə] I. s 1. blomma av växt; blommande växt [pick ~s]; no ms vid
begravning blommor undanbedjas. 2. blom[ning] [in ~]; the m of youth ungdomens vår. 3. det (de) bästa
(förnämsta), blomman sr ngt [the m of their profession]; arom, buké E~ °f wine]. 4. retorisk blomma; isht pl. mS
of Speech ofta iron, granna fraser, stilblomster; language of ms blomsterspråk. 5. ~s of sulphur kem.
svavelblomma. II. itr blomma, stå (slå ut) i blom. III. tr 1. pryda med blomsterornament. 2. låta växt få blomma,
driva 1 blom. ^age [-rid3]s 1. blomning; blomstring. 2. koii. [-blom[-mor];-] {+blom[- mor];+} blomsterprakt, /^-
basket [-ba:xskit] s blomsterkorg; hanging m blomsterampel. -bed [-bed] s blomstersäng, rabatt. m-box [-boks] s



blomlåda. ^ed [-d] a 1. om växt med .. blommor [pink-m], 2. prydd med blommor ei. blomsterornament; blommig
Edamask, gown], ~er [-rə] s; late, abundant, spring-
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~ växt som blommar sent (rikt, om våren &c). ~et [-rit] s mest poet. liten blomma, ~-gir! [-gə:l] s
blomster|försäljerska, -flicka. med firade (lösa) skot, rumskots. 3. om stil &c ledig, [lätt]flytande. 4.
[över]flödande, [-rik[-lig]-] {+rik[- lig]+} [mother-wit]. II. s flytande, flöde; vattenflöde.

flown [floun] I. pp. av 1-fly; the bird is ~ fågeln är utflugen; biidi. .. bar avdunstat. II. åid. pp. ayflow; ~ with
wine uppsvälld (blossande) av vin.

fill [flu:] se 1. flue.

fluctullate [flA'ktjuieit] itr 1. * bölja som vågor. 2. om priser kc fluktuera, gå upp och ned, variera, växla, vara
ostadig. 3. vackla, skifta, vara vankelmodig, -ation [-ei'Jn] s 1. växling, skiftning, stigande och sjunkande,
ostadighet; pi. äv. [kursrörelser, fluktuationer [~s in bond prices]; ~ of the market konjunkturväxling. 2.
tveksamhet, tvekan, vacklan, vankelmod. Fludyer [flA^djə] npr.

1. flue [flu:] s F influensa, S flunsa.

2. flue [flu:] 5 1. rökjfång, -gång, -kanal, skorstenspipa. 2. varmluftsrör i vägg; ångpannetub.

3. flue [flu;] s [fint] fjun som flyger, ulldamm.

4. flue [flu:] I. itr vidgas. II. tr vidga öppning inåt ei. utåt.

Fluellen [flu(:)e'lin] npr.

flullency [flu(:)'ən!si] 5 jämnt flöde, ledighet; isht ledigt uttryckssätt, flytande framställning; förmåga att tala
språk flytande, full talfärdighet [äv. ~ of speech], -ent [-t] a° 1. åid. flytande i eg. bet. 2. Midi. Jfc ostadgad,
obestämd, [lätt]rörlig [opinions]. 3. ledig i tal «i. rörelse; [lätt]flytande; som har lätt att uttrycka sig, som har full
talfärdighet [in three languages], talför; be are speaker tala mycket ledigt, ha ordet i sin makt; speak English rely
tala engelska flytande.

fluff [AaQ I. s 1. avskild ludd, dun, ulldamm.

2. kanins &c päls (hår). 3. mjnk dunig massa, t. ex. lent burrigt hår; fjun på kind &c. 4. teat. S illa inlärd roll. II. tr
1. förvandla till dun &c, ludda upp. 2. burra upp up (out) &v. rea.].

3. äv. itr. teat. S staka sig [på]; fördärva slag i spel, göra ngt dåligt, ~y [-i] a° 1. luddig; dunig, fjunig,
dunbeklädd; lätt som dun, sil-

kesfin; om hår len och burrig. 2. teat. ^ in lines S osäker på rollen, fluid [flu(:)/id] I. a [i] flytande [form]. II. s 1.
flytande icke fast kropp [liquids and gaseè are ~s]; vätska [the ~s of the mouth]; ~ in o.'s joints ledvatten. 2.
fluidum [nervous, electric ~]- ~ify [flu(:)i'difai] tr göra flytande, ~ity [flu(:)i'diti] s 1. fluiditet; gas- och
vätskeform, flytande tillstånd; det flytande [of i]. 2. om stil &G ledighet.

1. fluke [flu:k] s 1. zooi. t flundra. 2. zooi. lever-igel, -mask. 3. slags njurformig potatis.

2. fluke [flu:k] sl.i [ankar]fly. 2. hulling På lans, harpun &c. 3. pl. Valstjärt.

3. fluke [flu:k] I.sF lyckträff, tur, flax,'tupp'. II. tr o. itr F ha tur [att få, träffa &c], genom en lyckträff få [£ 100]. -
y [-i] a° F 1. som beror på en lyckträff, oväntat lycklig, tursam, tur-. 2. osäker [wind],

flume [flu:m] s mest Am. 1. konstgjord vatten-ränna, flottningsränna. 2. träng, djup flodravin, flummery
[flA'məri] s 1. åid. dial, havregröt. 2. slags kräm, blancmange. 3. F nonsens, ngt tomt och bagatellartat i aiim.;
tomma artigheter, tomt smicker, flummox [flA'məks] tr S bringa ur fattningen,



förbrylla, S [totalt] ställa, flump [flAmp] F I. s duns. II. itr dunsa. III.

tr kasta ei. sätta [down ned] med en duns. flung [Aa^] imp. o. pp. av fling. flunk [flArjk] Am. F I. itr spricka,
göra fiasko; bli kuggad; dra sig tillbaka (ur spelet) [~ out]. II. tr 1. misslyckas i (med) ngt. 2. kug-ga, spräcka. III.
s fiasko; kuggning. flunkey [flA'gki] s 1. mest »rakti. lakej. 2. lakejsjäl. /x/dom [-dəm] s lakejvärlden. <*wism [-
izm] s lakejsinne, serVilism, kryperi. fluor [Au(:)'o:] s min. fluorhaltigt mineral; fluss-spat. ~escence
[fluəre'sns]s fluorescens. ~ine. [flu'əri:n] 5 kem. fluor, ~ite [flu'ərait], ~-spar [-spa:] s min. fluorit, flusspat.
flurry [AaM] I. s 1. [kast]by; isht Am. regnby, häftig skur. 2. nervös oro, uppståndelse, spring, förvirring; nervös
brådska, hast; be in a ro vara nervös (orolig, yr i mössan). 3. plötslig livlighet, aktivitet på fondbörsen. II. tr
uppröra, oroa, förvirra, göra yr i mössan (nervös).

1. flush [AaJ] I. itr flyga upp och bort, lyfta. II. tr skrämma upp fåglar. III. s på en gång uppskrämd (lyftande)
fågelsvärm.

2. flush [AaJ] I. itr 1. häftigt strömma tin, nt, flöda; rusa. 2. om rast skjuta [nya] skott. 3. glöda. 4. blossa upp,
rodna [äv. ~ II. tr 1. [ren]spola; sätta under vatten. 2. göra [blossande] röd ei. glödande, få att rodna; roed
[blossande] röd, het [~ with wine]. 3. [upp]egga, upphetsa, uppliva; roed with joy (victory) glädje-,
segerjdrucken. III. s 1. plötslig ström, fors, svall, stråle; ström från kvarnhjul. 2. plötsligt överflöd, tillströmning.
3.
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fly-by-night

renspolning. 4. känslas uppblossande, svallning, utbrott [of passion]; seger-, glädjerus [in the Jirst m of victory].
5. blodets rusande upp i ansiktet; häftig rodnad [of anger]; glöd; feberhetta. 6. växt, flor [in full ~]; friskhet,
blomstring, styrka, översvallande kraft [of health, life, youth].

3. flush [AaJ] I. a 1. full, stigande [över sina bräddar] om flod. 2. rikligt försedd [of med], vid kassa; om tillgång
riklig; be m of cash ha gott om mynt; vara stadd vid kassa; ~ times gyllene tider. 3. i jämnhöjd, i samma plan
[with med, som]; jämn, plan; m deck helt däck, glatt däck utan överbyggnader; ~ rivet slät-nit. 4. om slag rak,
direkt [a m hit on the nose]. II. tr jämn a [äv. ~ up]; göra slät; fogstryka mur.

4. flush [AaJ] s kort, svit; ~ sequence svit av höga kort,

flushing [flA'Jig] s 1. spolning. 2. växts skott-bildning. 3. uppsvällande; [upp]blossande; rodnande, rodnad.

Flushing [fk'/ig] npr Yliessingen.

fluster [flArstə] I. tr 1. förvirra, göra yr (nervös). 2. upphetsa med sprit, halvt berusa,

II. itr bli het (nervös, ivrig, förvirrad); fjäska, flänga, flyga, 'fara' nervöst o. förvirrat. Hl. s nervositet, nervös oro,
förvirring.

flutlle [flu:t] I. s 1. flöjt. 2. räffla Pa kolonn; pipa i goffrering. II. itr blåsa flöjt, flöjta. III. tr 1. spela ngt på flöjt;
md flöjtlik, flageolett-[med notes]. 2. kannelera, [rund]räffla; pipa, goffrera. -ing [-ig] s 1. flöjtande IL,

III. 2. räffla; räfflor koii. -ist [-ist] s flöjtspelare.

flutter [fU'tə] I. itr 1. fladdra, flaxa. 2. flaxa (flänga) omkring, sväva (fara) hit och dit. 3. om hjärtat hoppa, blllta
av 010. 4. darra av oro; vara orolig (nervös) ei. tveksam. II. tr 1. fladdra (flaxa) med, röra; bringa i fladdrande
rörelse; uppröra vatten. 2. widi. uppjaga, förvirra, oroa, ängsla, göra nervös se äv. dovecot. III. s 1. fladdrande
&c; fläktande; dallring; hjärtats hoppande, bultande. 2. ängslig brådska, förvirring, oro, nervositet; virrvarr; be
[all] in a m vara alldeles uppjagad (nervös, het om öronen, i största förvirring ei. oro, yr i mössan), ha [riktig]
hjärtklappning av oro ei. spänning [she was in a m all day long]; f\j of emotion upprörda känslor; »v» of
excitement spänd förväntan. 3. S försök med ngt [Pil have a m for it], djärvt el. spännande Spel, kast, vad &C;



have a m äv. spekulera på börsen.

fluty [flu/ti] a flöjtlik, flöjt-.

fluvilial [flu/viəl] a flod-, -atile [-ətil, -ətail] a

flod- hörande till el. frarabragt av flodfer].

flux [flAks] I. s 1. isht läk. flytning, fluss; bloody m rödsot. 2. flod; flöde, ström äv. biidi. [m of talk]; m and rem
flod och ebb. 3. omlopp [m of money]. 4. ständig växling [in a state of m], 5. fya. strömhastighet. 6. kem. bergv.
flU8s[medel] mältningstillsats som bildar slagg.

II. tr göra flytande, smälta; behandla med fluss. III. itr utströmma, flöda ymnigt.

1. fly [flai] few flown I. itr 1. flyga [birds, aviators m; m high]; flyga upp, fara i luften; med adv. el. prep. se se
äv. flown. 2. ila, hastigt fara; rusa, störta; m about flyga omkring; om vind kasta; ~ at flyga (rusa) på; ~ at higher
game ha högre mål; the hat flew away hatten blåste bort; ~ into a passion (rage) brusa upp, bli ursinnig; ~ into
raptures falla i extas; ~ off flyga bort, rusa i väg; om sak flyga av, gå av, jfr 4; m open om dörr flyga (springa)
upp; ~ out bryta ut, brusa upp; göra ngt förhastat; om flagg blåsa ut jrr 3.; m to arms skynda till vapen; ~ up -i»
köra upp i vinden; ~ upon flyga (rusa) på; make the money m låta pengarna rulla; let m avskjuta, avsända pil;
fyra av, skjuta: utslunga; vräka ur sig: & låta gå; let m at klämma till ngn; send ming F skicka (köra) i väg med
fart, slunga ngn långt bort; the plates went ming tallrikarna flögo åt alla håll. 3. fladdra, svaja. 4. springa [sönder]
[glass flies; oftast ~ in pieces], 5. fly; i denna bet. användes i samtalsspråk och normalprosa hellre fly än flee,
men hellre fled än

flew, flown. II. tr 1. låta flyga, utslunga, avskjuta; ~ a kite släppa upp en drake; Midi, släppa upp en
försöksballong; biidi. göra (skaffa pengar på) en växel; Pil m you a line F jag skall i all hast skicka dig några
rader. 2. flyga, föra, köra [an airplane]; flyga med, föra [passengers]; flyga över [m the Atlantic in an airplane]. 3.
föra, hissa flagg; ~ the colours flagga. 4. fly [från] [the country]; undvika. III. s 1. flykt [on the m i flykten];
flygsträcka. 2. slags täckt enspännare, hyr-droska (pi. ms). 3. julp å kläder; tältlucka. 4. flagglängd; flaggas
yttersta del. 5. pi. flies scen vind, luftkulisser. 6. svänghjul; oro i ur.

2. fly [flai] s 1. fluga; av. metfluga [artificial ~]; ^v in amber biidi. raritet; ~ in the ointment biidi. smolk i
mjölken; mindre olägenhet, förarglighet; a m on the wheel en flu^a på utvecklingens hjul; break a m on the
wheel slå ihjäl mygg med Slägga spilla kraft på ngt obetydligt; there are no flies on him S han är inte dålig (dum)
han, 'den han kan'; den är det inget fel på (med). 2. flugsjukdom Pa växter.

3. fly [flai] a S slug, vaken, skarp, inte lätt att lura; be m to vara 'fin' på, förstå sig på.

flyll-away [flai'jəwei] a om plagg löst sittande, vid, med flaxande band ei. ändar; om person flyktig, fladdrig. - -
blow [-blou] I. s flüg[ägg, -smuts. II. tr om flugor lägga ägg i, nedsmutsa, skämma äv. Midi.' --blown [-bloun] a
flug-smutsad; biidi. fläckad, skämd [a m [-reputation].-] {+reputa- tion].+} - -book [-buk] s flugbok för
metflugor. - -button [-bAtn] s julp-, byx|knapp. -by-night
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fold

[-bainait] s nattlflygare, -svärmare; äv Midi, 'nattrymling' bedragare som rymmer om nation. * -Cat-Cher [-
kætjə] s 1. zooi. flugsnappare. 2. flug-fållgare. 3. under Världskriget: slags snabbflygande aeropian. -er [-ə] s 1.
en som flyger; flygare; high {poor &0) ~ fågel som flyger högt (illa &c). 2. aeropian, flygmaskin. 3. F djur, vagn,
båt &c som 'flyger' fram snabbgångare. 4. se reing jump. 5. Am. spekulationsköp isht av utomstående. 6. Am.
liten affisch. 7. pi. ~s rak trappa. 8. flykting, en flyende. - -fish [-fij] itr meta med fluga. - -flap [-flæp] s
flugsmälla. -ing [-ig] a

1. flygande; flyg-; ~ boat slags flygbåt fiyg-maskin i båtform; ~ course flygbana; fo-instructor flyglärare; ~ Jish



flygfisk; ~ ground flygfält; re machine flygmaskin; ~ man flygare; ~ officer flygofficer; ^ position flygläge, aero-
plans läge under flygningen, 2. fladdrande, [s]vajande; with ~ colours med flygande fanor; biidi. segrande,
lysande, med pukor och trumpeter, med heder (glans); ~ jib jagare slags stagsegel; under re Seal åid. om brev:
med sigill men oförseglat. 3. 'flygande', snabb;.flyktig, hastig [trip]; provisorisk [bridge]; ~ mile sport, miltävling
med flygande start; ~ jump sport, hopp med ansats (anlopp); väldigt hopp; the F<o Scotchman (Scotsman)
snälltåget mellan London och Edinburgh; »v» visit blixtvisit. 4. [mycket] rörlig, lätt [~ artillery]; ~ column

flygande kår, mobilkolonn; ~ squad flygande avdelning av polis med bilar &c; ~ Squa-dron flygande eskader. 5.
~ buttress strävbåge. 6. som är i omlopp [rumour]; re sheet + flygblad. 7. flyende [soldiers]. - -leaf [-li:f] s
försättsblad. -man [-mən] s 1. droskkusk. 2. teat, scenarbetare. - -sheet [-Ji:t] s flygblad.

- -the-garter [-ðəga/tə] s slags hoppa bock.

- -trap [-træp] s 1. flugfångare. 2. bot. Drosera, Dionæa &a sileshår, flugfälla &C. • -weight [-weit] S flugvikt
boxare ej över 8 stone = 50,802 kg. • -wheel [-(h)wi:l] s mek. svänghjul.

foal [foul] I. s föl, fåle. II. itr o. tr föla.

foam [foum] I. s skum, fradga. II. itr skumma, fradga; he roed at the mouth fradgan stod honom om munnen. y [-
i] a skummig, fradgande; skumhöljd.

1. fob [fob] I. s 1. urficka «rr i byxskärpet, liten ficka. 2. Am, från fickàn hängande Urkedja. II. tr stoppa i fickan.

2. fob [fob] tr lura; ~ off upon pracka på ngn ngt värdelöst; ~ off with avspisa med, låta ngn få hålla till godo
med.

3. fob [fob] hand. = f. o. b. — free on board fritt om bord.

focal [fouk(ə)l] a° fokal-, brännpunkts-; ~ distance brännvidd; ~ point brännpunkt. <vize [-aiz] tr 1. f okali sera,
samla i en brännpunkt.

2. iäk. begränsa sjukdom till viss härd; äv. itr.

foci [fou'sai] s pi. av focus.

fo'c'sle [fouksl] s & back; skans.

foc|us [fou'|kəs] I. (pi. -i [-sai] əi. roes) $ 1. fokus,

brännpunkt. 2. biidi., isht iäk. härd, centrum. II. tr o. itr 1. fokalisera[s]; samla [sig] i en brännpunkt; biidi.
koncentreraþ] [o.'s attention on]. 2. inställa [ögonen]; ~ o.'s eye-glass &o on titta genom sin monokel på, inrikta
blicken på. 3. blott tr. bringa i fokus.

fOdder [fo'də] I. S [torrfoder hö, halm &c; Am. isht majsfoder. II. tr [utjfodra boskap.

foe [fou] s poet. fiende, motståndare, hätsk ovän [friend and ^man [-mən] s aid. fiende

i krig.

foetllal [fi:t|l] a foster-. -Iclde [-isaid] s fosterfördrivning. -us [-əs] s foster.

1. fog [fog] I. s 1. efterslåtter[hö]. 2. kvar-stående vintergräs; leave under re Ac lämna gräset på mark kvar över
vintern. 3. Skotti. mossa. II. tr låta boskap avbeta vintergräset; fodra med efterslåtter[hö].

2. fog [fog] I. s 1. dimma, tjocka [a London ro; black re, yellow /xrj; töcken. 2. biidi. villrådighet, oklarhet [in a
~]. II. tr 1„ inhölja i dimma; fotogr. göra plåt suddig. 2. biidi. göra förvirrad, omtöckna, förmörka. III. itr 1. ~ off
om sticklingar &c dö av för mycken fukt, ruttna bort. 2. jämv, lägga ut knallsignaler pa linjen. <-<u»bank [-
bægk] s -i» mistbank, dim-vägg. r^-beil [-bel] mistsignalklocka.

fogey [fou'gi] s s * fogy.

fogllgy [fo'g|i] a° 1. töcknig, dimmig. 2. dunkel [idea]; suddig, oklar; virrigt - -horn [-ho:n] s »i. mistlur. - -signal



[-signəl] s jämv. knallsignal.

fogy [fou'gi] s; old ~ F gammal stofil, perukstock; isht Am. stockkonservativ.

foible [foibl] s mänsklig svaghet, ngns svaga sida.

1. foil [foil] I. s 1. [spegel]folie, tunt metall-blad, -bleck isht under ädelsten &c ss. gtahs förhöjande underlag,
botten; Midi. bakgrund i aiim.; be a re to tjäna att framhäva genom kontrast; bilda gynnsam bakgrund åt
skådespelare &c. 2. rundat bladornament i got. fönster, pass; ~ arch byggn. klöverbladsbåge. II. tr bilda bakgrund
åt, framhäva.

2. foil [foil] I. tr 1. korsa* springa över spår, mark, så att hundarna förvillas. 2. tillbakaslå, besegra; omintetgöra,
gäcka försök. II. s 1. jagat djurs spår; run [upon] the ~ ånyo springa i samma spår. 2. aid. nederlag, bakslag.

3. foil [foil] s fäktvärja, florətt; fencing at the res fäktning med florett.

folson [foizn] s åid. myckenhet, överflöd.

foist [foist] tr [av. re in] insmussla, insmuggla, i smyg (utan lov) insätta; upon lura ei. pracka på.

fokker [fo'kə] s tyskt krigsaeropian fokker.

1. fold [fould] I. s 1. rårfålla. 2. fårahjord. 3. biidi. kyrka, Kristi hjord. II. tr instänga [-[liksom]-] {+[lik- som]+} i
fålla [av. ~ up]; upptaga i hjorden.

2. fold [fould] I. tr 1. vika [ihop], dubbelvika; ~ up lägga ihop, hopvika [ro up a map]; ro down (back) a leaf vika
[hörnet av] ett blad.
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2. falsa. 3. ~ o.'s arm about {round) slå (lägga) armen om. 4. sluta ihop; ~ o.'s arms lägga armarna i kors [with
med arms]; ~

0.'s hands knäppa ihop händerna. 5. insvepa, inhölja [m in]; <v/ in o.'s arms sluta i sina armar; <v» a parcel up in
paper slå in ett paket. II. itr 1. vikas, vika sig; veckas; låta vika sig, gå att vika [ihop]; ~ up [kunna] fällas (vikas)
ihop. 2. ~ about (round) slå (slingra) sig om. III. s 1. veck [a garment hanging in loose ~s]; 'skrymsle'. 2. tekn.
fals.

3. vindning, slinga, bukt; ormkropps ring. 4.

ngt viket el. som kan vikas: pappersblad, dörrflygel &c.

5. vikning; veckning. ~er [-ə] s 1. vikare, falsare; fals ben, -kniv. 2. pi. ms hopraiibar pin-cené. 3. hopfällbar
tidtabell (karta &o).

4. samlingspärm. ^ing-bed [-igbe'd] s fäll-, tältjsäng. ~ing-camera [-igkæ/m(a)rə] s bälg-kamera. ~ing-chair [-
igtjs'o] s fällstol. ing-doors [-igdor'z] s pl flygeldörr, döbat-tanger. ~ing-screen [-igskri:'n] s avdelnings-skärm,
~ing-table[-igtei'bl]sfäll-, klaff|bord.

Foley [fou'li] npr.

folillaceous [fouli|ei'J"əs] a blad-, bladig; bladlik. -age [- -idg] s koii. löv[verk]; ~ plant bladväxt, -ate I. [- -it, av.
-eit] a 1. bladlik. 2. bladbärande; -bladig j^re-~]. II. [- -eit] tr

1. pryda med bladornament. 2. tekn. bokr. fo-liera spegelglas &c, räkenskapsbok. -iferous[--i'fərəs] a
lövbärande; ~ tree lövträd, -o [- -o(u)] I. s

1. folio[format] [in ~]; bok i folio; foliant.



2. bokr. folioþida]. 3. sidonummer i tryckt bok. II. a folio-, i folio.

folk [fouk] s [oftast pi. ms] F folk, människor; m[s] say folk säger; country m lantfolk; fine ms fint folk; little ms
ngns småttingar, barn; the old ms de gamla; far och mor. Folkllestone [fou'kston], -ington [fo(u)'igtən] nprr.

folklllore [fou'klo:] s folk|lore, -saga[n], -säg-+ ner, -tro; folkloristik. -lorist [-lo:Nrist] s folklo-

rist. -speech [-spi:tj] 5 folkmål. follicle [fo'likl] s 1. körtelblåsa; liten blåsa ei.

säck. 2. fröhylsa. 3. kokong. follow [fo'lo(u)] I. tr 1. följa [bakom, på, efter i rum ei. tid]; efterfölja; följa väg; ~
the hounds jaga; m my leader en lek: gåsmarsch där deltagarna göra efter ledarens rörelser; m O.'s nose gå dit
näsan pekar planlöst; ~ the plough plöja, vara bonde. 2. följa med, åtfölja ss. sällskap, tjänare, bihang, resultat. 3.
följa ngn, ta till ledare (föredöme, auktoritet, ledstjärna &c); lyda; gå (handla) efter mönster; ~ the multitude
biidi. följa med strömmen; ^ suit bekänna färg; biidi. följa exemplet. 4. sträva efter, söka vinna [m fame]. 5. ägna
sig åt yrke; ~ the law studera juridik; ~ the sea vara sjöman. 6. följa med ögonen, i tankarna [they med her
movements]. 7. följa (hinna) med vad som säges, förstå, [upp]fatta [can you

sätta, låta slag &o följas av ett nytt, fullfölja seger &c; vidare utföra ämne. II. itr 1. följa; komma efter; as ms
som följer, följande; på följande sätt; ~ on adv. följa (fortsätta) efter; om lag i kricket gå in på nytt omedelbart
efter en innings på grund av visst antal lopp mindre än motståndarna;

fortsätta utan avbrott. 2. följa, vara en följd [from av]. III. s andra portion, 'mera' av rätt, halv portion. mer [-ə] s
1. följeslagare. 2 anhängare, efterföljare. 3. F jungfrus 'sällskap', rvlng [-ii}] I. a följande [the m story]; the m
följande, nedanstående sing. el. pl. II. s följe, anhang, anhängare. III. prep till följd av. ^-up [-Axp] I. a isht hand.
följande, ny., förnyad [letter, order]. II. s fortsättning av påbörjad aktion, ny [reklamerande cirkular]skrivelse &c.

folljy [fo'li] s 1. dåraktighet, dårskap [the -ies of youth], tokeri. 2. namn på dåraktig (dyrbar och onyttig) byggnad
lyxhus, 'fåfänga', foment [fo^me'nt] tr 1. badda, lägga varma omslag på. 2. uppmuntra, nära, underblåsa vani. i
dåi. bet. nation [foumentei'Jn] s 1. baddning; värmande omslag. 2. biidi. uppeggande, upphetsande,
underblåsande, fond [forod] a 1. åid. dåraktig; dåraktigt lättrogen el. hoppfull. 2. överdrivet Öm [och SVag] [a m
parent]; tillgiven. 3. innerlig [love, wishes]. 4. be m of [a. p., flowers, music, poetry &c] vara förtjust (kär) i,
tycka om, hålla av, älska oftast mera varaktigt; vara begiven på; be m of dancing tycka om att dansa, gärna
dansa; he has grown very m of that child han har kommit att hålla mycket av det barnet. »Je [-1] I. tr kela med,
smeka. II. itr smekas, leka kärleksfullt [with med]. m\y [-li] adv 1. ömt, kärleksfullt, innerligt; smekande. 2. med
en viss förkärlek, [så] gärna; I m believe (hope) jag vill [så] gärna tro (hoppas), jag älskar att tro; ~ imagine leva i
den glada tron. reness '["'nis] s dåraktig kärlek, svaghet; tillgivenhet, ömhet; förkärlek [for för], font [font] s 1.
aid. källa. 2. dopfunt. 3. lampas oljehus.

fontanel[le] [fontəne'1] s anat. fontanell. Fontenoy [fo'ntonoi], Fonthillpo'nthil], Foochow

[fu/tjau'] nprr. food [fu:d] s föda, näring; födoämne [animal, vegetable #%»]; mat [m and drink, articles of *x]; ~
for powder kanonmat; ~ for thought (meditation) anledning till reflexioner (eftertanke &c); ~ faddist fantastisk
matreformator; ~ hoarder livsmedelslagrare; green m grönfoder. "f-card [-ka:d] s livsmedelskort. "wless [-lis] a
utan föda 4c. ~-stuff [-sUf] 5 födoämne, matvara, ^-value [-væxlju(:)] s näringsvärde.

1. fool [fu:l] I. s 1. dåre, dumbom; narr, tok[a], fåne; don't be a ml var inte dum [nu]! I to as a m to believe it jag
var dum som trodde det; the more / så mycket dummare av mig, det var dumt av mig; he is more m than
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he knows det är mera dumhet än elakhet hos (av) honom; be a re to him vara ett inte mot honom;

2. fool [fu:l] s kräm [isht gooseberry ~].



foolllery [fu:'l|ərij s 1. dårskap, narraktighet. 2. tokeri, fåneri, narrspel; narri, gyckel, lek, skämt. - -hardy [-ha:'di]
o° dumdristig, -ish [-ij] o° dåraktig, dum; narraktig, fjollig; löjlig [cut a re figure]; he looked very re han såg
snopen (generad) ut, han gjorde en [gans-+ ka]'slät figur, -sjcap s 1. [fu/lzkæp] narrhuva. 2. [fu/lskæp]
skrivpapper i roiioformat, ung. 4 x 3 dm, dokumentpapper.

foot [fut] I. (pl. feet [fi:t]) s 1. fot; ibi.likvärdigt med steg, gång £swift of re]; re lever fotspak; f »ärsk. uttr. A.
foot a) efter verb: find (know) the length of a p.'s re [lära] känna ngns svaga sidor, veta hur ngn skall tas; measure
another's ~ by o.'s own last döma andra efter sig själv; put o.'s best re {leg) foremost lägga benen på ryggen;
lägga manken till; put o.'s re down uppträda bestämt, säga bestämt ifrån (nej), protestera; put o.'s ~ in it råka i
klistret; dabba sig, blamera sig; set re on sätta sin fot på; set (put) o.'s re [down] upon sätta sig emot, undertrycka,
kväsa; 6) efter prep.: by re till fots; on re till fots [go on ~]; på fötter, på benen, uppe, i rörelse; under vapen; i
gång, i verket [set on under re under fötterna; wet under re vått på vägarna (gatorna, marken). B. feet: a) efter
verb: find o.'s re finna sig till rätta; keep o.'s ~ stå på fötterna, inte falla; stå på sig; b) med prep.: at a p.'s re vid
(för) ngns fötter; have the ball at o.'s re ha det bra förspänt; carry a p. off his re alldeles hänföra (entusiasmera,
hänrycka, överväldiga) ngn; knock a p. off his re kasta

omkull ngn, slå ngn till marken; be on o.'s re vara på benen, vara frisk; fall on o.'s ~ biidi. komma ned på
fötterna, klara sig; set a p. on his re hjälpa ngn på fötter; jump (rise) to o.'s re springa (stiga) upp; help a p. to his
re hjälpa ngn på benen (att resa sig): he started to his re han for (sprang) upp; [with o.'s] ^ foremost i kistan, till
graven. 2. fot, nederdel, det nedersta, nedre ända [of a bed, class, mountain, staircase]; underdel [of a sail];
fotställning; at re nedtill på sidan, i noten härne-dan. 3. X koii. utan pi. fotfolk, infanteri; 1000 re 1000 man
fotfolk. 4. versfot. 5. fot

mått = 12 inches — 3,05 dm Ei pl. ibland isht om tumtal fðijar: six re three el. six jeet three; a ten-re pole], 6.
med pi. res drägg, grums, bottensats; grovt socker. II. itr 1. % gå; dansa, tråda dansen Ei kåda bet. vani. ~ it]. 2.
re up [to] om belopp gå till. III. tr 1. % beträda, vandra genom ei. över, gå på mark. 2. o.s. el. be reed få (ha)
fotfäste. 3. sticka vi'd strumpa; försko sko. 4. F nedsummera, addera ihop [re up]; re up se äv. II. 2. 5. re a bill F
betala en räkning, ^age [-id$] s Am. längd i fot räknat, ~-and-mouth disease [-[-ənmau'þ-dizi:V]-] {+[-ənmau'þ-
dizi:V]+} s mul-och klövsjuka, ~ball [-bo:l] s fotboll [Association ~, Rugby ~]; the Fre As-sociation engelska
fotbollsförbundet Eförassocia-tion re jersey fotbollströja; ~ knickers fotbollsbyxor, ^haller [-bo:lə] s
fotbollsspelare. aboard [-bo:d] s fotbräde, fotsteg; trampa, ^boy [-boi] s betjäntpojke, ^-bridge [-bridj] s smal
gångbro, spång. Foote [fut] npr.

footlled [fu'tjid] a 1. med . . fot (fötter); -fota[d] [a four-re animal]. 2. vidstickad strumpa, -er [-ə] s 1. F fotboll
[play re]. 2. a six--re en som är sex fot lång. -fall [-fo:l] s [ljud av] steg. - -gear [-giə] s fotbeklädnad. - guards [-
ga:ds] s pl [-fotgardeþregemen-ten].-] {+fotgardeþregemen- ten].+} -hold [-hould] s fotfäste, -ing [-ig] s 1.
fotfäste; biidi. fast fot, säker ställning; mind your re se var du sätter foten, kliv inte fel; gain a re vinna fast fot;
keep o.'s re hålla sig på fötterna; biidi. [veta att] behålla Bin ställning. 2. biidi. fot [on a friendly re with],
förhållande, läge; on the same (one, a) re with på jämlik fot med, jämställd (jämgod) med; on a war på krigsfot.
3. pay [for] o.'s ~ betala inträdesavgift i klubb &o. 4. murfot. 5. vidstickning av strumpa. 6. nedsummering ar
sifferrad; nedtill utsatt Summa, -le [fu:tl] S I. itr prata strunt; bära sig fånigt åt. II. s strunt, dravel; fåneri; attr.
futtig, fånig, -lights [-laits] s pl teat. ramp. -man [-mən] s 1. in-fanterist. 2. betjänt i livr*, lakej. -[-]mark [-ma:k]s
fotspår. - -note [-nout] s not, anmärkning nederst på sida. - -pace [-peis] s maklig gång, gående, skritt [ride at a -
pad

[-pæd] s stigman, stråtrövare. - -page[-peidg] s betjäntpojke. - -passenger [-pæ"sin(d)3ə] s
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fotgängare. -[-]path[-pa:þ]s gångstig. - plate [-pleit] s fotplåt, durk på lokomotiv, där eldare o. förare stå. - -
pound [-paund] s fys. skålpundfot kraftenhet. -print [-print] s fotspår; synligt fjät. - -race [-reis] s
kapp[springning, -löpning. - -rule [-ru:l] s fotmått, tumstock i fot lång. --slogger slogəj s S fotgängare; [-in-
fanterist. -sere [-so:] a öm-, sår|fotad. -step [-step] s 1. [fot]steg. 2. fjät, fotspår; follow in a p.'s <v/s gå (träda) i
ngns fotspår; följa ngn i spåren. 3. åid. spår, märke. - -stone [-stoun] s 1. grundsten. 2. gravsten vid gravens
fotända, -stool [-stu:l] s [fota]pall. -warmer [-WO:mə] s fotvärmare isht förr i järnvägsvagn, -way [-wei] s 1.
gångstig. 2. trottoar. - -wear [-wsə] s fotbeklädnad. -[-]work [-wə:k] s fotarbete i sport, -y [-i] a dial. o. F usel,
eländig, liten ynklig.

foozle [fu:zl] S isht i golf I. tr slarva med, fördärva siag, missa; förfuska, göra en röra av. II. s dåligt (misslyckat)
slag; klumpigt fel.

fep [fop] s sprätt[hök], snobb, [niode]narr. o,per|y [-əri] s 1. sprättaktighet, snobberi; löjlig fåfänga. 2. koii. ei. pi.
-ies bjäfs, prål. ~pish [-ij] a° sprättig, snobbig, narraktig.

f. o. r. [e'f o(u') a/] hand. = free on rail fritt å järnväg, banfritt.

for [fo:, foə, vid bindning for; obetonat fə, fo, vid bindn. fr] I. prep för i olika bet. 1. i stället för, ss. ersättning
(lön, pris, straff) för, i utbyte mot; ss. representant för; substitute a m o ersätta o med a; once [and] o» all en gång
för alla, slutgiltigt; ~ nothing gratis; and all m nothing och allt förgäves; sit ~ a constituency representera en
valkrets i parlamentet. 2. tin stöd ei. försvar för; tin ngns ära [three cheers ~ A.]; be m prohibition vara (rösta) för
förbud; I must say that m him det får jag säga till hans försvar (berömmelse); name a child map. Am. uppkalla ett
barn efter ngn. 3. för ogns rak-

ning, till förmån el. skada för, i ngns intresse, för ..

skull; act m o. s. handla på egen hand (självständigt, själv); judge m yourself döm själv! there's .. m you där har
ni . . så det förslår (bör räcka). 4. [i och] för, för att bliva, för att få (vinna, rädda), om, efter, åt, till, mot uttr. a)
syrte, strävan, riktning [care, hope, long, look, search, wait &c ~; anxious, eager, watchful &o o»]; ask, fight &o
m bedja, kämpa om; go m a walk gå ut och gå; he went m a soldier han blev soldat; ^ sale till salu; go {send) ~ a
cab gå (skicka) efter en droska; not m the world inte för allt i världen; not m the life of me inte om det också
gällde livet, inte för aldrig det; now ~ it! [fo/rit] nu gäller det! nu till verket (saken)! be m it S vara (bli, åka) fast;
there's a gentleman m you det är en herre som söker er; oh m a drink! o, om man (den som) ändå hade något att
dricka! ~ to + inf. åid. el. P för att + inf.; 6) mål Edepart, leave, start, sail m (till) a place];

steer make m styra kosan till; bound ~ destinerad till, på väg till; C) fallenhet, lämplighet för ngt [fit, good, ready
&c ~; have an eye, talent, turn, antipathy, desire, love, taste &c it is not m me to det tillkommer (höves) icke mig
att; there's nothing ~ it but to det är ingen annan råd (utväg) än att; it is usual m hats to be worn in that way det är
vanligt att hattar bäras så. 5. å, på; a bill m £ 100 en växel å 100 pund. 6. med anledning av, på grund av, till följd
av, för .. skull; av, i viss känsla E^i his sake; m this reason; m want of money]; notorious m beryktad för; he did
it m pity han gjorde det av medlidande; the coat is worse ~ wear rocken är nött; you look all the better ~ your
walk ni ser mycket piggare ut efter er promenad; were it not (but) m one thing I might be happ'y om bara inte en
sak vore kunde jag vara lycklig, endast en sak hindrar mig från att vara lycklig; you may ~ me gärna för mig; alas
m us if . . stackars (desto värre för) oss om . ., det blir synd om oss ifall . .; [fie] m shame! fy [skäms]! 7. trots;
<v» all that med allt detta, trots allt, det oaktat, i alla fall; m all he hates me hur mycket han än hatar mig. 8. i
avseende på, vad beträffar, angående, med hänsyn till; ~ all (aught) I know så vitt jag vet; ~ all 1 care för mig,
mig angår det inte; as m me vad mig beträffar; för min del; she has not her equal ~ kindness hon har inte sin like i
godhet; be hard up m money ha ont om pengar. 9. på, för, mot uttr. möt-svårighet, jämförelse [m one enemy he
has a hundred friends]; word m word ord för ord, ordagrant; pace m pace steg för steg. 10. såsom [varande], för;
T hold it m certain det anser jag vara säkert; / knoio it m a fact jag vet det bestämt; take m granted ta förgivet; ~
one thing för det första, till exempel; I m one jag till exempel, för min del; ~ instance (example) till exempel; ~
good på allvar, för alltid. 11. såsom [. . betraktad], för att vara, i förhållande till; strong m a girl stark för att vara
[en] flicka. 12. under, i



el. Ingen prep. i sr., uttr. utsträckning i tid (på frågan: huru länge?) el. rum; <v a week i åtta dar; Ol once för en
gångs skull; years i åratal; ~ miles miltals, på många mils omkrets; they walked m two miles de gingo två mil; o»
all the world precis. II. konj ty, för; nämligen.

forage [fo'ridg] I. s 1. foder åt lisht »rmélhastar o. boskap. 2 furagering, foderanskaffning, strövtåg för att skaffa
foder [Oil the ~]. II. itr fura-gera, söka efter foder isht om soldater; av. leta i aiim. , III. tr 1. beskatta land på
foder; av. härja, plundra i aiim. % förse med foder, skaffa foder åt, fodra. 3. ~ [out] leta fram, skaffa fram. ~-cap
[-kæp] s lägermössa. <vr [-ə] s foderanskaffare, furagör. Foraker [fo'roko] npr.
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foramjen [fərei'mən] (pi. -ina [fəræ'minə]) s bioi. liten öppning, hål.

forasmuch as [f(ə)rəzmA/tJ əz] konj eftersom, med hänsyn till att, ity att, alldenstnnd.

foray [fo'rei] I. s plundringståg. II. tr förhärja, plundra; göra infall i. III. itr göra plundringståg.

forbad[e] [fəbæ'd; av. fo-, -beid] imp. av forbid.

1. forbear [fo/bsə] s [mest pi. ~s] förfader.

2. forjbèar [fo:bs'ə] -bore -borne I. tr 1. avhålla sig från, låta bli, underlåta; upphöra med; I cannot ~ laughing jag
kan ej låta bli att skratta; av. ~ to do. 2. * skona. II. itr 1. ~ from avhålla sig från, låta bli, undvika. 2. vara tålig ei.
fördragsam, ha fördrag [with med], ^ance [-rəns] s 1. avhållelse, uraktlåtenhet [of, from; 2o-Hnf.]. 2.
fördrag[samhet], tålamod, undseende; ^ is no acquittance gömt är icke glömt, *v/ing [-Tig] a° överseende,
långmodig.

Forbes [fo:bz] npr.

forjbid [fəbi'd, av. fo:-, fo-] -bad[e] -Udden tr 1. förbjuda [a. p. a th.; a p. to do a th.; »oden fruit]; förbjuda ngn
att komma till «i. vistas vid &c, portförbjuda i ei. vid, förvisa från [re him the house]; God ro! Gud förbjude! Gud
bevare mig (oss)! *oden degrees förbjudna släktled rör ingående av äktenskap. 2. om rörh&nandea utesluta,
utgöra hinder för ei. bjudande skäl mot, omöjliggöra. «v>ding [-ig] a° frånstötande [expression, person],
avskräckande; avvisande, ogästvänlig, otillgänglig

kust &a.

forllbore [fo:|bD-/], -borne [-ba:'n] imp. o. pp. av -bear.

force [fo:s] I. s 1. i rörelse el. naturföreteelse inne boende kraft, styrka [the ~ of a stream]; fys. kraft; ar. biidi. [he
considers himself a ~ in the world; social ~s]; by re of i kraft av, medelst. 2. rikes, regents &c makt, isht militär
styrka [a navy inferior in fghting ro to no other]; tra & i stort antal, manstark [nog]; in great ~ se föreg.; äv. F
biidi. i god form, upplagd, pigg i konversation &c. 3. konkr. väpnad styrka, trupp, kår [a re of 8000 men]; the re
polisen; res stridskrafter, krigsmakt, trupper [naval res]. 4. makt[medel], våld [use, resort to, believe in ~]; tvång;
instrument of *e maktmedel; by re med våld; by ~ of arms med vapenmakt. 5. andüg «i. moralisk styrka, kraft,
makt [of habit]; eftertryck; beviskraft [there is some ~ in what you say], verk-ningsfullhet, verkan; the re of
circumstances omständigheternas makt; äv. nödläge; lose re förlora i styrka; minskas; I can't see the re of doing
what one dislikes jag inser inte varför man skall göra vad man inte tycker om. 6. laga kraft, giltighet; in >e i kraft,
gällande; previously in >e förut gällande bestämmelser àe; put in re göra gällande, tillämpa tag; come into ~
träda i kraft. 7. verklig inne-

börd, exakt mening [of a document, word &o]. II. tr 1. bruka våld mot, våldföra [-[woman].-] {+[wo- man].+} 2.
tvinga, nödga f[tn]$o till, to do] se äv. 7.; betvinga; ~ a p.'s hand tvinga ngn att handla i förtid (att bekänna kort),
binda ngns handlingssätt; tvinga ngn. 3. tvinga till våldsam ansträngning; pressa [upp], forcera, anstränga, spänna



till det yttersta; *& i m&nga uttr.: ~ an analogy, simile, word Ac hårdraga en liknelse, pressa ett ord &c; ~ the
bidding driva upp priserna på auktion; ~ the game spela djärvt för att vinna fort; ~ the pace {the running) forcera
farten för att få medtävlare att utgå; ~ o.'s voice anstränga rösten utöver ens naturlige register. 4. forcera, storma
fästning; med våld bana sig väg genom (över) [mountains, river, the enemy's lines]; bryta upp, spränga lås, dörr
&o [av. ~ open]. 5. framtvinga [an avowal from a p.], framkalla; påj-tvinga, -truga; tilltvinga sig; av-, framjpres-
sa; kort. tvinga att trumfa ei. visa styrka (färg), få ut visst kort; ~ a th.from a p. avtvinga ngn ngt; ~ o.s. upon
truga (tränga) sig på; ~ a th. [up~\on ap. påtvinga ngn ngt, tilltvinga sig ngt av (hos) ngn; ~ a card [upon a p.] vid
kortkonster få ngn att omedvetet välja ett visst kort; a passage, o.'s way med våld bana sig väg, tränga sig [in,
into, through]; re a smile tvinga sig att le. 6. med konst el. tvång påskynda mognad, utveckling, driva, forcera. 7.
med våid tvinga, driva, pressa, trycka, jaga, köra &c+adverb[iail; ~ along [with one] rycka med sig åhörare; ~
away driva bort; bryta (rycka &c) lös; ~ down pressa (tvinga, trycka) ner; ~ in driva in, slå in; ~ on driva fram ei.
på; ~ out pressa fram, framtvinga; re up driva (dyrka) upp pris &c. ~d [-t] a, se force II. 1. tvungen, påtvingad,
tvångs-;

currency tvångskurs; ~ loan tvångslån; ~ sale tvångsauktion. 2. forcerad [re march]; biidi. tillkämpad, tvungen
[calmness, style, manner], sökt, konstlad, onaturlig [smilé]; re conceits överspända idéer. 3. uppdriven i bänk,
drivhus- [fruit]; brådmogen. ~dly[-idli] adv tvunget; konstlat; hårdraget &c. ~ful [-f(u)l] a° åid. för forcible.
force-meat [fo/smi:t] s kokk. köttfärs tinhaekat,

krjddat kött; ~ ball köttbulle, frikadell, forceps [fo/seps] S (sing. el. pl.) 1. oftast kirurgisk

tång. 2. bioi. tånglikt organ, forcell-pump [fo/s|pAmp] s tryckpump. -r [-ə] s 1. en som tvingar &o, se force. 2. [-
[pump]-kolv.-] {+[pump]- kolv.+}

forcible [fo/səbl, äv. -ibi] a° 1. skeende med våld, tvångs-, våldsam; ~ entry jur. våld-kräktning; re feeding
tvångsmatning; adv. -y + med våld; mot ngns vilja. 2. kraftig, eftertrycklig [in the most re manner]; verknings-,
effekt-, uttrycksjfull, övertygande åtgärd, ord, stil, konstverk, konstnär; adv. -y äv. med eftertryck + (myndighet).
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forcing-llhouse [fo/sig'haus] s drivhus, -pit [-pit] s drivbänk, -pump [-pAmp] «e force-pump.

Ford [fo:d] I. npr. II. s ford bil.

ford [fo:d] I. s vad[ställe]. II. tr o. itr vada genom ei. över. ^abie [-əbl] a vadbar, som kan övervadas.

forjdo [fo:du:r] -did -done tr åid. 1. förgöra, fördärva. 2. pp. -done utmattad, uttröttad.

Fordwich [fo:d(w)itJ] npr.

1. fore [fo:, foə] I. adv & förut; nu blott i ~ and aft i för och akter; från för till akter; långskepps; re-and-aft sail
snedsegel; re-and--aft schooner slättoppad skonare; re-and-aft cap mössa med skärm fram och bak. II. prep inför,
vid; ~ God vid Gud.

2. fore [fo:, foə] I. a framtill belägen; framförvarande; främre. II. s främre del; fartygs för; at the re i fockmastens
topp; to the ~ på platsen, till hands; tillgänglig, lätt åtkomlig; aktuell [the question is much to the ~]: fullt synlig; i
livet; come to the >o komma i sikte, framträda; komma upp (på tapeten), bli aktuell; träda i förgrunden, bli
bemärkt (berömd).

3. fore [fo:, foə] interj goir se upp!

4. fore- [fo:-, foə, vid bindn. fo:r, foər] prefix 1. för[e]-, fram-; <1» för-. 2. förut, i förväg, på

förhand. Anm. Vid sms med subst. ligger tonvik-ten i allm. på prefixet, vid sms med vb och av vb bildade subst.



däremot på huvudordet.

foreliarm I. [fo':|ra:m] s underarm. II. [-ra/m, av. - -] tr beväpna på förhand, -bear [-bsə] se /. forbear, -bode [-
bou'd] tr 1. förutsäga förebåda. 2. ana oftast ngt ont; i förväg frukta, -boding [-bou'dig] s 1. förutsägelse, ond
spådom förebud. 2. ond aning, -bodingly bou'digl^adt;olycksbådande, - [--cabin [-kæNbin] s »t» försalong,
förkajuta, -cast

1. [-ka/st] -cast (-casied) -cast (-casted) tr 1. på förhand beräkna, förutse. 2. förutsäga [what weather do they ~ for
to-morrow on the wirelesst]. II. [-ka:st] s 1. ^ förutseende.

2. [förhands]beräkning [of next year's trade]; förkänning; väderleksspådom; ~[s] of the weather väderleksrapport,
-utsikter; what's the ~ for to-dayf hur är väderleksrapporten för i dag? -castle [fouksl] s so fo'c'sle. -Close [-
klou'z] I. tr 1. fullständigt utesluta, utestänga; hindra, avstänga [from; to do]; utestänga från åtnjutande [of av]. 2.
jur. ~ a mortgage (urspr. mortgager) förklara en gäl-denär förlustig inlösningsrätten till intecknad egendom; ~ a
pledge förklara en pant förfallen. 3. på förhand göra upp ei. avgöra [a case]. II. itr — 1. 2. -closure [-klou^ə] s
jur. upphä vande av gäideuärs inlösningsrätt till intecknad egendom, -court [-ko:t] s [-[ytter]-gård,-] {+[ytter]-
gård,+} förgård, -doom [-du:'m] tr på förhand [för]döma; förutbestämma, -father [-fa:ðə] s för-, Stam|fader; F^es'
Day årsdagen av the Pilgrim Fathers' landstigning i Plymouth 21 dec. 1620, genom kro-

nologiskt misstag firad 22 dec. -finger [-figgə] s pekfinger. -foot [-fut] s 1. framfot. 2. A kri främre delen av
kölen; crossed our re skar vår kurs. -front [-frAnt] s främsta del (led) [in the ~ of the battle], -gather se forgather,
-go [-gou'] -went -gone I. tr 0. itr föregå, gå före. II. se forgo, -goer [-go(u)'ə] s föregångare, -going [-go(u)'ig] a
föregående, förut-, ovan|nämnd. -gone [-go'n, attr. -gon] a 1. föregången; förgången, framfaren. 2. ~ conclusion i
förväg fattat beslut, förutfattad mening, given (på förhand avgjord) sak «i. utgång, -ground [-graund] s förgrund;
in the re i förgrunden; biidi.äv.aktuell, -hand [-hænd] I. si. hästs fram-kropp framför sadeln, bog. 2. tennis
forehand. II. a tennis forehand-, »handed [-hæ^ndid] a Am. 1. för-, om|tänksam. 2. välbärgad, -head [fo'rid, -red]
s panna; <oed med . . panna.

foreign [fo'rin] a° 1. utländsk; utrikes: go ~ F fara utomlands; re-going ships fartyg i utrikes fart; ~ letter-paper
tunt brevpapper för brev till utlandet; in ~ parts i Utlandet, llt-rikes; Minister for Fro Affairs, Fre Minister
utrikesminister; Secretary of State for Fre Affairs brittisk utrikesminister; the Fre Office utrikesdepartementet i
London; ro power främmande makt; service utrikestjänst; äv. utrikes tjänst; re trade utrikeshandel. 2. å annan ort
belägen, från annan ort (socken, grevskap) ei. utifrån kommande labour]; ro line jämv. annat bolags bana. 3.
främmande [from, to för], icke till(hit-, dit)hörande; be re to the purpose (subject &c) icke ha med saken att göra,
icke höra dit (hit), ligga utanför. ~er [-ə] s 1. utlänning, främling. 2. utländskt fartyg; importerat djur. 3. pi. ~s
hand. utländska värdepapper (aktier &c).

forelljudge [fo^djA^] tr döma på förhand (utan prövning), -know [-nou'] -knew -known tr veta på förhand, -
knowledge [-no'lidj, ^ -nou'lidg] s vetskap på förhand, förut-vetande.

forel [fo'rəl] s slags pergament tin bokband.

forellland [fo;|'lənd] s 1. udde, kap. 2. markremsa (land) framför ngt, isht framför en fördäm-ning. -leg [-leg, är. -
-] s framben. -lock [-lok] s 1. lock i pannan, pannlugg; take time &c by the re gripa tillfället i flykten; äv. gå
händelserna i förväg . 2. <£> sprint, -man [-mən] s 1. ordförande i jury. 2. [arbets]förman, [arbets]bas;
verkmästare; arbetsledare; boktr. faktor; working ro arbetsledare som även deltager i arbetet, -mast [-'ma:st, -
məst] s fock-mast; >o man, ~ hand, re seaman simpel matros. -most [-moust] a o. adv främst [first and ~], först,
förnämst; head ~ med huvudet före, på huvudet; fcet ~ på fötterna; F äv. död; put o.'s best foot (leg) re se best;
get out of bed with the wrong leg ~ vakna (stiga upp) på fel sida. -noon [-nu:n] s förmiddag.
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forensic [fəre'nsik] a (^ally adv) juridisk, [-rätts-[eloquence];-] {+rätts- [eloquence];+} ~ medicine rättsmedicin.

forellordain [fo:'|ro:dei'n] tr förutbestämma, förordna [om], -peak [-pi:k] s & förpik främsta

delen av rummet i bogen. - -reach [-ri'/tj*] mest &

I. itr skjuta före. II. tr vinna på, gå om. -runner [-rA'nə] s förelöpare, -sail [-seil, i* fo:sl] s fock[segel]. -see [-si:7]
-saio -seen tr förutse; veta på förhand, -seeing [-si:'ig] a° förutseende, -shadow [-Jæ'do(u)] tr förebåda, [på
förhand] antyda, låta ana; be med by kasta sin skugga framför sig i form av, ha en förelöpare i. - -sheet [-Ji:t] s 1.
fock-skot. 2. pl. mS plikt inre delen av bogen täckt av galler med plats för plikthuggaren. -SflOre [-Jo:] S
strandremsa mellan hög. och lågvattenslinjen; ibl. är. mellan vattnet och odlat (bebyggt) land yttersta strand, -
shorten [-Jo/tn] tr konst, perspektivlskt förkorta (förminska), -sight [-sait] s 1. förutseende, framsynthet. 2. för-,
om|tänksam-het, omtanke [för framtiden]. 3. korn På gevär, -skin [-skin] s anat. förhud, -sleeve [-sli:v] s
underärm.

forest [fo'rist] I. s 1. större skog; skogstrakt;

m land skogsmark. 2. mer el. mindre odlat, orspr. skogbeväxt område; sà i många nprr, t. ex. Ashdown m,
Sherwood m. 3. jur. större oinhägnad [kunglig] jaktpark. II. tr plantera skog (träd) på, låta växa skog på.

forestall [fo:sto:'l] tr 1. förekomma [och hindra, omintetgöra &c], gå i förväg [för], vara (komma) före. 2. på
förhand tänka på (behandla, omnämna), föregripa; möta på halva vägen. 3. åid. ~ the market uppköpa varor i
förväg for att dyrka upp pris. ~er [-ə] s uppköpare av varor innan de utbjudas i allm. marknaden.

forestller [fo'rist|ə] s 1. lägre skogstjänsteman, skogvaktare. 2. skogsbo. 3. skogs|djur, -fågel. 4. medlem av Fms
Benefit Society sjaiv-hjäipsorden. - -laws [-lo/z] s skogs- och jaktlagar. -ry [-ri] s 1. skogs|vetenskap, -vård, -
bruk, -väsen[de]. 2. poet. skogsland, skogar.

foreütaste I. [fo:|'teist] s försmak. II. [fo:tei'st] tr smaka i förväg, på förhand njuta av; få en försmak av. -fall [-te'l]
tr förutsäga, förutspå; förebåda, -thought [-þo:t] s 1. beräkning; föregående tanke; crime of m överlagt brott. 2.
för-, om|tänksamhet. -time [-taim] s det förflutna; forna dagar, -token I. [-toukn] s förebud. II. [-tou'kn] tr
förebåda. -top [-top, -təp] s 1. pannhår isht på häst. 2. & fockmärs. 3. o. -topgallant-masthead [-
topgae'lantmcu'sthed] s & förbramtopp. ••topmast [-topma:st] s & fockmärsstång. - -topsail [-to^pseil, & -topsl] s
& fockmärs-segel.

forever [fəre'və] adv Am. [ = for ever] för alltid,

evigt.

forellwarn [fo:jwo/n] tr varsko ei. varna på förhand; med [is] forearmed varskodd kan värja sig. -went [-we'nt] se
-go. -woman

[-wumən] s 1. ordförande i kvinnojury. 2. kvinnlig arbetsförman. -word [-wə:d] s förlord, -etal. -yard [-ja:d] s
fockrå. Forfar [fo/fə] npr.

forfeit [fo/fit] I. s 1. ngt genom eget förrållande förverkat; bötessnmma, böter, plikt; plikt i klubb &c, pant i
pantlek; his life was the m han fick umgälla med livet; pay the m of få umgälla ei. plikta för. 2. pi. pantlek [play
[at] ~s]. II. a förverkad, förbruten [Ai* o/ life]. III. tr 1. förverka [o.'s life], förbryta, genom eget förvållande
förspilla [o.'s credit]; böta; a med pledge eu förfallen pant. 2. mista, förlora, ~ure [-Jə] s 1. förverkande, förlust av
ngt.

2. ibi. ar. förverkat gods; böter, plikt, forfend [fo:fe'nd] tr avvända; God m! Gud

förbjud e!

forgather [fo:gæ'ðə] itr mest Skotti. 1. samlas, komma tillsammans. 2. sammanträffa isht tillfälligtvis. 3. nmgås
[with med], forgave [fəgei'v] imp. av forgive.

1. forge [fo:dj] itr vani. ~ ahead »£> pina sig fram; büdi. pressa sig fram, gå framåt, mer ooh mer ta ledningen.



2. forge [fo:dg] I. s 1. smedja. 2. smidesässja.

3. järnverk; metallförädlingsverk. 4. hand. smides-, stång|järn [ — m iron]; m pig iron smidestack järn. 5. biidi.
verkstad, härd för ngt. II. tr 1. smida. 2. biidi. hopsmida, hitta på [a charge, lie, story]. 3. efterapa, förfalska
dolsnment, namnteckning &c. III. itr förfalska, ~r [-ə] s 1. smed; äv. järnverksägare. 2. hop-smidare; ~ of plots
ränksmidare. 3. oftast förfalskare. ~ry [-əri] s 1. [-förfalskning[s-brott],-] {+förfalskning[s- brott],+} efterapning.
2. ngt eftergjort, falsarium [a literary m].

forget [fəgə't, äv. fo-] -got -gotten o. poet. -got I. tr glömma, förgäta, inte minnas (komma ihåg); f\> o.s. glömma
sig, förgå sig; domna av; med tonvikt på rea. pron. icke tänka på sig själv, vara osjälvisk; I m jag har glömt, jag
kommer inte ihåg, jag minns inte; [aW] about it [alldeles] glömma bort (av) det; don't m! glöm inte det [nu]! kom
ihåg det! [äv. F don't you m itl]; not mting icke att förglöm ra a. II. itr; m about a th. glömma bort ngt. *vful [-
f(u)l] a° 1. glömsk [of av], glömsk av sig; försumlig. 2. poet. som skänker glömska, ^fulness [-f(u)lnis) 8
glömska [in happy m of]. o/-me-not [-minot] s bot. förgätmigej, forllgive [fəgi'v, av. fo-] -gave -given tr X.
förlåta [I'll never m you for it], tillgiva; not to be mn oförlåtlig. 2. efterskänka skuld, -give-ness [-nis] s förlåtelse,
-giving [-ig] a° förlåtande, överseende, försonlig, barmhärtig. for|go [fo:gou'] -went -gone [attr. --] tr avstå

från, uppgiva [o.'s advantage, a resolution]. forgot [fəgo't] imp. av forget. o>ten [-n] pp. a förgäten, bortglömd;
never to be m oförgätlig, fork [fo:k] I. s 1. tjuga, grep. 2. gaffel ar. på cykel. 3. stämgaffel [av. tuning-m]. 4.
gaffel-
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formlg förgrening, gren; vägskäl, skiljoväg; korsväg, ð. grenblixt. 6. dubbelhot mot två pjäser i schack. II. tr 1.
göra gaffelformig. 2. med grep ei. gaffel lyfta (kasta, bära, gräva &o). 3. ~ out ei. over S langa fram, punga ut
med pengar. III. itr 1. förgrena (dela) sig, bilda (ha, få) grenar. 2. F sticka fram. ^ed [-t] a° förgrenad, delad,
kluven, gaffel-; sicksackformig blixt, ~y [-i] a poet., se roed. forlorn [fəlo/n, av. fo-] a° I. övergiven; ödslig. 2.
förtvivlad, hopplös [a re cause]. 3. bedrövlig, eländig, ömklig [his ~ appearance]. 4. åid. berövad [of på]. 5. ~
hope (eg. förlorad hop) storm|trupp, -kolonn jfr enfants perdus; sista djärvt försök, förtvivlat företag; svagt hopp.
form [fo:m] I. s form i olika bet. 1. gestalt, skepnad; [kropps]skapnad, figur; form, gestaltning, slag [in all its ~s];
in the ~ of i form av; the law in its new re lagen i sin nya lydelse. 2. form i mots. m. innehåu [the ~ of a poem]. 3.
traditionell ei. fastslagen [an-] ordning (tillvägagångssätt); in re i föreskriven ordning, formenligt; till formen,
formellt;' formlig [a declaration in re]; in due re i behörig (vederbörlig) form (ordning). 4. formel; formulär tm
ledning ei. att ifylla, blankett [a ~ for a contract; fil up a re]. 6. yttre form, formalitet; etikett[s]sak], tom form;
konventionellt uppförande (beteende), 'ton'; formbundenhet; a mere [matter of] ~ endast en formsak; for ~'s sake
för formens skull; it is good re F det är korrekt (fint, god ton), det brukas så biand fint folk; bad ~ F obelevat,
obildat, ohyfsat, opassande, inte fint, takt-, smak|löst. 6. sport. &c form [he is a fast runner, but his re is bad]; F
isht sport, kondition, skick, god form; be in ~ vara i kondition (form), vara tränad, sköta sig (löpa, spela) bra
[mots, out of ~]; be in great ~ vara i utmärkt form (upplagd); vara vid briljant lynne (i utmärkt stämning); lose ~
mista sin [goda] kondition, ligga av sig. 7. lång bänk utan rygg, skolbänk. 8. [skol]klass isht i des. k. Public
Schools; sixth ~ i »Um. den högsta. 9. [gjut]form; boktr. form. 10. hares läger. II. tr 1. bilda; forma, gestalta,
dana [into till; after, by, from, upon; from, of out of], 2. utbilda förmåga &c. 3. [an]ordna, inrätta; grunda; X [äv;
~ up] formera [into till, på]; they reed themselves into a club de bildade (sammanslöto sig till) en klubb. 4.
ut|tänka, -kasta, -forma, uppgöra [conspiracy, plan, thought]; fatta [resolution]; bilda [word]; bilda sig mening
&c; fully reed opinions färdiga meningar, 5. utbilda, förvärva vana &c, stifta bekantskap, vinna vänner &c. 6.
Utgöra. III. itr 1. ~ into forma sig till, bilda. 2. X ar. refl. formera sig, uppställa sig, sluta upp [av. ~ up]; ~ two
deep! rotekolonn med två! 3. äv. refl. bilda sig, bildas [ice had n*ed]. <val [-(ə)l] o 1. formell; hörande till
form[en], formen-



lig; åid. regel|rätt, -bunden [siege]; re receipt kvitto i vederbörlig form med stämpel. 2. formlig; uttrycklig. 3.
ceremoniös, högtidlig [oc~ casion]; konventionell, etiketts-; ~ call skyldighets-, artighetsjvisit. 4. stel icke fri ei.
ledig, cirklad, precis; akademisk, formalistisk. 5. [blott] yttre; sken-, n^alism [-əlizm] s formalism, form väsen,
realist [-əlist] s formalist, formmänniska, n^ality [fo:mæ'liti] s 1. formjenlighet, -bundenhet, konventionalitet,
etikett; konst, formriktighet i mots, mot originalitet. 2. formalitet i olika bet.; formsak; ngt yttre; föreskriven
form; a matter of [mere] ~ endast en formjsak (-fråga). 3. stelhet, pedantisk regelbundenhet, precision, really [-
əli] adv 1. formellt, vad formen beträffar; för formens skull [they never met, except re]. 2. direkt, uttryckligen. 3.
i vederbörlig form, formligjt, -en [he was re accused]. 4. högtidligt, ceremoniöst, stelt, ~a-tion [fo(:)mei'Jn] s 1.
formande; bildning av. konkr., daning, gestaltning. 2. X forme-+ ring; gruppering. 3. bergformation, nwative [-
ətiv] I. a 1. formande, danande, bildande; utbildnings-. 2. ordbildande, avlednings-. II. s 1 bildande element i
aiim., danare; isht ordbildniugselement. 2. avlett ord. ~e [fo:m] s boktr. form. former [fo'/mə] a o. pi*on 1. the ~
den (det, de) förrje, -a [mots, the latter den senare]; Am. äv. f. d., ex- [~ President Hoover]. 2. föregående;
förgången, forn; in re times fordom, förr i världen; her ~ self dennes (sitt) forna (gamla) jag. ^ly [-li] adv fordom,
förr [i världen], förut, formic [fo/mik] a myr-; ~ acid myrsyra.

nation [-ei'Jn] s myrkryp ning i hudeu. formidable [fo:'m(i)dəbl] a° fruktansvärd, skräckinjagande;
överväldigande; F ofta i försvagad bet. förfärlig, väldig, farlig [this looks very ~].

formljless [fo:'m|lis] a° formlös; oformlig.

- -master [-ma:stə] s klassföreståndare. Formosa [fo:mou'sə, av. -zə] npr. form-room [fo:/mru(:)m] s klassrum,
formullia [fo/mjuljə] (Pi. av. -æ [-i:]) s 1. formel; bekännelseformel. 2. recept, -ary [-əri] I. a av formelnatur,
formel-; dogmatisk. II. s formel|samling, -system; ritual; [-formulär[-bok].-] {+formulär[- bok].+} -ate [-eit] tr
formulera, fornicatlle [fo:'nikei|t] itr bedriva otukt. -ion

[- - -Jn] s otukt; hor. -or [-tə] s horkarl, forrader [fo'rədə] se forward III. 2. Forres [fo'ris], -t [-t] nprr. forjsake
[fəsei'k, äv. fo-, fo:-] -sook -saken tr

1. övergiva, lämna [i sticket] [o.'s friend].

2. uppgiva isht ngt värderat, avstå från, låta fara (vara) [they had ren idolatry],

forsook [fəsu'k] imp. av. forsake. forsooth [fəsu/þ, ar. fo-, fo:-] adv ironiskt o. paren-tetiskt sannerligen, i
sanning, minsann, allt.
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forward

forspent [fospe'nt, äv. fo-, fo:-] a uttröttad, utsliten. Forster [fo/stə] npr.

forllswear [fo^sws'o] -swore -sworn I. tr 1. av-svärja. 2. ~ o.s. försvärja sig, svärja falskt, begå mened. II. itr se I.
2. -swore [-swo/j imp. av -swear, -sworn [-swo/n] a menedig. Forsyte [fo/sait], Forsyth [fo:sai'þ] nprr. forsythia
[fo:sai'þiə] s bot. forsythia. fort [fo:t] s 1. fästningsverk, fäste, fort; skans. 2. Am. handelsplats urspr. befästad.
^alice [-əlis] s mindre utanverk till fästning, blockhus, ~e 1. [-] s ngns starka sida. 2. [-i] adv a o. S [förkort, f]
mus. forte.

Fortescue [fo/tiskju:] npr.

forth [fo:þ] adv 1. framåt fi rumsbet. nu blott i back and m fram och tillbaka, i tidsbet. i from ihis lime m
hädanefter]; fram, i sikte [bring, come, put &o ~]; and so m o.s.v. 2. bort, hemifrån,ut.

m Atlanten på 40—49° nordl. o. sydl. bredd.

fortieth [fo/tiiþ, är. fo/tjəþ] räkn fyrtionde, fortillfication [fo:Ui|fikei'Jn] s 1. befästande; befästningskonst. 2.
fästningsverk, befästning isht pl. 3. förstärkning ar vin med alkohol, -fy [-' -fai] I. tr 1. befästa; biidi. väpna. 2.



[förstärka eg. o. biidi.; styrka, uppmuntra. 3. styrka, bekräfta [statement]. II. itr uppföra befästningar.

Fortinbras [fo/tinbræs] npr. fortitude [fo/titju:d] s mod (styrka) isht i lidande och motgång, sinnesstyrka, tappert
tålamod, tapperhet. fortnight [fo/tnait] s tidrymd ar fjorton dagar; to-day (this day) m a) fjorton dar i dag [-
[sedan];-] {+[se- dan];+} 6) fjorton dar i dag [till], i dag om fjorton dagar; Monday m fjorton dar om måndag (i
måndags). ~ly [-li] a o. adv [händande &c] en gång varannan vecka, [utkommande &c] var fjortonde dag.
fortress [fo/tris] s fästning; starkt befäst ort

(stad); biidi. fäste, värn, borg. fortuitous [fo-.tju^tjəs] a tillfällig, beroende på slumpen, -ously [-əsli] adv
tillfälligtvis, av en slump, -y [-i] s tillfällighet. Fortuna [fo:tju'nə] npr.

fortunate [fo/tJ"(ə)nit] a 1. lycklig, gynnad av lyckan; lyckad; be m ha tur [as to med, i ngt].

2. lyckojsam, -bringande, lycklig [-[circumstance],-] {+[circum- stance],+} ~ly [-li] adv lyckligtvis, som lycka
var (är), till all lycka, lyckligt. Fortunatus [fo:tju(:)nei/təs] npr [o/s purse]. fortune [fo/tJ(ə)n, äv. fo:'tju(:)n] I. s
1. lycka i yttre arseende [when m changed]', lyckan personifierad, lyckogudinnan [F/v/] [fo:'tju:n] favours the
bold]; lycko- ei. oiycks|öde, lott, av. pi. ngns levnadsvillkor, omständigheter; lycka, tur, framgång; Dame Fm fru
Fortuna; a piece of good m en lycka; soldier ofm lego-,lycko|-soldat, äventyrare; ~'s favourite lyckans guldgosse;
adverse (evil, ill) m olycka; I had the good m to ei. it was my good m to jag hade den lyckan (turen) att; it has
been my m to det har fallit på min lott att: seek [o.'s] söka lyckan (sin lycka); tell ms spå; tell a p. his m spå ngn; I
had my m told jag lät spå mig, jag blev spådd; try o.'s o, försöka sin lycka, pröva lyckan. 2. välstånd;
förmögenhet; stor rikedom; iw. rik hemgift; a m av. ett rikt parti [sAe is am]; a man of m en förmögen man; the
decline of his ms försämringen i hans ekonomi; come into a m ärva en förmögenhet, få ett stort arv; make a m
göra sig en förmögenhet; make o.'s m göra sin lycka: a) bli rik; b) skapa sig en ställning; spend a small m F göra
av med en hel [liten] förmögenhet [on, in på]. II. itr åid. hända [sig] [it md that], ^.-hunter [-hAntə] s lyckjo-
jägare, -sökare, isht hem gifts jägare. oJess [-lis] a oftast utan hemgift, ~-teller [-telə] s spå[man, -kvinna, forty
[fo/ti] räkn fyrtio; m-one &c fyrtioen &c; m-frst &o fyrtioförste &c; the Fm-five hist, stuartska resningen i
Skottland år 1745; m winks F [isht middags]lur [/ want my m winks]; like m Am. F av bara sjutton; se av.
forties. forum [fo/rəm] s forum; domstol, forward [fo/wəd] I. a° 1. framtill (framför) belägen, främre; »i* i fören
befintlig, för-; ~ crankshaft främre vevaxel. 2. förande framåt, framåt[riktad], fram-; framryckande; ~ movement
fram ryck ning; ~ policy utvidgningspolitik. 3. avancerad, ytterlig[hets-] [persons, opinions]. 4. hand. framtida,
för leverans &c längre fram [~ contract, delivery]; väntad; ~ ships väntade skepp. 5. långt hunnen (framskriden,
utvecklad), försigkommen. 6. tidig[t utvecklad], brådmogen. 7. ivrig, 'het' [tjänst]villig, rask [to do a th.]. 8.
framfusig, påflugen, näsvis, fräck; indiskret. II. s fotb. anfallsspelare, forward; centre m center[for\vard]. III. adv
1. framåt, fram; & förjut, -över inombords; hand. för framtida leverans, att levereras ei. betalas längre fram [buy
m]; i förgrunden, i sikte; charges m [att] betalas vid framkomsten; ~ march! framåt marsch! bring m komma fram
med, föra på tal; bokf. transportera; brought (carried) m bokf. transporterad] summa; come m
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found

träda fram, anmäla (erbjuda) sig; av. inträffa, anlända [the goods will come ~ by the S. S...]; date ro postdatera;
gofoundation
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Fra

foundation [faundei'Jn] s 1. grundläggning; grundande; [in]stiftande. 2. grund; grundval, bas, underlag; the ms of
a building grunden till en byggnad; from the m från grunden; shake to its very m skaka ngt i sina grundvalar; the
report has no m ryktet saknar grund. 3. tekn. underlag, botten, stomme; underklänning; uppläggning i virkning,



stickning &c. 4. stiftelse, inrättning; donation; donationsfond, -egendom; be on the m ss. medlem tillhöra o.
underhållas av stiftelsen (college, klo«ter &c), om studerande ha friplats, vara frielev [m scholar]. ~er [-ə] s
frielev. o,-school [-sku:l] s stiftelse-, donationsjskola. ~-stone [-stoun] s grundsten.

1. founder [fau'ndo] s gjutare.

2. founder [fau'ndo] s grundläggare, stiftare &c, se 3. found; Fm's Day skolas stiftelsedag; m's kin stiftares
(donators) släktingar; m's share stamaktie.

3. founder [fau'ndo] I. itr 1. störta in, ramla. 2. om häst ei. ryttare snava och falla, stupa av trötthet; bli halt; ibi.
av. rida ner sig i kärr &c. 3. »i» fyllas av sjön o. sjunka, förlisa, gå i kvav; büdi. gå under, slå fel; [loss or~\ ming
förolyckande av fartyg. II. tr 1. rida (köra) häst halt: tröttköra häst, rida (köra) hast så att han stupar; ådraga häst
fång. 2. segla fartyg i kvav. 3. golf slå ned bon i marken; äv. fördärva bon. III. s fång hos hästar, ~ed [-d] a
behäftad med fång; halt.

foundling [fau'ndlig] s hittebarn; o, hospital hittebarnshus.

foundress [fau'ndris] s grundarinna; kvinnlig donator, stiftarinna.

foundry [fau'ndri] s 1. gjutning, gjutarkonst; attr. gjut- [~ iron]. 2. oftast gjuteri.

1. fount [faunt] s poet. källa, [springjbrunn.

2. fount [faunt, äv. font] s boktr. stilsats.

fountain [fau'ntin] s 1. i eg. bet. blott poet. källsprång, källa, brunn; biidi. källa, ursprung. 2. fontän, springbrunn
[the-m is playing, is turned off]. 3. tekn. reservoar, oljerum. o,--head [-he'd] s 1. nods källa. 2. biidi. upprinnelse,
första upphov, urkälla; at the m i sin (dess) första början, i sin linda. o-~pen [-pe'n] s reservoarpenna.

four [fo:, foə] I. räkn fyra; within the m seas i Storbritannien. II. 8 ellipt. 1. en fyra, lag &c på fyra av olika slag;
äv. fyraårad båt, fyra; ms äv. kapprodd för fyraårade båtar; drive in a carriage and m köra med fyrspänt ekipage,
åka efter fyrspann; by ms fyra och fyra; form ms! rotekolonn med fyra! in ms X marschkolonn med utryckta
rotar; fyra man högt, [med] fyra i ledet; on all ms på alla fyra; Midi, fullt jämställd (jämförlig, motsvarande) [6g
on all ms with]; the m of spades spaderfyran; plus-ms golfbyxor. 2. för fyra pence sprit [~ of brandy]. 3. pi. ms
fyraprocentare obligation &c. ~-ale [-reil] s 4--pence Öl kostar 4 d. för en quart (dryg liter).

-cycle [-saikl] s o. a tekn. fyrtakt[s-] [engine]. o/-flusher [-Aa'Jo] s Am. S bluffare, skrävlare. oJold [-fould] a o.
adv fyrfaldig[t], fyrdubbel[t]. ^-footed [-fu'tid, attr. - - -] a fyrfota[d]. -handed [-hæ/ndid, attr. - - -] a 1. fyrhänt. 2.
fyrhändig, för fyra personer [games, pieces of music], ^-in-hand [fo/rinhæ'nd] I. s 1. fyr-spann. 2. slags bred
färdigknuten kravatt. II. a fyr-spänd, fyrspännig; adv. drive m köra med fyrspann. ~-legged [-legd, äv. -le'gid] a
fyr-bent. ~-oar [-ro:] s fyraårad båt, fyra. ~-part [-pa:t] a mus. fyrstämmig. ^pence [-pəns] s fyra pence, o^penny
[-p(ə)ni] s mest attr. se föreg. ~-poster [-pou'stə] s himmelssäng. o,-pounder [-pau'ndə] s fyrapunding kanon,
~score [-sko/, är. --] räkn aid. åttio. o>-seater [-si:tə] s fyrsitsig bil. osome [-səm] s golf 'foursome' 2 mot 2.

I. kvadratisk, fyrkantig. 2. stadig, fast, bastant. o/-stranded [-stræ'ndid] a; m rope »i» fyrslagen ända. o,-stroke [-
strouk] s tekn. fyrtakt; attr. fyrtakts- [engine], ~teen [-ti/n, äv. -- o. attr. --] räkn fjorton, o/teenth [-ti/nþ] räkn
fjortonde, o,th [fo:þ, foəþ] I. räkn fjärde; se äv. estate 2.; the Fm of June den stora årsfesten i Eton College med
prisutdelningar, kapprodd m. m.; the Fm [of July] Förenta staternas nationaldag till minne av
oavhängighetsförklaringen d. 4 juli 1776.

II. s 1. fjärdedel. 2. mus. kvart. 3. fjärde man [make a 4. pi. hand. varor av fjärde klassen, stilly [-þli] adv för det
fjärde. -threaded [-þre'did] a fyrbladig propeller. -way [-wei] a; m cock tekn. fyrvägskran. ~--wheeler [-(b)wi/lə,
äv. - - -] s fyrhjulig vagn

isht hyrkuskdroska.

Fovant [fovnt] npr.



fow [fau, e7f OU' dA'blju:] hand. förkortn. för frst open water första öppet vatten.

Fowey [foi. äv. fo(u)'i], Fowke [fauk] nprr.

fowl [faul] I. s 1.1 fågel; fåglar. 2. höns[fågel], fjäderfä. 3. kött ar [hönslfågek II. itr jaga (fånga) fågel, oer [-ə] s
fågeljägare. Fo>es [-z] npr. o/ing-piece igpi:V) s fågel-, [-hagel|-bössa. o--run [-rAn] s hönsgård.

fox [foks] s 1. zooi. räv; dog-m rävhane; bitch-m, she-m rävhona; o, and geese rävspel; set the m to keep the
geese sätta bocken till trädgårdsmästare. 2. Midi. räv, filur. o,-brush [-brAj] s rävsvans, ~-earth [-ə:þ] s rävjbo, -
lya, -gryt. ~ed [-t] a gulnad, brunfläckig av aider.

foyer [foi'ei, fwa/jei, av. fr. utt.] s foyer.

Foyers [foi'əz] npr.

F. P. förkortn. för fire-plug. Fr. = France; French; Father; Friday, fr = franc[s]. Fra [fra:] = frate beteckning för
tiggarmunk [m Giovanni].
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frantic

fracas [fræ'ka:, Am. frei'kæs] s stormigt uppträde, oväsen, bråk. + fraction [frse'kjn] s 1. bit, met stycke [not a 2.
mat. bråk; vulgar ~ vanligt bråk; decimal ro decimalbråk, ~al [fræ'kjən(ə)l] a° mat. bruten, bråk- [numbers];
obetydlig; debenture partial obligation; ~ currency skiljemynt

lägre än myntenheten som i England är 1 pund, i ü. S. A.

i dollar; ~ note sedel som skiljemynt, fractious [fræ'kjəs] a° bråkig, oregerlig, tredsk;

grinig, besvärlig, kinkig isht om bam. fracture [frse'ktjV] I. s 1. brytning; kir. benbrott, bräcka. 2.[surface
o/]~brott[yta]. II. tr bryta, krossa, fragilile [fræMgail, -il] a° bräcklig, skör, spröd; om pers. klen, skröplig, -ity
[frədji^liti] s bräcklighet &c, skröplighet, fragment [fræ'gmənt] s avbrutet stycke, bit, stump, spillra, skärva [of
glass, of a shell]; fragment, brottstycke [an unfinished ~]. ~ary [-'(ə)ri, äv. frægme^təri] a° bestående av spillror,
fragmentarisk, lösryckt, fragranllce [frei'grən|s], * -cy [-si] s vällukt, doft. -t [-t] a° välluktande, doftande.

1. frail [freil] s Sävkorg för ökon, russin &o.

2. frail [freil] a 1. bräcklig, skör; om haisa svag, klen; förgänglig [6/iss]. 2. karaktärssvag, skröplig; orta eufem.
om kvinnor lättsinnig, lätt på

foten, ~ty [-ti] s 14 bräcklighet; förgänglighet. 2. moralisk svaghet är. konkr., skröplighet; svaghetssynd, frame
[freim] I. tr 1. aid. forma, dana, gestalta i aiim. 2. ^ [in-, an]passa [to, into; ~ o.'s face to the occasion]. 3.
hopjfoga, -timra, [-[upp]-bygga,-] {+[upp]- bygga,+} inrätta, konstruera. 4. utforma, uttänka, [hop]smida,
uppgöra [plan, plot]; utarbeta, avfatta; bilda, forma, uttala ord. 5. S

urspr. Am. fl) [ofta ~ up] bedrägligt hitta på, sätta (koka) ihop [a charge]; b) [ofta ~ np] på förhand bedrägligt
'ordna' match; förfalska resultatet av rai, match &c; C) anstifta komplott mot; utsätta ngn för lögnkampanj. 6. ~
[to o.s.] föreställa sig. 7. inrama, infatta. II. itr arta sig E~ well]. III. s 1. abstr. hopfogning, konstruktion,
gestaltning, byggnad. 2. form, organisation, system E~ of society]; ~ of government regim, författning; out of
åid. i olag. 3. ~ [of mind][sinnesstämning. 4. biidi. byggnad E~ °.f heaven]. 5. Am. byggnad av trä. 6.
kropp[sibyggnad] [his powerful 7. bjälklag; stomme, skrov; vagnsrede; cykel-, bii|ram; <£« spant; uppbärande
[trä]ställning. 8. ram [of a picture], karm, infattning [of a loindow]; klockfodral; ~ aerial teiegr. raman-tenn. 9.
drivbänk. 10. vävstol för strumpor, spetsar o. d. 11. enskilt fotografi i filmrulle. ^v-hOUSO [-haus] s hus med
resning av timmer, ung. fackverkshus. ~r [-ə] s 1. en som hopfogar &c; danare, skapare, upphovsman,
konstruktör; utarbetare, författare [of a bill]. 2. in-ramare. ^-saw [-so:] s ramsåg handsåg. ~-up



[-Ap] s Am. S komplott; falsk beskyllnihg; humbugstävling med på förhand bestämda resultat, ~work [-wə:k] s
ngt hopfogat, byggnad inneslutande el. uppbärande ngt [the of society]; stomme, resning, fackverk; infattning,
ram; förtimring i gfuvor; wiai. [grund]stomme. framing [frei'mig] s 1. hopfogning, formande, konstruktion,
skapelse; inramning; avfattande, utarbetande. 2. = framework. Frampton [fræ/m(p)t(ə)n] npr. franc [frægk] S
franc före kriget ngt över 91/2 d., 72 öre, 1935 omkr. 1/4 krona.

France [fra:ns] npr Frankrike. <*vS [-is, av. -iz]

npr Fransiska; äv. Frans, franchise [frse'n^Jaiz] s 1. privilegium, särskild befrielse «i. rättighet; Am. isht
koncession [for a tramway], 2. fullt medlems- ei. medborgarskap, medborgarrätt. 3. nu oftast val-, röstjrätt Eäv.
elective ~; grant the ~ to women].

Francis [fra/nsis] npr Franspskus] [the order of St. ~].

Franciscan [frænsi'skən] I. a franciskan[er]-

[friar], II. s franciskan[er]munk. Francisco [frænsi'sko(u), av. frən-] npr. Franco-German [fræ'gko(u)d3ə:'mən] a
fransk-

tysk [the ~ war], francolin [fræ'gkolin] s slags rapphöns. Franconia [frægkou'niə] npr Franken. frangiblillity
[fraendgibji'liti] s bräcklighet, brytbarhet. -le [- -1] a brytbar, skör, spröd, frangipane [fræ^ndgipein] s 1.
jasmindoft. 2. slags mandelbakelse.

1. Frank [frægk] s frank[er].

2. Frank [frægk] npr kortn. för Francis Frans.

3. frank [frægk] I. a° öppen[hjärtig], [-fri[mo-dig],-] {+fri[mo- dig],+} uppriktig [be ~ with a p.]; oförställd,

+uppenbar; ren [force, ignorance]; adv. rely av. uppriktigt sagt. II. tr 1. hist, 'frankera', signera brev så att det går
portofritt. 2. giva fri resa. 3. skaffa ngn tillträde tm societeten &c. III. s hist, kuvertsignatur t. ex. av
parlamentsmedlem, medförande portofrihet; av. så signerat kuvert (brev).

Frankenstein [fræ'gkənstain] npr; monster

förstörelseverktyg som hotar upphovsmannen, ung. tveeggat svärd. Frankfort [frae'gkfot, äv. -fo:t] npr Frankfurt

E~ on the Main], frankfurt [fræg'kfət], <ver [-ə] S isht Am. kokk.

frankfurterkorv. frankincense [frse'gkinsens] s rökelse, virak. Frankish [fræ'gkijj a frankisk. franklin [fræ'gklin] S
medeltida Storbonde, f rank-pledge [frse'gkpledj] s hist. jur. ömsesidig(t) borgen (ansvar) för varandras
uppförande inom ett tithing. Fränt [frcunt] npr.

frantic [fræ'ntik] a (~ally, äv. ~ly adv) 1. rasande, vanvettig; ursinnig, vild, utom (ifrån)

Sig av vrede, sorg, smärta [with av]. 2. försvagad bèt.
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freedman

förfärlig, hemsk [be in a m hurry; *»ally busy

frap [fræp] tr surra.

F. R. A. 8. fe/fa:reie/s] = Fellow of the Royal Astronomical Society; jfr flera dylika förkortn, Frascati [fræska:'ti],
Fraser [frei'zo], ~burflh [-b(ə)iə] nprr. frat [fræt] Am. S se memity 2. f~ house]. fratch [frætf] itr dial, gräla, träta.
frat|e [fra:'t|e(i)] (pi. -i [-i:]) 5 tiggarmunk, fraternllal [frətə:*n(o)I] a° broderlig, broders-, -ity [frətə/niti] s 1.
broderskap eg. e. büdi. [liberty, equality, ~], broderlighet. 2. brödraskap, samfund, gille [the medical Am. isht
Student-, eleY|fÖrening ofta med egen lokal fo» house], -ize [fræ/tə(:)naiz] itr förbrödra sig; umgås broderligt el.



vänskapligt [with med].

fratricidllal [freitrisai'dl, äv. frse'tri-] a brodermords-. -e [frei'trisaid, äv. frse'tri-] s 1. brodermord. 2.
brodermördare. Iraud [fro:d] s 1. bedrägeri [pious o/], svek, svikligt förfarande [on (mot) the creditors];
underslev; svindel, bluff; falsarium fa lite-rary ~]. 2. F bedragare; you are a o, du är en bluffmakare, dig kan man
inte lita på. opulence [-juləns] s bedräglighet, [-svek[full-het].-] {+svek[full- het].+} o,ulent [-julənt] a° bedräglig
[bank-+ ruptcy, proceedings (förfarande)], svekfull, fraught [fro:t] a 1. men poet. lastad, laddad, försedd. 2. som
bär i sitt sköte ei. har i släptåg, åtföljd, uppfylld [with av]; o- with disaster olycks|diger, -mättad; ~ with peril
farofylld.

1. fray [frei] s 1. högljutt gräl, bråk, stormigt uppträde. 2. strid, skärmytsling.

2. fray [frei] I. tr nöta, slita [ut] isht 1 kanten; äv. skrubba; med cuffs trasiga (fransiga) manschetter. II. itr bli nött
«i. [tråd]sliten, fransa sig. III. s slitet ställe, frans på kläder [there's a m to his collar].

frazzle [fræzl] I. tr slita [sönder] i kanten» II. itr bli trådsliten, gå upp. III. s trasig kant, trasa av..Midi, [worn to a
~]; luggslitenhet; beat to a m slå sönder och flamman; beat the world to a m vända upp och ned på hela världen,
freak [fri:k] s 1. nyck, infall, idé, hugskott; av. nyckfullhet fout of mere m]; av. upptåg [expelled from Eton for
some o,]. 2. ~ [0/ [-nature]-] {+na- ture]+} F naturens lek, abnorm märkvärdighet, kuriositet; under|djur, -
människa som visas of-fentiigt; attr. abnorm[t bildad], famtastisk [-[religions],-] {+[reli- gions],+} o,ish [-ij] o°
ny£kfnll; underlig; kuriositets-, abnorm, freckllle [frekl} I. s fräkne; liten fläck, prick. II. tr o. itr göra ei. bli
fräknig (fläckig), -ed [-d], av. -y [-i] a fräknig; fläckig. Frecknall [fre'knod] npr.

Fred [fred] (kortnamnför Frederick)Fredrik, Frits, tvdie [*i] (kortnamn för Frederica) Frida; Fiken.

~dy [-i] npr se Fred. ~erfc[k] [-rik] npr Fredrik. o^erica [-əri/kə] npr Fredrika, free [fri:] I. a fri i olika bet. 1. ej
slav: oberoende, självständig; folkstyrd fa o; and democratic state]; m labour fria arbetare fmots. slave-labour] jfr
2. 2* ej ntngsiad el. bunden obun-den, fri [choice, love, thought, trade, verse, will]; obehindrad, oinskränkt;
oförhindrad [to do]; frivillig [the m grace of God]; fri översättning; he is m to det står honom fritt att, jfr 3.; 1 am
o» to confess jag kan mycket väl medge; jag erkänner gärna; leave a p. m to ge ngn frihet (fria händer) att; have
(give) a m hand ha (ge) fria händer; go m röra sig fritt, gå lös; gå fri; set m frigiva f&nge &c; frigöra; ~ agent
fritt handlande väsen, en som har full handlingsfrihet; I am not a m agent jag har inte fria händer, jag är inte min
egen herre; 0/ bonds obligationer utan säkerhet; Fm Church frikyrka, isht den skotska sedan 1843 fär. Fm Church
of Scotland]; m labour oorganiserade arbetare, se av. 1.; m union fri förening, samvetsäktenskap. 8. ej belamrad
el. upptagen: oupptagen, ledig [have a day m; be m as air]; tillgänglig kraft &c; öppen för vem som helst,
fri[gjord], tillåten; it is m for (to) him det står honom fritt, jfr 2.; m fight allmänt slagsmål. 4. befriad, fritagen,
utan [from];, m from, care, debt, sulphur &c sorg-, skuld-, svavel|fri <fcc. 5. privilegierad; som äger
[med]borgarrätt i [m of a city^ a corporation] ei. har fritt tillträde tm fÅe is m of the house]; fri från
handelsrestriktioner, skatte-, tulljfri [articles, port]; m city tysk fri riksstad. 6. kostnadsfri, gratis fav. m of cost,
charge]; m library offentligt bibliotek; o; list förteckning över tullfria varor; förteckning Över fribiljetter; no m
list inga fribiljetter gälla till denna föreställning; ~ pass (ticket) fribiljett; o» alongside [ship] hand. fritt vid
fartyg; o/ on board hand. fritt ombord; o» warehouse hand. fritt å magasin. 7. büdi. a) otvungen, ogenerad, ledig
[step]; b) frispråkig, [-öppenhjärtig],-] {+öppen- hjärtig],+} rättfram ; c) alltför fri, oförskämd; ngt oanständig;
make m with a p. ta sig friheter med ei. gentemot ngn; make m with a th. handskas fritt med ngt som om det vere
ens eget; o/ and easy a) adj. otvungen, naturlig; vårdslös, slarvig; b) s. konsert (klubbafton &c) där publiken kan
vara fri röka &c. 8. frikostig, generös; ymnig, riklig; m of his money frikostig» ~ flow of water ymnigt
vattenflöde; ~ gift direkt gåva ej ersättning för ngt. 9. om häst

beredvillig, villig. 10. rum vind. IL. adv.

1. fritt i olika bet.; na dock mindre vanligt, där ej &inn-hanget medger tolkning äv. ss. adj.; isht gratis [the gallery
is Open m on Fridays], 2» »i* go m segla för rum vind. III. tr befria, fri|giva, -göra, -taga, -kalla [from, äv. of].
*board [-bo:d] s & fribord. <xbooter [-bu:tə] s fri-bytare. o,-born [^bo/n] a friboren, ^dman
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fresh

[-dmæn] s frigiven siar. ~dom [-dəm] s frihet i olika bet. 1. personlig frihet frftn träldom; medborgerlig frihet,
oberoende, självständighet [full civil political and religious ~]. 2. handlings-, röreisejfrihet [~ of action], rätt [to
do], 3. andlig frihet, självbestämning, fri vilja; ~ of the press tryckfrihet. 4. frihet fr&n [from] fei, förpliktelse
&e. 5. frigjordhet; [-öppen[hjärtig]-het;-] {+öppen[hjärtig]- het;+} otvungenhet, ledighet [of movement];
otillbörlig förtrolighet; tagen frihet [take ~s with], 6. lätthet [do a th. with ~]. 7. frihet, djärvhet i plan. 8.
privilegium; fri- och rät-tig|het; borgarrätt [~ of a city]; hedersborgar skap; rätt att fritt röra sig i ei. begagna [I
have the ~ of his library]. ~hand [-hænd] a frihands- [drawing], ~-handed [-hæ'ndid] a frikostig, /v-hearted [-
ha:'tid] o öppen[hjärtigj, oförbehållsam; frimodig; hjärtlig; frikostig, givmild, ~hoid [-hould] s [egendom med]
full besittningsrätt, ung. odaljord; äv. ämbete som innehares för livstid, ^holder [-houldə] s innehavare av
freehold, självägande bonde, odalbonde. ~-kick[-kik]s fotb. frispark. ^-lance [-la:ns, - -] s 1. medeltida legoknekt.
2. självständig (oberoende) man, 8in egen herre icke i ngns tjänst; ej fast anställd, i olika tidningar medarbetande
fri journalist, frilans; poi. vilde; 'löshäst', ~-list [-li(')st] s %*free /. 6. ~-liver [-ii'və] s goddagspilt, frossare. ~ly [-
li] adv 1. fritt [think translate ~]; obehindrat. 2. frivilligt, [bered]villigt, gärna [~ grant a th.]. 3. öppet,
oförbehållsamt; ogenerat. 4. rikligt, ymnigt, i mängd; flott [live ~]; frikostigt, ^man [-mæn, är. -mən] s 1. fri man
ej slav. 2. burskapsägande (borgarrätt ägande) borgare. F~man [-mən] npr. •amason [-meisn] s frimurare [Free
and Accepted Masons], ^masonry [-[-meixsnri]sfrimu-reri.-] {+[-meixsnri]sfrimu- reri.+} /N,-port[-
po:t]sfrihamn. /v/-school[-sku:l] 5 friskola utan avgifter. ^»spoken [-spou'kn] a frispråkig, öppen[hjärtig]. ~stone
[-stoun] s miner, slags lättskuren Sand- el. kalkj&ten. ~-StOne [-stoun] 8 slags persika med lätt fr&nskiljbar
kärna, ^-thinker [-þi^kə] s fritänkare. F~town [-taun] npr. <x»-trade [-trei'd] 8 frihandel. -trader [-trei'də] s
frihandlare, ~-wheeler [-'(h)wi:'lə] s frihjuling. freezlle [fri:z] froze frozen I. itr 1. frysa, förvandlas till is [the
water -es]; tillfrysa; frysa fast [to i, vid; together]; opers. it -es det fryser. 2. frysa, vara iskall [I am -ing]; stelna
av köld; frysa ihjäl [~ to death]; rysa. 3. ~ [on] to S hålla fast vid; bli fäst vid. II. tr 1. komma att frysa, förvandla
till is, isbelägga [the river is frozen [<over]]; frysa kött &c; biidi. isa [it -es the blood], förlama. 2. komma att
stelna av köld, förfrysa. 3. be frozen in (up) frysa in (fast). 4. "w out S genom kyligt bemötande tvinga ngn ut ur
krets, från företag &c. III. s frost; köldknäpp, frostperiod, -er [-ə] s 1. frys-, glassjmaskin. 2. biidi. F kalldusch
[that

was a ~]. 3. F kall vinterdag, -ing [-ig] I. s frysande; fryspunkt [above ~]. II. a° isbt iskall [politeness] -tag-
mixture [-igmixkstjə] * fys. köldblandning, -ing-point [-igpoi^nt] s fryspunkt [above, at, below /v»].

freight [freit] I. 5 1. frakt[avgift] isht tin sjöss; amount of ~ frakt[belopp]; ~ account frakträkning; ~ rates, ~
charges fraktjsatser, -skalor; ~ home returfrakt. 2. fraktgods Eäv. goods on (in) ~] i mots, tin iigods. 3. frakt, last;
skeppslast. 4. Am. = re-train; re yard godsbangård. II. tr 1. lasta skepp. 2. befrakta, hyra skepp [for till, på]. 3. äv.
frakta, ~age [-idj] s 1. hyra av skepp; frakt[avgift], transportkostnad. 2. godstransport isht å skepp. 3. [skepps]last.
~-car [-ka:] s Am. godsvagn, 'v.er [-ə] s 1. befraktare. 2. godsavsändare. 3. speditör. 4. lastbåt, ~-train [-trein] s
Am. godståg.

French [fren(t)J] I. a fransk; ~ bean tursk böna, skärböna; ~ chalk slags talk, skräddar-krita; ~ foor[ing]
parkettgolv; ~ grey slags violettgrå; ~ horn valthorn; take re leave gå utan att säga adjö, avdunsta, smita; äv. göra
ngt utan lor; ~ plums katrinplommon; ~ [-]polish subst. schällak fernissa; tr. polera med schällak; ~ roof
mansardtak; ~ windoioüy-gelfönster, glasdörr. II. 5 1. franska [-[språket].-] {+[språ- ket].+} 2. the re
fransmännen, "v-ify [-ifai] tr förfranska, ^man [-mən] s fransman, ^woman [-wumən] s fransyska, ~y [-i] I. a°
fransk i smak och stu. II. s F fransman.

frenz|y [fre'nzi] I. s 1. % vansinne. 2. utbrott ar vild sinnesrörelse; ursinne, raseri; vanvett [he was driven almost



to *v]. II. tr göra vanvettig; mest i pp. -ied vanvettig, vild [-ied rage].

frequency [frr/kwənsi] s tät förekomst, ideligt npprepande, vanlighet, talrikhet, frekvens, täthet; hastighet av puls
4c; fys. frekvens, pe-riodtal; high re current högfrekvent växelström.

frequent I. [fri/kwənt] a 1. ofta förekommande, vanlig, allmän [happening,practice,sight], tät [service of trains];
snabb puis; a re caller en flitig (ständig) besökare; of ~ occurrence talrikt (ofta) förekommande. 2. ngt aid. tät,
ymnig, talrik [towers], II. [frikwe'nt] tr ofta besöka [a café] ei. bevista; hålla till i; ~ a p.'s company [ständigt]
söka ngns sällskap; much roed mycket besökt, ^ation [-[fri:-kwentei'Jn]-] {+[fri:- kwentei'Jn]+} s 1. flitigt
besökande, bevistande. 2. nära umgänge [with med], ~er [frikwe'ntə] s flitig besökare, vanlig gäst, stam|gäst, -
kund. oJy [- -li] adv titt och tätt, upprepade gånger, ofta.

fresco [fre'sko(u)] I. (pi. «u[e]s) s alfresko-mål|eri, -ning, fresk [paint in ~]. II. tr måla alfresko.

fresh [freJ] I. a 1. ny, annan, ytterligare [o ~ chapter? ~ money]; ~ ground ny mark; supplies nytt (nya) förråd. 2.
färsk, frisk i
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frieze

olika bet. [colour, fish, flowers, footprints, memories]] nyjgjord, -anländ, nyss erhållen from school];
uppfriskande, sval luft &c; osaltad om kött, smör &c; ~ air attr. frilufts-; m-air fend friluftsfanatiker; ~ fruit rani,
färsk frukt ej torkad el. konserverad; äv. ioke gammal

(möglig); ~ water friskt vatten; av. sött vatten; m-water fsh sötvattensfisk; ~ wind frisk vind, kuling. 3. oerfaren,
grön [you are m, indeed!]. 4. blomstrande, frisk och ung-+ domlig [av. m-looking]; pigg, spänstig, livlig; as m as
a daisy blomstrande, strålande. 5. F påstruken, glad. 6. Am. S påflugen, framfusig, fräck. II. adv nyss, ny- så
oftast i «ms; m-blown ny utsprucken; m-caught nyfångad; m-laid nyvärpt agg; m-run om lax &o nykommen från
havet. III. s 1. tidig del av dag &c; in the m of the morning i den tidiga morgonstunden. 2. se met; av. blandat
söt- och saltvatten i flod-mynning, ~en [-n] I. tr 1. friska upp, färska upp [ofta ~ up; to m your memory], 2.
urvattna, taga saltet ur. II. itr 1. bli frisk[are], ljusna. 2. friska i, öka om vind. ~er [-ə] s S se freshman. ~et [-it] *
plötslig översvämning, vatten-drags stigning, ~ly [-li] adv »o fresh; isht nyligen; 'v- painted nymålad, ^ly-ground
[-[-li-grau'nd]-] {+[-li- grau'nd]+} a nymalen [coffee], ~man [-mən] s univ. uecentior.

1. fret [fret] I. tr 1. ©m små djur gnaga, äta [på] [moths mted the robes], nöta [bort]; fräta [bort], [för]tära;
skamfila; ~ its way gnaga sig, fräta sig väg (fram). 2. reta [upp], plåga, förarga. 3. ~ away (out) framleva tid, liv i
grämelse; ~ o.s. to death gräma (oroa) sig till döds. 4. sätta vatten i svallning, uppröra, krusa; ~ the water into
foam piska vattnet till skum. II. itr 1. gnaga; fräta, tära. 2. [gå och] vara sur (missnöjd) [at o.'s lot], [gå och] grina,
vara vid retligt lynne, gräma sig, oroa sig [don't /%#/]; ~ and fume vara sjuk av förargelse; mting otålig, retlig,
grinig. 3. om ström Svalla med små vågor. III. s förargelse, harm, förtret [m and fume förargelse och förtret];
grinighet [be on the m gå och gräma sig]; upprördhet [m and fever],

2. fret [fret] 'I. S 1. prydnadsarbete i form av nät-, flät verk, genombrutet arbete. 2. byggn. [-mean-der[mönster],-]
{+mean- der[mönster],+} à la grecque. II. tr pryda isht tak med sniderier ei. inläggningar, utskära; pryda i aiim.;
mted rikt snidad (skulpterad), i genombrutet arbete.

fretful [fre't^u)!] a° 1. som grämer (oroar) sig, sur, missnöjd, grinig, gnatig; retlig, otålig. 2. om vatten Upprörd,
Svallande; om vind byig. fretsaw [fre'tso:] s lövsåg, fretty [frVti] a se fretful. fretwork [fre'twə:k.] s 1. fl ät-, nät-,
gallerverk ss. ornament, genombrutet arbete, à la grecque. 2. lövsågning[s|arbete]. Freudian [froi'diən] s o. a
freudian[sk]. friable [frai'obl] a lätt söndersmulbar, lös; spröd.

friar [frai'ə] s [tiggar]munk; Austin Fm [-augus-tin[er]-,-] {+augus- tin[er]-,+} Black Fm dominikan[er]-, Grey
Fm franciskan[er]-, White Fm karmelit[er]jmunk. ~ly [-li] a munklik, munk-, my [-ri] s munkkloster.



fribble [fribl] I. itr slarva, leka, handla lättsinnigt; av. tr. E~ away], II. s [lättsinnig] slarv

utan allvarlig sysselsältning, tok, fjant, narr.

fricandeau [fri'kəndou, äv. frikæ'ndo(u) ei. fr.

utt.] s kokk. kalvfrikandeau, slags kalvkyckling, fricassee [frikəsi/] kokk. I. s frikassé. II. tr frikassera.

fricative [fri'kativ] s o. a fonet. frikativ [-[konsonant],-] {+[konso- nant],+} frikativa, gnidljud. friction [frikjn] s
1. gnidning, rivning; frotte-ring; friktion; sliding m glidande friktion. 2. äv. biidi. slitning, friktion, motsättning, +
spänning, ~al [fri/kjən(ə)l] a° friktions-, /v^-ball [-bo:l] s friktionskula. o^-bath [-ba:þ] s massagebad. ~-clutch [-
kUtJ] s tekn. friktionsklo, -koppling, <x*-drive [-draiv] s tekn. friktionsdrift medelst friktionsväxel, [-~-gear-
[ing]-] {+~-gear- [ing]+} [-giə, -giəriq] s tekn. friktionsväxel. Friday [frai'di] s fredag; Black m olycksdag;

Good m långfredag, fried [fraid] imp. o. pp. av 2. fry. friend [frend] I. s 1. vän, väninna; kamrat; bekant; a m of
mine en vän till mig; be ms with vara [god] vän med; be bad ms vara ovänner; make ms förvärva (få) vänner;
bliva [goda] vänner igen, förlikas; make ms with bliva god vän med; make a m vinna (förvärva, få) en god vän
[of i]; vinna ngns vänskap; my honourable m i riksdagsdebatter den ärade talaren; my learned m jurister emellan
vid domstolsförhandling; lady-m mans väninna; woman m kvinnas väninna. 2. vän, gynnare [of, to]; hjälp [his
caution was his best a m of (to) order en vän av ordnihg; ~ at court inflytelserik gynnare, vän i viken, kungen ill
morbror. 3. pi. ms äv. anförvanter, anhöriga [ÄJS ms are Well-to-do people]. 4. tilltalsord bland kväkare; the
Society of Fms kväkarsamfnndet. II. tr poet. stödja, gynna. <vless [-lis] a utan vänner, ensam, ~ly [-li] I. a (~lily
ado %) 1. vänlig; vänskaplig [£o, with]; m faces bekanta ansikten; ~ match sport, vänskapsmatch; Fm Society
understödsförening av olika slag: sjuk-, pensions-, begravnings|kassa <fcc; do the m thing göra ngn en väntjänst;
part m skiljas som vänner. 2. välvillig, bevågen; gynnsam, nådig, välgörande [to], II. adv % vänligt, vänskapligt.
III. s pl -lies vänner, vänskapligt sinnade infödingar.

Friesliian [fri:'z|iən] isht om boskapsras se Frisian. -ic [-ik] a frisisk. -land [-lənd] I. npr Frisland. II. a frisisk.
frieze [fri:z] s 1. byggn. fris. 2. fris ylletyg med grov lugg å ena sidan.
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frigate [fri'git] s 1. i fregatt[skepp]. 2. oegentl.

kryssare. 3. zooi. fregattfågel [äv. ro-bird]. fright [frait] I. s 1. skräck, förskräckelse, skrämsel; give a p. a ~
skrämma ngn, göra ngn rädd; take ~ a) bli skrämd (förskräckt); b) om hästar skygga [at], 2. F spöke,
fågelskrämma Ethat ridiculous old II. tr poet. skrämma.

frippery [fri'pori] I. s 1. bjäfs*, prål, grannlåter, isht i klädedräkt. 2. småkram. 3. tomma fraser, prål, snobberi i tal
och skrift. II. a strunt-, skräp-, värdelös. Frisco [fri'sko(u)] npr Am. F San Francisko. frisette [frize't] s krusad
lugg, pannlock. friseur [fri:zə:'] s [hår]frisör. Frisian [fri'ziən] I. a frisisk. II. s 1. fris. 2. frisiska.

frisk [frisk] I. itr hoppa ystert, skutta, dansa, göra krumsprång. II. tr Am. S visitera ngn[s fickor]. III. s förlustelse,
lusttur, muntert upptåg, skoj. frisket [fri'skit] s boktr. remmika. frisky [fri'ski] a° skuttande, yster, lustig,

ostyrig, lekfull, livlig Echildren]. Frisweil [fri'zw(ə)l] npr.

frit [frit] gi»sfabr. I. siritta. II. tr frittera glassats, delvis smälta.

frith [friþ] s se firth. Frithelstock [frrþlstək, fri'stok] npr. fritillary [friti'lori, - - - -] s bot. kungs|krona, -ängslilja.

1. fritter [fri'to] s kokk. sings struva, [äpple- &c] munk kokt i flottyr.

2. fritter [fri'to] I. s vaui. pi. ~s * små|bitar, -delar. II. tr bryta (skära) i småbitar; splittra; ro away splittra, plottra
bort.



Fritz [frits] npr; appell. S tysk [soldat (u-båt,

aeroplan &c)]. frivol [frivl] F I. itr bära sig lättsinnigt åt, slarva, leka, slamsa, dilla. II. tr; ~ away slösa bort
pengar &o på strunt. III. s [light] ~ lustspel, fars. frivolity [frivo'liti] s 1. obetydlighet, futtighet av. i pi.; tomhet,
fåfänglighet. 2. om pers. nöjeslystnad, ytlighet, flärd, lättsinne, frivolous [fri'v^los] a0 1. om saker obetydlig
[book, work], liten, futtig, intetsägande [answer, argument], grundlös [complaint], bagatellartad, strunt-;
okynnes- [-[prosecution].-] {+[prosecu- tion].+} 2. om pers. nöjeslysten, fåfänglig, ytlig [woman], lättsinnig,
tanklös. friz[z] [friz] I. tr krusa hår. II. s krusning; krusat hår, [rad] lockar.

1. frizzle [frizl] tr o. itr steka, fräsa.

2. frizz le [frizjl] I. tr krusa, locka hår; äv. itr. krusa sig. II. s krusad hårlock; krusat hår. -ly [-li], -y [-i] a krusig
[hair].

fro [frou] adv (birorm tin from); to and ro fram

och tillbaka, av och an, hit och dit. Frobisher [frou'biJə], Frocester [fro'stə] nprr. frock [frok] I. s 1. munkkåpa. 2.
barn-, dam|-klänning. 3. ^ = ro>-coat; biidi. ibi. deputerad, politiker. 4. löst överplagg, arbetsblus, overall Evani.
smock-ro]. 5. mest Skotti. sjömanströja; livrock. II. tr kläda i bonjour; bekläda med prästerlig värdighet, ^-coat [-
kou't] s bonjour.

Froebel [frə:bl, av. fr0:'bəl] npr Fröbel.

1. frog [frog] s 1. kordongknapp å uniform m. m. 2. klack för bajonett.

2. frog [frog] s 1. groda. 2. se rogy II. /v-eater [-i:tə] s förakti. fransman.

frogged [frogd] a försedd (prydd) med kor-

dongknappar. frogllgy [fro'g|i] I. a 1. full av grodor. 2. grod-lik. II. s fransman öknamn. - -pond [-pond] s isht
Am. groddamm, frolic [fro'lik] I. a ngt åid. yr, lekfull, uppsluppen; full av upptåg. II. s 1. skoj, muntert upptåg;
yra, glättighet, ras. 2. glad tillställning, förlustelse, fest. III. itr leka, rasa, hoppa; ha upptåg (konster) för sig; äv.
roa (förlusta) sig. ~some [-səm] a° upptågsrik; glättig, munter, uppsluppen, from [from; obet. frəm, from]prep
från i oiika bet. 1. bort[a] från [home] uttr. utgångspunkt i rum o. tid, härkomst, avlägsr.andc; avstånd;
skilsmässa, befrielse, avhållande; skillnad; ~ a child ända från barndomen; ro .. to (om tid ibi. äv. till) från . . till,
ur . . i; be repeated ~ mouth to mouth gå ur mun i mun; ~ time to time emellanåt. 2. från [att ha varit]; ~ servants
they became oioners från att ha varit tjänare blevo de självägande. 3. av, från, ur; å.. vägnar; av.

hos Eloan ~]; uttr. givare, avsändare, ursprung, bärledning &c [derive, deduce ro]; vid verb som betyda väuta,
hoppas, låna &e; that is not re-
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quired m him det fordras ej av honom. 4. av, på grund av uttr. orsak, motiv [to abstain m doing a th. m fear
(malice &o)]; att döma av, efter; ^ fear av fraktan; ~ his dress I should say that att döma av hans dräkt torde; ~
my own experience av egen erfarenhet; suffer m the heat lida av värmen. 5. efter uttr. mönster; named m
uppkallad efter; painted m nature målat efter naturen; m an ancient statue efter en gammal staty. 6. för, mot vid
verb (äv.

adj.) som betyda dölja, skydda, försvara, göra säker, fly;

safe (secure) m säker för; secrets map. hemligheter för ngn. 7. tillsammans med prep. o. adv. ~ above ovanifrån;
^ afar fjärran ifrån; på långt håll; ~ amidst mitt ur, fram mellan: ~ among [fram] ur, från; uttaga, välja ibland, ur
kretsen av; ~ behind bakifrån ngt; rv» behind a newspaper bakom en tidning, med en tidning framför sig; m
below, beneath nedifrån; från undersidan av ngt; ~ between fram mellan; ~ beyond från andra sidan av; forth, ~



off, m out, ~ out of bort från, ut ur; ~ there (thence) därifrån; ~ under fram från (under) [he crawled m under the
table]; bort från plats under [knock (kick) m under]; m within the house inifrån huset; ~ without utifrån.

Frome [fru:m, äv. froum] npr.

frond [frond] s bot. ormbunksblad; äv. palmblad o. d. <^age [-idg] s koii. ormbunksblad; oeg. blad[verk].

Fronde [fro:nd] s 1. hist. frond under Ludvig xiv. 2. oppositionsparti].

front [fr An t] I. s 1. nu mest poet. panna; ~ to m ansikte mot ansikte. 2. biiai. panna, uppsyn; trots, fräckhet
[have the m to do, show a bold ~]. 3. framsida, främre del av ngt; fasad. 4. X stridslinje; front [be at the m; on the
~]; go to the m gå till fronten (ut i kriget); change m göra frontförändring; biidi. ändra ståndpunkt. 5. the m äv.
promenaden pà kustbadort. 6. [säiVj-]"^ skjortbröst, veck [a false (loose)

nt/]. 7. löshår buret av kvinna över pannan. 8. läge framför ngt; i förb. med prep.: in m framtill, fram; i spetsen,
före [walk in ~]; in m of (Am. ofta ~ of) fram-, in-, utanjför; come to the m komma upp (på tapeten), bli aktuell;
framträda inför offentligheten, bli bekant, träda i förgrunden. II. a framtill belägen, fram-, främre, front-, första;
the m bench minister-el. exministerjbänken på vardera sidan om talmansbordet; ~ box fondloge; the m door
huvudingången, stora ingången; ~ matter boktr. Am. inledande sidor före själva texten; ~ name Am. förnamn; ~
page första sida av tidning; m-page stuff viktigt nyhetsmaterial lämpligt ®r första sidan; ~ tow första bänk; <v/
room rum àt fasad-sidan av ett hus rum åt gatan; ~ trench främsta skyttegrav; ~ vowels fonet. främre (pala-tala)
vokaler; ~ wheel framhjul; ~ yard främre gården framför huset; ellipt. a two pair m

rum åt gatan två trappor upp. III. itr 1 vetta [on, to, towards mot, åt]. 2. av. tr. vända [sig] framåt; m! ss.
kommandoord mittåt! «v/ about vända sig om. IV. tr 1. ligga (stå) [mitt] emot, vetta (vara vänd) mot. 2< möta,
trotsa. 3. bekläda framsidan av [m with stone], <v;age [-idg] s 1. främre del, framsida, fasad. 2. fasadlängd;
frontlinjes utsträckning. 3. område vid gata (vattendrag) ei.meiian fasad o. gata. 4. läge, ställning mot ngt. onager
[-id3ə] s ägare av frontage, ~al [-1] I. s 1. altar|-kläde, -förhänge. 2. fasad. II. a 1. [-pann-[boné].-] {+pann-
[boné].+} 2. front-; äv. fasad-; m attack frontanfall ej fr&n flanken el. bakifrån, ~ier [-jə] s politisk gräns,
gränsområde; av. ss. adj. gräns-, sv/ispiece [<ispi:s] I. s 1. fasad; ornamental huvudingång. 2. gavel över dörr,
frontespis. 3. titelplansch. 4. S syn[en]. II. tr förse-med titelplansch. less [-lis] a utan (med förstörd) fasad, ~let [-
lit] s 1. pannband. 2. djurs ansikte; framhuvud på fåglar, ~on [-ən] s byggn. fronton, gavel isht ornamental sådan
över dörr ei. fönster, ~-rank [-rægk] s X främre ledet, ~-tooth [-tu:þ] (pi. - -teeth) s anåt. framtand. /^ward[s] [-
wəd(z)] adv fram[åt].

frost [fro(:)st] I. s 1. frost; tjäle; köld, kyla under fryspunkten; äv. bildl.; ten degrees of m tio grader kallt; Jack
Fm frosten personifierad; black m frost utan rimfrost [mots, white ei. hoar ~]. 2. rimfrost. 3. S fiasko; besvikelse;
it was a m det var totalt misslyckat. II. tr 1. frostskada, göra frostbiten, sveda. 2. bekläda (betäcka) [liksom] med
rimfrost. 3. brodda hästskor. 4. glasera med socker [med cake]. 5. mattslipa glas, silver. 6. bildl. göra hår vitt el.
gråsprängt, rv-bite [-bait] s frost-, kyl|skada. ~-bitten [-bitn] a frostbiten; [för]frusen. a bound [-baund] a in- ei.
fast|frusen. /ving [-ig] s 1. glasyr Pa tårta av socker. 2. matt yta på glas, silver m. m. ^-nail [-neil] s isbrodd i
hästskor. ~-work [-wə:k] s isblommor Pa fönster, rimfrost på trad &c. ~y [-i] a° 1. frost-[m$rA<], frostig,
[frys]kall, iskall, kylig av. biidi. 2. rimfrostklädd. 3. om hår grånad.

froth [fro(:)þ] I. s 1. fradga, skum. 2. uidi. tomt ordprål, 'snömos'; ngt värdelöst i aiim. II. itr fradga, skumma. III.
tr göra (vispa) till skum; bringa att skumma [ofta ~ up], m--blower [-blo(u)ə] s skämts, öldrickare. my [-i] a° 1.
fradgande, skummande, skummig. 2. tom, innehållslös, ytlig, löslig. 3. om kläder tunn, luftig.

Froude [fru:d] npr.

frou-frou [fru:'fru:] s frasande, prasslande liksom av sidenklänning.

frow [frau] s tysk el. holländsk fru.

froward [fro^'od, av. frou'wəd] a° ngt aid. trilsk, motsträvig, egensinnig, styvsint,hals-starrig.



Frowde [fru:d, fraud] npr.

frown [fraun] I. itr 1. draga hop ögonbry-
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nen, rynka pannan; visa en hotande (bister) uppsyn. 2. se ogillande (hotande, dystert) [at, upon]. II. tr 1. tvinga
(skrämma &c) genom rynkning av pannan ei. sträng blick; he was roed into silence en hotfull (ogillande, sträng)
blick tystade ned honom. 2. uttrycka (äv. framtvinga) med bister uppsyn; he roed defiance upon everybody han
såg hotfullt och trotsigt på dem alla. III. s 1. rynkad panna; bister uppsyn; sura miner. 2. ogunst £the ros of
Fortune], ~ingly [-igli] adv med rynkad panna, bistert, hotfullt, ogillande; dystert, frowst [fraust] I. s instängd
kvar och het luft i rum. II. itr [tycka om att] sitta inne i värmen, vara en stuggris; sitta inne och slöa. ~er [-ə] s
stuggris. ~y [-i] a instängd, kvav. frowzy [frau'zi] a 1. stinkande, instängd, unken. 2. snuskig, osnygg [children],
oborstad, okamliad [hair]; slampig. froze [frouz] imp. »v freeze, >on [-n] PP. »v freeze; ofta om tillgångar
[fast]frusen, bunden [credits]-, the ro limit det värsta av allt, det outhärdligaste man kan tänka sig. fructillferous
[frAkti|'fərəs] a fruktbärande, -fi-cation [-fikei'Jn] s 1. fruktbildning, »sättning. 2. bot. befruktningsorgan isht pà
orm-bunkar och mossor; frukt[delar] blomma o. frukt.

-fy [-fai] I. itr bära frukt. II. tr göra fruktbärande (fruktbar); befrukta, fructuous [frA'ktjuəs] a fruktbar eg. o. biidi.
frugal [fru*/g(ə)l] a° sparsam [of på; ~ mind], måttlig; enkel, torftig [fare, meal], billig. ~lty [fru^.jgse'liti] s
sparsamhet, enkelhet &0.

fruit [fru:t] I. s 1. frukt: a) kon. [every kind of ro; bear he feeds on ~]; b) med adj. o. pi. ros betecknande särsk.
slags frukt [ripe ros]; C) ätbar växtprodukt i allm. [the ros of the earth]; d) bot. term; e) biidi., jfr 3.; old ro S
gamla galosch. 2. bibi. livsfrukt, avkomma E~ of the body (loins, womb)]. 3. frukt, produkt, avkastning [the ros
of industry]; resultat; behållning, nytta. II. tr o. itr [komma trid &o att] bära frukt. ~afl® ["^3] 8 ko11' frukt[er];
fruktskörd. arian [fnKt^əriən] s en som lever på frukt, frukt-, råkost|ätare E~ diet], ~-bearer [-beərə] s växt
(träd) som bär frukt, ~-cake [-keik] s ung. korintkaka. ^-drop [-drop] s frukt-pastill. 'ver [-ə] * 1. fruktträd. 2.
fruktfartyg. 3. av. fruktodlare, ~erer [-(ə)rə] s frukthandlare shop], ~ful [-f(u)l] a° 1. fruktbar, bördig;
fruktbringande [rain]. 2. fruktsam. 3. givande, rik [subject], som rikligt frambringar [of, i»]; fördelaktig, lönande,
~lon [fru(:)irJn] s åtnjutande, ernående av ngt önskat; njutning a* ngt. ~-Jelly [-djeHi] s fruktgelé; marmelad, ^-
juice [-dgms] s fruktsaft. /%/iess [-lis] a° 1. ofruktbar. 2. fruktlös, gagnlös, fåfäng, /xz-piece [-pi:s] s
fruktmålning. /v-show [-Jou] s fruktutställning, ~y [-i] a

1. frukt-, fruktliknande, med fruktsmak. 2. biidi. F saftig, kraftig, äv. rafflande.

frumenty [fru:'mənti] s kryddad vetevälling, frump [frAmp] s F tantaktigt fruntimmer, [-[gam-nial]-] {+[gam-
nial]+} 'tant', ~y [-i] a tant[akt]ig, illa (gammalmodigt) klädd, frustrate [frAstrei't, är. --] tr omintetgöra, korsa,
gäcka, [be]svika [designs, hopes]; hindra, korsa ngns planer E~ « p•]; göra betydelselös; neutralisera [effect], -lon
[frAStrei'Jn] s omintetgörande, gäckande &c; missräkning, frustum [frA^təm] s geom. avstympat parti när-mast
basen ar solid figur el. mellan två plan; ro of a

cone stympad kon. frutescent [fru:te'snt] a bot. buskjartad, -lik. frutex [fru/tiks] s bot. buske.

1. fry [frai] s 1. gli, småfisk; [salmon] ro unglax på 2:a året. 2. yngel t. ex. av bin o. grodor. 3. svärm; förfärlig
hop; small ~ obetydligt folk; småjfolk, -gli, -ungar; är. i aiim. om ngt obetydligt men rikligt förekommande.

2. fry [ixvX] fried fried I. tr steka i paDna, bryna, fräsa upp; ro out fat Am. S pressa ut pengar; ~ up värma
(steka) upp; Fve got other fish to ro jag har annat att tänka på (stå i). II. itr stekas. III. s ngt stekt i aiim. ~er [-ə] s
fiskstekpanna. <ving-pan [-igpæn] s stekpanna; out of the ro into the fire ur askan i elden.



ft. [fi:t] förkortn. för feet, ie foot. fubsy [fA7bzi] a kort och tjock, [liten] frodig, fuchsia [fju/Jə] s bot. fuchsia,
bloddroppe. fuc|us [fju/lkəs] (pi. -i [-sai]) s bot. tång. fuddle [fAdl] I. tr 1. berusa, supa full isht i pp.

2. förvirra, göra omtöcknad. II. itr supa; supa sig full. III. s 1. supperiod, suptag [be on the ro]. 2. rus, berusning.

fudge [fAdg] I. s 1. ofta interj. prat, dumheter. 2. fuskverk. 3. tidn. i sista Stund infogad tidningsnyhet. 4. slags
chokladkola. II. tr; ro [up] lappa ei. fuska ihop; göra ihop, förfalska. III. itr fuska 1 arbetet. Fudge [fju:d^, fAd$]
npr.

fuel [fju'il, fjuəl] I. s bränsle; biidi. näring; ~ oil brännolja; add to the fire gjuta olja på elden. II. tr mata, lägga på
eld. ID. itr skaffa bränsle, ~-value [-væ*lju(:)] s bränslevärde.

fug [fAg] s F instängdhet, kvalmpghet]. fugacllious [fju:g|ei'Jəs] a° flyktig, -ity [-æ'siti]

s flyktighet. fuggy [fA'gi] a° F instängd, kvav iUft. fugitive [fju/djitiv, äv. -djət-] I. a 1. flyktig, flyende, förrymd.
2. ostadig, ombytlig. 3. obeständig, ovaraktig, tillfällig; efemär; ~ pieces små tillfällighetsstycken, lättare gods. II.
s flykting; landsflyktig. fugle|man [f]u*/gl|mæn, äv. -mən] (Pi. -men) s 1. soldat placerad framför kompani ss.
instruktör,

föredöme. 2. Midi, ledare, anförare; talesman, fugue [fju:g] s mus*, fuga.
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fulcrum [fz/lkrəm] s stöd[jepunkt] isht rar hav-

stång.

fulfil [fulfi'l] tr 1. uppfylla löfte, profetia, begäran, Tillkor &c, fullgöra, utföra befallning, vilja &c, mot-svara
syfte; fylla behov. 2. fullborda arbete, lopp &c; rea. ~ o. s. fullborda sin mission, nå sin bestämmelse; nå full
utveckling. <vment [-mənt] s 1. uppfyllelse. 2. fullbordan.

fulg||ent [fA'ldgont] a° poet. strålande, lysande, skimrande, -urate [fA'lgju(ə)reit] itr blixtra.

Fulhàm [ft/ləm] npr; m Palace londonbiskopens residens.

fuliginous [fju-.li'djinos] a° sotig, sot-; mörk.

1. full [ful] tr val ka, stampa kisde &c.

2. full [ful] I. a 1. full, [upp]fylld [o/av, med], fullt besatt [F av. ~ wjo]; we are ~ om skola, hoten &c vi ha ingen
mer plats. 2. o/[fullt] upptagen av, som blott täuker på o. talar om, som går upp i [he is m of himself of his
subject, of it &c]. 3. &id. mätt [S ~ up]; av. Midi. [m of years and honours]. 4. rik[lig] [a m meal], ymnig;
utförlig [he is very ~ on this point]. 5. full[ständig], hel; fulltalig; full-stämmig; ~ beard helskägg; ~ brothers and
sisters hielsyskon; ~ dress högtidsdräkt, gala; frack; m-dress debate i förväg bestämd viktig parlamentsdebatt; at
m length raklång; av. utförligt, fullständigt; m-length portrait helbild; a ~ mile en dryg mil; ~ marks mycket goda
betyg; ~ moon fullmåne; ~ pay full lön for person i aktiv tjänst; ~ rehearsal generalrepetition; ~ speed [i (för)]
full fart;

stop punkt i skrift; make a m stop tvär-stanna; ^ tide högvatten; in m view fullt i sikte; rakt framför [of] ngt. 6.
myndig [of m age]. 7. om ljus skarp, stark; djup, mättad färg; kraftig puis &c; mäktig, stark, fyllig, djup ton, röst.
8. fyllig, rund; rik[ligt tilltagen]; om dräkt vid [the dress is too ~], veckrik. II. adv 1. fullt, fullkomligt; drygt [~
six miles]; alldeles, rakt, rätt [the light fell m upon him]; m as well alldeles lika bra; orta i sms: m-blown, m-
grown &c, se nedan. 2. poet, mycket, full[er] [I know it ~ well]; m many a night mången natt. III. s 1.
full[ständig]het, helhet, det hela,' alltsammans av ngt, fullt mått, full utsträckning; in m fullständigt, i sin helhet,
till fullo; to sign in m underteckna med namnet fullt utskrivet; to the m fullständigt, till fullo. 2. höjdpunkt, mitt;
the moon is at the ~ det är fullmåne; in the m of the season mitt i säsongen. IV. tr vecka, plissera [av.



on], ~-back [-bæk] s fotb. back. ^-biood[ed] [-bUd, -id] a fullblods-; brother of full blood helbror; - -blooded av.
kraftig; varmblodig. •blown [-bloun] a fullt utslagenbiomma; mogen, blomstrande, »/-bodied [-boMid] o om vin
&c fyllig, stark, tung, mustig, ^-bottomed [-[-bo-təmd]-] {+[-bo- təmd]+} a vid nedtill; ~ wig allongeperuk. -
bound [-baund] a bunden i helt skinnband.

fuller [fu'lə] s valkare; ms earth valklera. Fullerton [fu'lətn] npr.

fulltl-faced [fu'l|feist] a 1. med fylligt ansikte. 2. med ansiktet vänt rätt mot [to], --flavoured [-fleivəd] o 1. stark[t
aromatisk], kryddad, pikant, med fyllig smak [à m cigar], 2. S oanständig historia. • -grown [-groun] a fullväxt,
vuxen person. ful[l]ness [fu'lnis] s 1. fullhet; the m of the world allt vad därpå (på jorden) är; out of the m of his
heart av hela sitt fulla hjärta. 2. fullständighet; riklighet, rikedom [of knowledge]; överflöd. 3. fyliighet, djup i
ton, färg &c. 4. in the ~ of time i tidens fullbordan.

fullllsize [fu'l|saiz] a i full storlek; om porträtt i kroppsstorlek. - -timer [-taimə] s 'heltidsläsande elev' skolbarn
som deltar i undervisningen hela dagen, -y [-i] adv fullt, fullständigt; utförligt; drygt, 'hela' [m two days]. fulmar
[fu'lmə] s zooi. stormfågel, fulminllant [fA'lmin|ənt] a 1. dundrande, blixtrande. 2. om sjukdom som utvecklar
sig hastigt, galopperande, -ate [-eit] I. itr 1. ljunga, åska;

nu oftast bildl. dundra isht om påve o. kyrka [against

mot]. 2. explodera; -ating explosiv, knall-[cap, gold, powder], II. tr 1. slunga bannstråle mot, fördöma. 2.
framdundra heteise, klander &c, utslunga, -ation [-ei'Jn] s 1. 'vredesåskor', bannstråle; våldsamt fördömande ei.
hot. 2. ljudiig explosion, -ic [- *ik] a explosiv; ^v acid knallsyra. fulness [fu'lnis] se Tunness, fulsome [fu'lsom,
av. fA'1-] a° om smicker &c överdriven, äcklig, osmaklig. Fulton [fultn], Fulvia pYlviə] nprr. fulvous pVlvəs] a
gulbrun, fumade [fju-.mei'd] s rökt sardin. fumbl|e [fAmbl] I. itr fümla; famla, treva fnf, with med, på; for, after
efter]; ~ about in o.'s pocket känna (gräva) i fickorna; he md with his cap han stod och vände på mössan; a -ing
attempt ett fumligt (trevande, klumpigt) försök. II. tr fumla med, [stå och] fingra tafatt på; ~ o.'s way treva sig
fram. -er [-ə] s klåpare, kladd. fume[fju:m] I. s 1. vai- äv. illaluktande dunst, ut-dunstning, rök, 'doft', av. 'stank'
[of incense, tobacco]; ånga; narkotisk dunst mest pl.; äv. bildl. 2. blott rök, blå dtinstor, drömmeri, tom inbillning.
3. upprördhet, uppretad sinnesstämning, ilska [in a m], II. itr 1. ryka, ånga. 2. uppstiga i ånga; ~ away dunsta
bort. 3. vara retlig, grina, rasa, vara ilsken [fret and m], III, tr 1. fylla med rökelsedoft. 2. röka trä &c; md oak
mörk ek. ^-chamber [-tjeimbə], •closet [-kloNzit] s dragskåp, kapell i laboratorium. ~-pipe [-paip] s dragrör.
fumigatlle [fju/migeilt] tr 1. [in]röka, desinfi-ciera; röka trä; md oak mörk ek. 2. parfymera med rökning, -lon [- -
-Jn] s 1. rökning, dés-
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infektion. 2. inrökning med dofter; parfyme-ring; rök[else]. -or [---tə] s desinfektör; rökapparat.

fumy [fjir/mi] a° rökig; röklik; danstig. fun [fAn] I. a nöje, ngt roligt, det roliga [of i]; skämt, npptåg; for <e, for
the ~ of it för ro skull; in ~ på skämt; like ~ F energiskt, väldeliga, av tusan; som ett vatten; what så roligt
(skojigt)! it is good (great) ~ det är väldigt roligt (trevligt); it was such ~ det var så livat (skojigt); have [some] ~
ha litet roligt (trevligt, skojigt); have some ~ with a p. skoja med ngn; I don't see the ro of it jag förstår inte vad
det är för lustigt (roligt, mening) med det; get ~ out of a th. finna nöje i (få nöje av, ha roligt åt) ngt; make ~ of
poke ~ at göra- narr av, driva med. II. itr % roa sig; skämta, funambulist [fju:næ'mbjulist] s lindansare, function
[fA'q(k)J(ə)n] I. s 1. funktion, [-verksamhetssätt],-] {+verksam- hetssätt],+} uppgift. 2. syssla, kall; pt. ~s
officiella [ämbets]åligganden. 3. religiös ei. annan offentlig ceremoni; F »torre ceremonies tillställning,
festlighet, högtidlighet [attend a great state ~]; bjudning [social ~s]. 4. mat. funktion. II. itr fungera, tjänstgöra,
~al [-[fA'g(k)-Jən(ə)l]-] {+[fA'g(k)- Jən(ə)l]+} a° 1. till ämbetet hörande, ämbets-, officiell. 2. specialiserad; ~



management specialiserad [drifts]ledning, strängt genomförd arbetsfördelning. 3. rysioi., mat. till en funktion
hörande, funktionell [fysioi. motsats organic]. ^aiism [fA/g(k)Jənəlizm]sfunktionalism. realize [fA^gkJənəlaiz]
tr Am. funktionalisera, specialisera, genomföra sträng arbetsfördelning i foretag, ~ary [-əri] I. s funktionär,
ämbets-, tjänste|man. H. a 1. ämbets-, officiell. 2. fy-sioi. funktionell, ~ate [-eit] itr % fungera, funktion era. fund
[fAnd] I. s 1. fond, grundkapital; för visst + syfte bildat kapital driftskapital; mest bildl. fond, stor tillgång [a ~ of
experience, knowledge]: sinking ~ amorteringsfond. 2. pi. [public] rv/5 stataobligationer, statspapper [he has £
1,000 [invested] in the 3. F pi. tillgångar, [penning]medel, pengar; in ros vid kassa. II. tr 1. fondera, kapitalisera;
tillföra fonden; r^ed debt fonderad (konsoliderad) skuld, fonderat lån. 2. placera kapital i statspapper
(obligationer) [^ed property], ~able [-əbl] a som kan kapitaliseras (fonderas), kapitalise-rings- [value], ~ament [-
əmənt] s säte, bakdel. ~amental [-əme'ntl] I. a fundamental, grund-; grundläggande, -väsentlig [fo]; ursprunglig;
~ note mus., ~ tone fys. grundton. II. s grundprincip [mest pi. ~s]. ~amentalism [-əme'ntəlizm] s rei.
fundamentalism ortodox amer. rörelse efter världskriget. 'vamentally [-atne'n-

təli] adv i grunden, till sitt väsen, ^-holder [-houldə] s innehavare av statsobligationer. funer||al [fju:,n|(ə)rəl] I. a
begravnings-; ~ pile {pyre) bål; ro oration (sermon) liktal; ~ ser-

vice jordfästning. II. * 1. begravning, lik-begängelse [to officiate at a that's his ~ S det blir hans sak. 2.
begravningståg, -procession [vani. ~ procession]. -ary [-(ə)rəri] a begravnings-, -eal [-i'əriəl] a° begravnings-;
dyster, sorglig, funglloid [fA'g|goid] a svampjartad, -formig. -ous [-gəs] a svamp-, svampig, svamp|aktig, -artad,
-lik[nande], -us [-gəs] (pi. -i [-d^ai] ei. -uses) s svamp, svampbildning; svampartad utväxt; ofta bildl. om ngt som
täxer upp fort.

funicular [fju(:)ni/kjulə, fən-] o rep-; kabel-;

»v railway trådlinebana, linbana, funk [fAgk] S I. s 1. förskräckelse, rädsla; be in a ~ (av. blue vara skraj
(nervös). 2. mes, hare. II. itr vara rädd (skraj). III. tr I. vara rädd för ngn. 2. smita ifrån; ~ it smita, dra sig undan.
3. skrämma mest i pp. ~-hole [-houl] s S 'gömställe': a) skyddsrum i skyttegrav; b) syssla i ämbetsverk &c,
varigenom ngn kan undgå krigstjänstgöring, ~y [-i] a S rädd, skraj, nervös, funnel [fAnl] s 1. tratt. 2. lnfthål, rör
för ven-tilering ei. belysning. 3. skorsten Pà båt ei. lok.; rökfång, ~-shaped [-Jeipt] a trattfor-mig.

funnillment [fA^ilmənt] s [putslustighet, skoj. -Iness [-nis] s lustighet, -y [-] I. a° 1. rolig, lustig; komisk;
skämtsam [he became very ~]; /x/ column skämtspalt; ~ stuff skämt, [-lustigheter],-] {+lustig- heter],+} skoj. 2.
F konstig, märkvärdig, egendomlig [it's ~ he hasn't answered your letter]; löjlig, lustig [that <%, little shop]. II. s
S Am. skämtavdelning i tidning, -y-bone [-boun] s F tjuvsena i armbågen, -y-man [-mən] s komiker; clown.

fur [fə:] I. s 1. pälshår på vissa djur. 2. [mest pl. ~s] finhåriga Skinn av vissa djur, pälsar isbt beredda [fo-bearing
animals]; buy ~ se 3. 3. [mest pi. tes] päls|foder, -garnering; pälskrage; päls|-verk, -varor; buy (wear) res (a ~)
köpa (bära, ha) päls; jfr buy <e koll. köpa Skinn i stora poster; ~ cap pälsmössa; ~ cloak dampäls. 4. ko», djur
med päls; ~ and feather pälsdjur och fågelvilt; hunt <o jaga hare. 5. pälsartat överdrag: a) persikfjun; b)
beläggning pà tungan i sjokdomar; c) pannsten; grums, bottensats. II. tr

1. päls|fodra, -kläda; fored gloves pälshandskar. 2. belägga. III. itr bli belagd med

grums o. d.

furbelow [fə/bilou] s 1. veckad kappa på kjol.

2. pi. ~s grannlåter äv. biidi.

furbish [fə/bij] tr 1. blankskura, feja isbt vapen, polera [furniture; äv. ~ up]. 2. putsa upp, piffa upp, renovera
[mest ~ up], ~er [-ə] s svärd fe jar e, polerare. furcatlle I. [fə:'|keit, »v. -kit] a gaffelformigt kluven, tvekluven, gr
enig. II. [fə/keit, - -] itr förgrena sig [gaffelformigt]. -ion gfə:kei'Jn] s gaffelklyvning, [gaffelformig] förgrening,
fur-coat [fə:'kou't] s päls. furious [fju'əriəs, fjo'əriəs] a° rasande, ursin-
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nig [be m with a p.]; våldsam [gale], vild [driving]; fast and m uppsluppen, bullersam glädje, 'som står i taket',
furl [fə:l] I. tr rulla ihop, beslå »eget; fälla ihop paraply, solfjäder; skrinlägga förhoppningar &c. II. uv. itr
hop|rullas, -fällas, fur-lined fə:'laind] a pälsfodrad. furling-line [fə^liglai^n] s »i* beslagssejsing. furlong [fə/log]
s 1/s engelsk mil 201,17 m. furlough [fə/lou] I. s permission [apply for m;

he is home on ~]. II. tr permittéta. furnace [fə/nis] I. s 1. mas-, smält|ugn av. biidi.; open'hearth m martinugn. 2.
eldstad rar ångpanna, värmeledningspanna. 3. biidi. eldprov. II, tr uppvärma i masugn. Furness [fə:'nis, av. -nes]
npr. Furneux [fə:'niks, fə:'no(u)] npr. furnish [fə/nij] tr 1. mest pass. förse [with med]; med with [försedd] med.
2. inreda, möblera; med apartments (rooms) möblerade rum. 3. leverera, furnera, ombesörja, anskaffa;'biidi.
lämna, ge, skänka, erbjuda bevis, exefepei &c. ~er [-ə] s furnissör isht av möbler; möbèlhahd-lare; leverantör,
~infl [-ii)] s 1. utrustjande, -ning; ekipering. 2. dekoration, prydnader [a floral m]. 3. inredning; tillbehör,
furniture [fə:'nitjə] s (endast sing.) 1. aid. utrustning; innehåll 1 ngt; m of o.'s ppcket pengar; her mental m
hennes andliga utrustning. 2. åid. basts mundering, seldon. 3. rigg, tackling. 4. tillbehör; isht beslag, montering &
dörr, kista &o. 5. oftast möbler; möblemang, inventarier, bohag; a piece ofm en möbel t, ex. soffa; a set of m, a
suite ofmen möbel t. ex. matsalsmöbel; this m Was bought &o dessa möbler ha köpts ~ and fixtures account
inventariekonto. Furnivall [fə/nivl] npr.

furore [fju(ə)ro:'ri, f]u'əro:ri] s furor, vild hänförelse.

furrier [fA'riə] * pälsvaruhandlare, körsnär, buntmakare. my [-ri] s 1,. pälsberedning; pälsvaruhandel. 2. koii.
pälsvaror, furrow [fA/ro(u>] I. s 1. plogfåra. 2. biidi. fåra av. i ansiktet; ränna, räffla; spår. II. tr plöja; fåra; räffla,
my [-i] a fårad, full av fåror &o. furry [fə/ri] a 1. päls-; pälsbetäckt; päls|klädd, -fodrad. 2. pälslik[nande]. 3.
grumsig, belagd tunga.

further [fə:'ðə] I. a (komp. tm far jfr farther) 1. avlägsnare, f järmare, bortre; on the m side of på bortre sidan av,
hinsides; at the m end ytterst, vid yttersta ändan. 2. vidare, ytterligare [tillkommande], närmare; without m
consideration (examination) utan närmare övervägande (undersökning); till m notice tills vidare; till m orders tills
vidare; for m particulars apply to .. närmare upplysningar [meddelas] hos.. II. adv 1. mera avlägset, längre bort
ei. fram i rom ei. tid [~ off]; m on längre fram; nothing could he m from the

truth ingenting kande vara mindre överensstämmande med det verkliga förhållandet. it will go no m det blir oss
emellan; wish a man m önska ngn dit pepparn växer; Pil see you m first S aldrig i tiden! 2. vidare, y tter* ligare,
närmare; dessutom; inquire m into närmare undersöka sak. III. tr befrämja, gynna, hjälpa, befordra, ~ance
[fə:/ð(ə)rənsj s [be]främjande. ~er [-rə] s [be]främjare, gynnare, stöd. *vmore [-'mo:'] adv vidare, dess* utom.

furthest [fə/ðist] I. a superi, till far jfr farthest avlägsnast, fjärmast, borterst. II. adv längst bort, ytterst, vidast,
furtive [fə/tiv] o° 1. förstulen [glance], [gjord] i smyg, hemlig. 2. listig, lömsk; av. inbunden. 3. stulen. 4.
tjuvaktig. fur|y [fju'ori, fjo'ori] s 1. raseri, ursinne [i» a /x/]; våldsamhet; im. av. våldsam vurm [for]; the m of the
storm stormens raseri; like F vanvettigt, fruktansvärt. 2. furie; av. biMi. hämnd-, plågo|ande mest pi. -ies; rasande
kvinna.

furzlle [fe:z] s bot. uiex gul-, ärt|törne. -y [-i] a beväxt med gul törne; lik gultörn e.

1. fuse [fju:z] I. tro. itr 1. smälta; sammani-smälta, -gjuta[s] [into till]; sammanslå bolag, företag. 2. itr. F om
elektr. ljus slockna emedan en propp smälter (springer). II. s elektr. [-[säkerhets]-propp-] {+[säkerhets]- propp+}
[safety m].

2. fuse [fju:z] I. s brand-, tänd|rör, lunta; percussion m nedslagsrör; time m tid-, dubbel|-rör. II. tr förse krut &c
med lunta, ~e [-i:7] .? 1. snäcka t ur. 2. s* 2. fuse I. 3. storm[tänd]sticka.

fuselage [fju/zila:^, av. -lidg] s fiygv. flygkropp



aeroplanstomme.

fusel-oil [fju/zloi'l] s finkelolja. fusible [fju/zəbl, av. -ibl] o smältbar, lättsmält; easily m ore kvickmalm;
sparingly m sv&r-smältbar; ~ cut-out fys. säkerhetspropp; ~ plug fy», smältstycke, fusiform [fjui'ziform] a
apolformig. fusil [fju/zil] s förr lätt musköt, ~iar [-i'ə] s förr musketör; nu fysiljär. oJade [-ei'd] I. s gevärs|eld, -
salva, beskjutning med mindre eldvapen; fysiljering. II. tr beskjuta med gevärseld; skjuta ned, fysiljera. fusion
[fjuign] s 1. smältning; av. konkr. smält massa. 2. samman|smältning, -slaguing av f«retag &o, fusion [m into
one]. fuss [£as] Fl. i bråk, onådigt, oproportionerligt el. beskäftigt besvär, väsen, fjäsk; make a m göra (föra)
väsen, ställa till bråk, bråka; make a m about a th. göra väsen av ngt, bråka för (om) ngt, röra upp himmel och
jord för ngt; make a m of a p. göra väsen (stor affär) av ngn, krusa (fjäska) för ngn. II. itr göra mycket väsen,
bråka; gno (fara) omkring [she med about in the kitchenam about a th. göra mycket väsen av ngt; ~ over a p. göra
stor
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gaffer

affär av ngn. III. tr plåga, irritera, göra nervös. ~y [-i] a° F1. beskäftig, bestäiisam, fjäs-kig; ar. ivrig; nervös,
kinkig, orolig [man, manners]. 2. utstyrd dräkt, fustian [fA'stiən] I. s 1. tjock kyprad bomullsvävnad ss. parkum,
manchester. 2. svulst, bombast i språk. II. a 1. manchester- &o. 2. svulstig, bombastisk, pompös, uppblåst
[language]; ar. usel.

fustic [fA'stik] s gul I holts, -trä. fustigation [fAstigei'Jn] s * prygel, fustlly [fj/sti] a° 1. unken, mögelluktande
[bread]; som luktar instängt. 2. förlegad, gammalmodig, kufisk, fut [fAt] adv; go fw F gå sönder, klicka, spricka,
futilflə [fju/tail] a° 1. fåfäng, gagn-, frukt-, meningsjlös, onyttig, gjord förgäves [anger, effort, idea]. 2, ibi. nr.
innehållslös, tom [book], om pers. som saknar högre mål o. intressen, -ity [fju(:)ti'liti] s det fåfänga [of i ngt],
gagn-, meningslöshet; värdelöshet, intighet, futtock [fA'tək] s & upplänga del ar spant, sxs-

-shrouds [-Jraudz] s pl puttingsvant. futurlle [fju/tjə] I. a [till]kommande, framtida, blivande; senare [a chapter];
gram. futural; ^ ages kommande släkten; business hand.

terminsaffär; a ~ life (state) ett tillkommande liv; his ~ life hans framtid; ^ prospects framtidsutsikter; ~ [tense]
gram. futurum; ~ perfect [tense] futurum exaktum. II.s 1. framtid; the immediate ro närmaste framtiden; near ro
nära (överskådlig) framtid; for the ro för framtiden jfr reij.; in ~ (är. for the ro) hädanefter, för framtiden,
framdeles, framgent [in ro you must . .]; in the ~ i framtiden [ten years in the 2. gram. futurum. 3. F
tillkommande man ei. hustru. 4. hand. pi. ros terminsaffärer spekulationsköp för framtida leverans; to deal in res
spekulera [i hausse ei. baisse], -ist [-rist] s måi. futurist. -Itjy [fju(:)tju/əriti s 1. framtid. 2. sing. ei. pi. •ies
framtida händelser.

fuzz [fAz] I. s fjun, dun; stoft. II. itr förflyga i smådelar (stoft, fjun). ~^-ball [-bo:l] s bot. röksvamp. y [-i] a° 1.
fjunig, flockig, trå-dig. 2. suddig, otydlig. 3. om hår krusig &v. burrig. ~y-wuzzy [-iwA'zi] s skämts, sudansoldat;
'ullhuvud'.

fy[e] se fe.

Fyf[f]e [faif], Fylde [faild] nprr. fylfot [fvlfot] s hakkors. Fyne [fain], Fyson [faisn] nprr.

G.

G, g [d^i:] (pl. Gs, G's [dji:z]) S bokstaven, noten, tonen g; ~ clef mus. g-klav, diskantklav; ~ sharp mus. giss; ro
flat mus. gess; 6. förkortn. för general, grand, great m. m.; g. — genitive, gram, guinea[s] m. m. Ga. = Georgia.

gab [gæb] s S prat, gafflande; the gift of the ro gott (smort) munläder; stop your ^/håll mun! gabardine »»
gaberdine isht 2. gabble [gæbl] I. itr o. tr 1. gaffla, pladdra, prata. 2. om gäss &o snattra, kackla. II. s 1. pladder,



prat. 2. snatter, gaberdine [gæ'bədi:n, av. ---']« 1. grov, lång och

vid kapprock, judes kaftan. 2. tyg gabardin. gaberlunzie [gæbəLv/nzi, av. gæ'b-, av. -Anji] s Skotti. bettlare,
gabion [gei^biən] 5 fort. skanskorg, gable [geibl] s gavel; se av. ro-end. ~d [-d] o försedd med gavel (gavlar); ^
roof gaveltak. /v-end [-e'nd] s gavelvägg, husgavel. t [-ət] s liten ornamental gavel över nisch &c.

Gaboon [gəbu:'n] npr Gabnn [the Gabriel [gei'briəl], ~la [geibrie'lə] nprr. gaby [gei'bi] s F fån, tok, narr. 1. gad
[gæd] interj; nu oftast by ro för tusan.

9ad [gæd] s 1. jtrn &o pigg, skarp metallspets.

2. bérgv. spetshacka. 3. pik[sta?] tiii öit. 3. gad [gæd] itr 1. stryka (driva, ränna) om-

kring, [vara ute och] ranta [vani. ~ about ibi. av. abroad, out], 2. förgrena (breda ut) sig [röding plant], ^about
[gæ'dəbaut] s dagdrivare, en som ränner på gatorna ei. springer i gårdarna, skvallerkäring.

Gadarene [gædərr/n, av. - - -] npr.

gadfly [gæ'dflai] s zooi. broms, styng.

gadget [gæ/d^it] 5 F 1. praktiskt sinnrikt hjälpmedel, anordning, knepig sak, moj, grej, manick; [fiffigt] påhitt,
knep. 2. tillbehör: grannlåter.

Gadhelic [gæde'lik] a o.s gadelisk[a] innefattande

kelterna i Skottland, på Irland och Man.

gadoid [gei'doid] zooi. I. s torskfisk. II. a torsk-.

Gadshill [gæ'dzhil] npr.

Gael [geil] s gael[er], skotsk keit, ü>i. av. irländsk, 'vic [-'ik, av. gæ'lik] a o. s gaelisk[a].

1. gaff [gæf] I. s 1. hugg-, stör|krok. 2. & gaffel. II. tr fånga isht lax med huggkrok; dra i land fisk m-ed störkrok.

2. gaff [gæf] s S teater ei. varieté av sämsta slag, teaterhåla [penny to].

3. gaff [gæf] s S; blow the 'ro skvallra, förråda alltsammans, angiva [honom, dem &o]; stand the ro Am. tiga och
ta emot skäll.

gaffe [gæf] s F blunder, gubbe, indiskretion.

gaffer [gæ'fə] 5 1. gamling, gubbe; »rr dial, tiiitai far, 'kära far' [G+* and Gammer Andrews]. 2.

arbetsförman.
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affär av ngn. III. tr plåga, irritera, göra nervös. ~y [-i] a° F1. beskäftig, bestäiisam, fjäs-kig; ar. ivrig; nervös,
kinkig, orolig [man, manners]. 2. utstyrd dräkt, fustian [fA'stiən] I. s 1. tjock kyprad bomullsvävnad ss. parkum,
manchester. 2. svulst, bombast i språk. II. a 1. manchester- &o. 2. svulstig, bombastisk, pompös, uppblåst
[language]; ar. usel.

fustic [fA'stik] s gul I holts, -trä. fustigation [fAstigei'Jn] s * prygel, fustlly [fj/sti] a° 1. unken, mögelluktande
[bread]; som luktar instängt. 2. förlegad, gammalmodig, kufisk, fut [fAt] adv; go fw F gå sönder, klicka, spricka,
futilflə [fju/tail] a° 1. fåfäng, gagn-, frukt-, meningsjlös, onyttig, gjord förgäves [anger, effort, idea]. 2, ibi. nr.
innehållslös, tom [book], om pers. som saknar högre mål o. intressen, -ity [fju(:)ti'liti] s det fåfänga [of i ngt],
gagn-, meningslöshet; värdelöshet, intighet, futtock [fA'tək] s & upplänga del ar spant, sxs-

-shrouds [-Jraudz] s pl puttingsvant. futurlle [fju/tjə] I. a [till]kommande, framtida, blivande; senare [a chapter];



gram. futural; ^ ages kommande släkten; business hand.

terminsaffär; a ~ life (state) ett tillkommande liv; his ~ life hans framtid; ^ prospects framtidsutsikter; ~ [tense]
gram. futurum; ~ perfect [tense] futurum exaktum. II.s 1. framtid; the immediate ro närmaste framtiden; near ro
nära (överskådlig) framtid; for the ro för framtiden jfr reij.; in ~ (är. for the ro) hädanefter, för framtiden,
framdeles, framgent [in ro you must . .]; in the ~ i framtiden [ten years in the 2. gram. futurum. 3. F
tillkommande man ei. hustru. 4. hand. pi. ros terminsaffärer spekulationsköp för framtida leverans; to deal in res
spekulera [i hausse ei. baisse], -ist [-rist] s måi. futurist. -Itjy [fju(:)tju/əriti s 1. framtid. 2. sing. ei. pi. •ies
framtida händelser.

fuzz [fAz] I. s fjun, dun; stoft. II. itr förflyga i smådelar (stoft, fjun). ~^-ball [-bo:l] s bot. röksvamp. y [-i] a° 1.
fjunig, flockig, trå-dig. 2. suddig, otydlig. 3. om hår krusig &v. burrig. ~y-wuzzy [-iwA'zi] s skämts, sudansoldat;
'ullhuvud'.

fy[e] se fe.

Fyf[f]e [faif], Fylde [faild] nprr. fylfot [fvlfot] s hakkors. Fyne [fain], Fyson [faisn] nprr.

G.

G, g [d^i:] (pl. Gs, G's [dji:z]) S bokstaven, noten, tonen g; ~ clef mus. g-klav, diskantklav; ~ sharp mus. giss; ro
flat mus. gess; 6. förkortn. för general, grand, great m. m.; g. — genitive, gram, guinea[s] m. m. Ga. = Georgia.

gab [gæb] s S prat, gafflande; the gift of the ro gott (smort) munläder; stop your ^/håll mun! gabardine »»
gaberdine isht 2. gabble [gæbl] I. itr o. tr 1. gaffla, pladdra, prata. 2. om gäss &o snattra, kackla. II. s 1. pladder,
prat. 2. snatter, gaberdine [gæ'bədi:n, av. ---']« 1. grov, lång och

vid kapprock, judes kaftan. 2. tyg gabardin. gaberlunzie [gæbəLv/nzi, av. gæ'b-, av. -Anji] s Skotti. bettlare,
gabion [gei^biən] 5 fort. skanskorg, gable [geibl] s gavel; se av. ro-end. ~d [-d] o försedd med gavel (gavlar); ^
roof gaveltak. /v-end [-e'nd] s gavelvägg, husgavel. t [-ət] s liten ornamental gavel över nisch &c.

Gaboon [gəbu:'n] npr Gabnn [the Gabriel [gei'briəl], ~la [geibrie'lə] nprr. gaby [gei'bi] s F fån, tok, narr. 1. gad
[gæd] interj; nu oftast by ro för tusan.

9ad [gæd] s 1. jtrn &o pigg, skarp metallspets.

2. bérgv. spetshacka. 3. pik[sta?] tiii öit. 3. gad [gæd] itr 1. stryka (driva, ränna) om-

kring, [vara ute och] ranta [vani. ~ about ibi. av. abroad, out], 2. förgrena (breda ut) sig [röding plant], ^about
[gæ'dəbaut] s dagdrivare, en som ränner på gatorna ei. springer i gårdarna, skvallerkäring.

Gadarene [gædərr/n, av. - - -] npr.

gadfly [gæ'dflai] s zooi. broms, styng.

gadget [gæ/d^it] 5 F 1. praktiskt sinnrikt hjälpmedel, anordning, knepig sak, moj, grej, manick; [fiffigt] påhitt,
knep. 2. tillbehör: grannlåter.

Gadhelic [gæde'lik] a o.s gadelisk[a] innefattande

kelterna i Skottland, på Irland och Man.

gadoid [gei'doid] zooi. I. s torskfisk. II. a torsk-.

Gadshill [gæ'dzhil] npr.

Gael [geil] s gael[er], skotsk keit, ü>i. av. irländsk, 'vic [-'ik, av. gæ'lik] a o. s gaelisk[a].

1. gaff [gæf] I. s 1. hugg-, stör|krok. 2. & gaffel. II. tr fånga isht lax med huggkrok; dra i land fisk m-ed störkrok.

2. gaff [gæf] s S teater ei. varieté av sämsta slag, teaterhåla [penny to].

3. gaff [gæf] s S; blow the 'ro skvallra, förråda alltsammans, angiva [honom, dem &o]; stand the ro Am. tiga och



ta emot skäll.

gaffe [gæf] s F blunder, gubbe, indiskretion.

gaffer [gæ'fə] 5 1. gamling, gubbe; »rr dial, tiiitai far, 'kära far' [G+* and Gammer Andrews]. 2.

arbetsförman.
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gallant

gag [gæg] I. tr 1. lägga munkavle på (i) [a jp.['s moutK]]; biidi. sätta munkorg på, tysta till; tåppa till; av. poi. se
guillotine II. 2. av. itr. teat. S improvisera [tillägg till] en ron f~ \up] a piece], 3. S lura, dra vid näsan. II. itr 1. få
kväljningar, vilja kräkas. 2. S handla bedrägligt. III. s 1. munkavle; biidi. munkorg; äv. pol. se guillotine I. 2.
teat. S improvisation (-erat tillägg). 3. S lögn, historia, gaga [gæ'ga(:), -ə] a S ålderdomsjsvag, »skröplig, gubbig,
senil [he is quite ~]. gag-bit [gæ'g|bit] s slags kraftigt betsel vid iämj-ning av hast. -bOOk [-buk] 5 Am. skämtbok
lämplig för improviserade tillägg i roll.

1. gage [geidj] I. s 1. [under]pant. 2. stridshandske; utmaning. II. tr erbjuda som pant ei. garanti, sätta i pant; åid.
satsa, gage [geidg] se gauge. 3. gage [geidj] s olika siag av plommon; isht = green

gaggle [gægl] itr om gäss snattra, kackla. gag-law[gæ'glo:] s f munkorgs|lag, -förordning, gaiety [ge(i)/əti, av.
gei'iti] s 1. uppsluppen glädje, munterhet, ysterhet, livlighet; the [-[Theatre]-] {+[The- atre]+} operetteater i
London. 2. mest. pl. -ies förlustelser, lustbarheter, festligheter, nöjen. 3. grannlåt, prål [~ of dress]. gafly [gei'li]
adv se gay.

gain [gein] I. s 1. vinst i aiim.; förvärv; vunnen förmån, fördel; att. äv. penningförvärv, snöd vinning ss. mil. 2.
pl. ~s a) isht affärs-vinst, inkomst[er]; 6) ibi. av. förkovran, framsteg. 3. ökning. II. tr 1. vinna ngt eftersträvat
[experience, health, prize, time]; förvärva; tillvinna sig [confidence, sympathy], erhålla, ernå; ~ ground vinna
terräng [on på bekostnad av]; ~ the wind «i» komma i lovart om

annat fartyg. 2. [fÖr]tjäna pengar, nppeh&lle &c. 3. vinna för sig el. till sin sida [äv. ~ over]; förmå, få ngn [to
att], 4. uppnå [the next port]) ~ o.'s end {point) nå sitt mål (syfte). 5. äv. itr. om kiooka dra sig före, förta sig [a
minute a day]. III. itr 1. vinna, göra vinst [by på, in i, i avseende på]; tilltaga, gå framåt (upp) [in health, weight]',
stiga i ngns aktning [in ap'.'s opinion]. 2. ~ [up~]on a) om havet inkräkta på land; b) vinna på, komma närmare
vid ta*. Ung; c) vinna inflytande (ynnest, insteg) hos. 3. se II. 5. ~er [-ə] s vinnare, den vinnande; be a ~ by a
bargain göra en god affär, ~ful [-f(u)l] a° vinstgivande, inkomstbringande, lönande [trade]. <x/ings [-igz] s pl
intäkter, förtjänst, ^less [-lis] a° ej lönande, ofördelaktig; gagnlös, gainjsay [geinsei', av. - -] -said -said [-sei'd, av.
-se'd] tr 1. bestrida, förneka [there is no nuing this]. 2. motsäga [I dare not ~ him,]. 3. av. motsätta sig.
Gainsborough [gei'nzb(ə)rə] npr. gainst [genst, geinst] poet. för against. Gairdner [gs'adna, ga/dnə] npr.

gait [geit] s gång, sätt att gå, gångart [limping

/v/; I know him by his gaiter [gei'tə] I. s damask. II. tr kläda i damasker. Gaius [gai'əs] npr. gal [gæl] P o. S »r
girl. gal. njrkortn. Wr gallon\s~\.

gala [ga/lə, gei'lə] s stor fest, högtidlighet;

attr. gala Edfrm]. galactic [gəlæ'ktik a 1. mjölk-. 2. astr. hörande

till Yintergatan. Galahad [gæ^ləhæd] npr. galantine [gæ'lənti:n] s kokk. aladåb på kött. galanty-show
[galae'ntijou^ s kinesiskt skuggspel.

Galashiels [gæləji/lz], Galata [gælətə] nprr. Gaiatea [gæləti'ə] I. npr myt. en havsnymf. II. S

slags blårandigt bomullstyg. Galatia [gəlei'Jiə, av. -Jə] npr Galatien. ~n [-n]

s galater [the Epistle to the ~s]. galaxy [gæ'ləksi] s 1. the G~» Yintergatan. 2. biidi. konstellation, lysande
samling. Galba [gse'lba] npr.



galbanum[gæ/lbənəm]«galbanum, moderharts. Gal by [go'/lbi] npr.

1. gale [geil] s 1. blåst, frisk vind; poet, mild rind. 2. <£» kultje, storm 7—10 grader Beaufort; moderate ^ hård
kultje; fresh {stiff) ^ styv kultje; strong ~ halv storm; toholt ** storm. 3. Am. F utbrott [of laughter].

2. gale [geil] s bot. pors.

3. gale [geil] S terminsbetalning av arrende el. hyra. galeate [gae'lieit], [-id] a 1. hjälmformig.

2. hjälmprydd, galeeny [gəli:'ni] s zooi. pärlhöna, Galen [gei'lin] I. npr Galenus grekisk läkare. II. s skämts,
läkare.

galena [gəli/nə] s min. blyglans. Galesburg [gei'lzbə:g] npr. Galicia [gəli'Jiə] npr Galizien. ~n [-n] I. a galizisk.
II. s galizier.

Galilean [gælili(:)'ən] I. a galileisk; av. Galileo-.

II. S galilé; the ~ föraktl. rör Kristus. Galilee [gae'lili:] L npr Galileen. II. g~s förhall, vapenhus i medeltida
kyrkor. Galileo [gælilei'o(u), av. -li:'o(u)] npr. galingale [gae'liggeil] s bot. gaiänga-, galgojrot.

1. gal i [go:l] s 1. galla. 2. gallblåsa tvanl. "»-bladder]. 3. bitterhet, hätskhet, hat. 4. Am. S fräckhet.

2. gall [go:l] 5 galläpple [av. <^-apple, *»-nut],

3. gall [go:l] I. tr 1. skava [sönder], skrubba, göra sårig el. hudlös gom skavning; skamfila. 2. plåga, pina, irritera,
genera; oroa fiende; reta, förarga; såra. n. s 1. skav-, skrubbjsår, sär-nad. 2. bUdi. oro, irritation.

gallant I. o° [gæ^lənt utom 1 bet. 4] 1. &id. fin t uppträdande o. dräkt, elegant, praktfull. 2. ståtlig, präktig isht
em skepp, häst. ð. rldderllft tapper, modig, oförskräckt, käck; i pari. stående epitet ror militära ledamöter [the
honourable and ~ mem-
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berJ. 4. [mest gəlæ'nt] galant, artig [mot damer], chevaleresk; nu % amorös. II. s 1. [gæ'lənt] àid. fin herre. 2.
[gæ'lənt «i. gəlæ'nt] nu * a) artig kavaljer, fruntimmerskarl; 6) friare, kavaljer; älskare. III. [gəlæ'nt] tr 1. följa,
eskortera isht dam. 2. göra dam sin kur, artigt uppvakta; kurtisera, flörta med. IV. [gəlæ'nt] itr vara artig kavaljer;
flörta [with med], ~ry [gæ^əntri] s 1. ridderligt mod, hjältemod, tapperhet; ridderlighet. 2. artighet mot damer,
galanteri; yttrad el. visad artighet {exchange a few -ries]. 3. lättsinne; älskog, kurtis. Gallatin [gæ'lətin] npr.
galleon [gæ'liən] s förr spansk gallion. gallery [gæ'ləri] I. s 1 aiim. galleri: 1. pelargång, praktkorridor. 2. längre
balköngliknande gång på utsidan av ett hus, balkong, upphöjd veranda. 3.

galleri. 4. empor, läktare: teat, galleri, tredje (översta) rad, 'hylla'. 5. läktar- ei. galleriIpublik; publik i aiim.,
åskådare, åhörare: play to the ~ spela för galleriet (den okritiska publiken), jaga efter mängdens bifall; ~ gods F
galleripublik; ~ hit (shot, stroke, play) publikfrieri, a,pplådfiske isht spel

som vill rinna galleriets bifall. 6. långt smalt rum hall,

atelier [photograph ~], täckt bana [shooting gång, korridor. 7. [konst]galleri rum ei.

byggnad för utställning ar tavlor. 8. bèrgr. horisontal

gång, ort i gruva. 9. fort. täckt gång, mingalleri. II. tr förse med läktare (balkong, mingalleri).

galley [gæ'li] S 1. »t» mest hist, galär örlogsskepp rott ar slavar el. brottslingar; the galärerna straffarbete i vissa
länder. 2. stor roddbåt, isht

örlogsfartygs slup; lustbåt; 3. kabyss, kök. 4. boktr. [sätt]skepp. ~-worm [-wə:m] 5 zooi. tu-senfoting. gall-fly



[go/lflai] s zooi. galläpplestekel. Gallia [gæliə] npr Gallien. Gallie [gælik] a gallisk; fransk, ~an [-ən] o o. *
gallikanþk]. ~o [gæ/lisi(:)] adv på franska. <vism [gæ'lisizm] s gallicism, franskt [-uttryckssätt].-] {+ut-
tryckssätt].+} ~ize [gæ'lisaiz] tr förfranska, galligaskins [gseligse'skinz] s pi hist, vidbyxor;

skämts, vida knäbyxor, gallimaufry [gælimo/fri] s röra, mischmasch. gallinaceous [gselinei'Jas] a höns- [fowls].

Gallie [gæ/lio(u)] npr; subst. en som ej låter sig bekomma, som ställer sig utanför likgiltig (sorglös) pérson.

galliot [gæ^liət] s 1. holländsk[t] frakt ei. fiskebåt, -fartyg. 2. liten galär isht på Medelhavet. Gallipoli [gəli'pəli],
-s [gæxHpolr/s] nprr. gallipot [gælipot] s glaserad lerburk, apoteksburk.

gallivant [gæNlivæ'nt] itr gå och driva (dra),

ranta, flanera; är. kurtisera. Hall-nut [go'/lnAt] se 2. gall. Gallomania [gælomeFniə] s överdriven fransk-
vänlighet.

gallon [gæ'lən] s mått för isht våta varor = 4,543 li*,?f

[imperial Am. = 3,785 1. [wine galloon [gəlu/n] s galon, träns, gallop [gæ'ləp] I. itr galoppera är. Midi. II. s
galopp [ride at a ~ade [-ei'd] s galopp[ad] slags livlig runddans. ~er [-ə] s 1. galopperande häst (ryttare). 2.
adjutant. 3. lätt fältkanon.

Gallollphil [gæ'lo|fil] s fransk|vän, -beundrare, -phobe [-foub] s franskhatare. -phobia [-[-fou'-biə]-] {+[-fou'-
biə]+} s fransk|hat, -fientlighet, galloway [gae'lowei] s liten härdig skotsk häst, slags

ponny; liten häst. gallows [gæ'lo(u)z] s pl oftast konstruerat ss. sing. [set up a ~] 1. galge; he has the ~ in his face
det är en riktig galgfysionomi. 2. isht Am. (pi. <\>es) F byxhängslen. ~-bird [-bə:d] s galg-fågel. ~-tree [-tri:] s
poet. = gallows 1. gall-stone [go/lstoun] s uuc. gallsten. Gallus [gæ'ləs] npr. galoot [gəlu:'t] s F klumpeduns,
tölp.

galOP [gSe'lap] S galopp slags livlig dans.

galore [gəlo:'] s o. adv [i] överflöd, [i] långa

banor [ale ~]. galosh [gəlo'J] s 1. galosch. 2. läder- &c damask. Galpin [gæ'lpin], Galsworthy [go:'lzwə:ði, gæ'lz-
] nprr.

Galt [go:lt], ~en [-n], Galvani [gælva/ni] nppr. galumph [gəL/mf] itr gå och strutta (kråmasig). galvanllic
[gselvse'nik] a galvanisk; ~ pile Yoltas stapel, -ism [gæ'lvənizm] « galvanism, -ize [gælvənaiz] tr galvanisera. -
ometer [-[gæl-vəno'mitə]-] {+[gæl- vəno'mitə]+} s galvanometer. Galvestone [gæ'lvistən], Galway [go:'lwei],
Garna [ga:'mə], Gamage [gse'mid^], Gamaliel [gə-meiliəfj nprr. gambadlle [gæmbei'd], -o [-o(u)] s 1. hästs
skutt,

hopp. 2. upptåg, infall, påhitt. Gambetta [gæmbe'tə], Gambia [gæ'mbiə], Gambler [gae'mbia] nprr. gambllle
[gæmbl] I. itr spela [hasardspel], dobbla; spekulera finansiellt &c, jobba [~ in shares]; ~ away spela bort [all o.rs
fortune II. s isht F [hasard]spel är. biidi. -er [-ə] s spe-Tare; jobbare, -ing [-ig] s hasardspel, -ing--house [-ighaus]
s spelhus. -ing-joint [-[-ig-djoint]-] {+[-ig- djoint]+} s Am. spelhelvete, gamboge [gæmbu/g] s gummigutta.
gambol [gæmbl] I. s 1. hopp, skutt, krum-, glädjesprång. 2. upptåg, lustighet mest i pi. II. itr hoppa och dansa ar
glädje, skutta, gambrel [gæ'mbrəl] s l.nudiai. hasts knäled, has. 2. nu dial, slaktares galge för upphängda
djurkroppar, köttkrok. 3. Am. brutet tak [är. ~ roof].

1. game [geim] a lytt arm, ben.

2. game [geim] I. s 1. nöje, förlustelse, lek f~ and glee]) S [ngt] skoj[igt] [what a ~/]. 2. åid. skämt, drift; make ~
of göra narr av, driva med. 3. ordnad lek, spel [children's t\,s; o» of chance (skill); the of billiards {football , golf
Ac); the Olympic ö~s]; athletic
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gape-seed

idrotter, idrotts|lekar, -tävlingar; pi. ofta sport, idrott [a half-holiday; ~s-master; ojs organizer]', high r^ högt spel
jfr 10; play the ~ spela hederligt, iakttaga spelets regler; ofta biidi. uppföra sig juste; that's not \_playing~] the ~/
det är inte juste gjort (handlat)! det är inte lojalt! det är fusk! play a good ~ vara skicklig spelare; he is off his ^
han är ur form; be on o.'s vara i form. 4. [spel]parti, match [go to see a basebali-~]; game i tennis &c; a ~ at {of)
chess ett parti schack; ~ and i tennis 1—1; have the ~ out spela spelet till slut. 5. vunnet spel, vinst

för vinst erforderligt poängantal [ten is <v»]; spel, resultat vid viss tidpunkt [how is the ~ f the ~ is love three; the
~ was two to one in the sixth innings]. 6. hand. pi. ~s sportartiklar [sell toys ; and ~s]. 7. Midi, ngns spel,
skickligt företag, plan, vad ngn har i kikaren, ngns politik [so that's your little ~]; he is in the ~ han är med i
spelet; I know {am up to) his ** jag genomskådar honom; what ~ is he afterf vad är det han har i kikaren? play
ap.'s spela ngn i händerna utan att avse det; two can play at that ~ den taktiken kan flera ( = även jag) använda;
av. det ska vi bli två om; the *; forbidden biidi. jaktföremål; mål; fair se fair 1.; high ~ a) högvilt, ädelt villebråd
av. biidi.; b) ankommet villebråd jfr high 14; c) se ovan B. JL1. a ~ of swans en flock svanar. 12. mod,
oförskräckthet. 13. S tjuveri, inbrott [be on the II. a 1. jakt-, vilt-. 2. stridslysten; modig, morsk, beslutsam;
färdig, i stånd, hågad [for a th.; to do]; to die ~ dö modigt; vara morsk in i det sista; be ^ for anything vara beredd
(i stånd) till allt. III. itr o. tr spela om pengar; [automatic] gaming machine spelautomat, ~-bag [-bæg] s jaktväska.
*v-cock [-kok] s stridstupp, -keeper [-ki:pə] s skogvaktare, ~-law [-lo:] s jakt|lag, -stadga. <xJy [-li] adv modigt,
morskt, Gameiyn [gae'milin] npr. gamellness [gei'm|nis] s modighet, morskhet. --preserving [-prizəfvig] s
jaktvård, -some [-səm] lekfull, yster, munter, -ster [-stə] s spelare.

gamete [gəmi/t, av. gæ'mi:t] s woi. garnet, könscell.

game-tenant [gei'mtenant] s arrendator av jakt-ei. fiskrätt.

gaming [gei'mig] s spel, dobbel. ~-house[-hauNs]

s spelhus. ^-table [-teiNbl] s spelbord, gamma [gæ'mə] s 1. bokstaven gamma; ^ ray

gammastråle. 2. tool, gammafly. gammer [gse'mo] s mor[a]; i tiiitai [kära] mor. 1. gammon [gæ^mən] I. s saltad
o. rökt skinka Evani. ~ of bacon]. II. tr salta och röka skinka.

2. gammon [gæ'mən] I. s i brädspel dubbelt spel

gå hem med alla brickorna innan motspelaren gått hem med ngn. II. tr vinna dubbelt spel mot ngn.

3. gammon [gæ'mən] FL* skoj, humbug, struntprat; av. interj. prat! none of your o»! försök inte! and spinach
humbug. II. itr 1. prata bra övertygande. 2. låtsa, bluffa. III. tr proppa full med dumma historier, narra, lura Einto,
out of].

4. gammon [gæ^mən] tr & surra bogsprötet. gammy [gæ'mi] a S dial, halt, ofärdig; konstgjord [ leg].

gamp [gæmp] s F paraply, gamut [gæ'mət] 5 1. den diatoniska skalan. 2, skala, tonomfång ofta Midi, [the ~ of
colours], gamy [gei'mi] a X. rik på villebråd {game) E~fields2.'hög' lukt (smak) på villebråd, ankommen,
välhängd. 3. modig, morsk i det sista [trout],

gander [gæ'ndə] s 1. gåskarl. 2. dumbom. Gandhi [gae'ndi] npr indisk nationalist, gang [gæg] s 1. grupp, lag [a ~
of workmen]; gäng, band [of gipsies, thieves], 2. uppsättning verktygfsdelar], Omgång. aboard [-bold] S
landgång, ~er [-ə] s förman mr arbetslag. Ganges [gæ/n(d)3i:z] npr. ganglillon [gæ'ggli|ən] (Pi. -a [-ə] ei.
regeib.) s ganglie, nerv|knut, -centrum; Midi. kraftcentrum. -onic [-o'nik] a ganglie-. gangrenlle [gæ'ggri:n] I.
skallbrand. II. tr o. itr angripa[s] med (av) kallbrand, -ous [-[gæ'q-grinəs]-] {+[gæ'q- grinəs]+} a kallbrandsartad,
brandig; angripen av kallbrand, gangster [gæ'gstə] s Am. F bandit, medlem av

förbrytarband. gangue [gæg] s bergv. gångart, gangway [gæ'gwei] s 1. gång, passage isht meiian sittplatser; pari.
tvärgång; above the *st sitta de som stå närmast regerings-, resp. oppositions partiets politik, below the ~ de mera
oberoende partimedlemmarna. 2.



& landgång; gångbord. gannet [gæ'nit] s zooi. havssula fågel, ganoid [gæ'noid] S zooi. ganoid fisk med
bensköldar i st. f. fjäll.

gantiet «e 2, gauntlet.

gantry [gæntri] se gauntry.

Ganymede [gæ'nimi:d] npr Ganymedes; appeii.

skämts, g^ ganymed kypare, gaol [d^eil] s fängelse E —jail se d. o.], gap [gæp] s 1. öppning, gap; bräsch; isht
Am. klyfta, pass i bergskedja. 2. lucka, hål, avbrott, brist; fill {stop, supply) a ~ fylla en lucka, stoppa till ett hål.
3. biidi. klyfta i åsikter, svalg mellan personer. [geip] I. itr 1. gapa; om sprickor &o öppna sig vitt, stå öppen. 2.
starrbliga, stå och gapa [at på]. 3. ~*for {after) gapa (trängta) efter. 4. mest dial, gäspa. II. s 1. gapande;
starrbligande. 2. gap. 3. pi. the ~ns skämts, gäspattack. /x/e-seed [gei'psi:d] s 1. ngt att bliga på; buy {sow) ** stå
och glo. 2. en som står och glor.
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gas-attaok

garage [gae'ridj, gae'ra^] I. s garage; nr. verkstad. II. tr [Tani. gæ'rid3] F ställa in (förvara) i garage, garb [ga:b]' I.
s dräkt, skrud, kostym isht am. beta- el. karakteristisk dräkt [peasant II. tr kläda, skräda.

garbage [ga:'bidg] s 1. inälvor av slaktade djar. 2. avskräde, [köks]avfall. 3. biidi. skräplitte-ratur, smörja, strunt,
garble [ga:bl] tr stympa bok, författare; vanställa, garboard [ga:'bo:d] s & kölplanka. Garboldisham [ga:'bljəm,-
səm], Garcia [ga:'Jiə,

ga:'siə] nprr. garden [gcudn] I. i 1, trädgård; the = Covent Garden; the ~ of Eden Edens lustgård; bach ~ trädgård
bakom huset; ~ city trädgårdsstad; ^ craft trädgårds|konst,-skötsel; ~ patch, ~ spot trädgårdstäppa; ~ suburb
trädgårds-, villa|stad; lead up the ~ S locka, förleda, vilseleda. 2. pi. ~s offentlig park med trädgårdsanläggningar
[Kensington (?<%*]; zoological nus zoologisk trädgård. 3. pi. G~s gata. II. a i smns. trädgårds-, odlad [plants]:
common or snake F vanlig snok; common or skämts. S vanlig [to use a common or ~ [-expression].-] {+ex-
pression].+} III, itr driva trädgårdsskötsel, ^-engine [-exn(d)3in] s trädgårdsspruta, ~er [-ə] s trädgårdsmästare,
~-frame [-freim] s drivbänk, "u-house [-haus] s lusthus, ~ia [ga:dr/niə, &y. gə-] s bot. gardenia tropiskt busk,
läkte med stora doftande blommor. *vifig [-il)] S trädgårdsskötsel, -odling, -konst, ~-party [-pcr.Hi] s
trädgårdsjbjudning, -fest, garden party, svi-plot [-plot] s liten trädgårdsanläggning.

seðt [-si:t] s trädgårdssoffa. ~-stuff [-stAf] s trädgårdsprodukter. Gard[l]ner [ga/dnə] npr.

garefowl [g^əfaul] s zooi. Aica impennis garfågel. Garendon [gæ'rəndən] npr. Gareth [gæ'reþ, a*, -iþ], Garfield
[ga/fiild] nprr. garfish [ga/fij] s noi. näbbgädda. Gargantua [ga:gæ'ntjuə] npr. ~n [-n] a jättelik, enorm.

gargle [ga:gl] I. itr o. tr gurgla sig [i haiseu]. II. $ gurgelvatten. gargoyle [ga/goil] s droppnäsa grotesk takränns-

tut oftast i form av människo- el. djurjhuvud.

Garibaldi [gæribo/ldi, av. -bae'ldi] I. npr. II.

8 g*u Slags vid blus för barn o. kvinnor.

garish [gs'əriJ] a° 1. prålig [tdressgrann, prunkande; omåttligt prydd, [för] färgstark. 2. bländande, stickande
solsken &c; gräll, skrikande r&rg.

garland [ga/lənd] I. s 1. krans av blommor, blad &c, girland [Christmas 2. segerkrans,pris [carry [away] the <v,].
3. àid. antologi. 4. «!* mastkrans. II. tr pryda med krans[ar], bekransa; bilda en krans omkring, garlic [ga/lik] s
vitlök, ~ky [-i] a vitlöks-, lök-; lökluktande, garment [ga/mənt] I. s isht litt. 1. större klädes-



plagg, SS. rock, kappa; bildl. klädnad. 2. pl. kläder. II. tr poet. vanl. i pp. skruda, garner [ga/nə] I. s
spannmåls|bod, -magasin; biidi. förrådsbod. II. tr magasinera, lagra; förvara; samla [tillhopa] up, away]. garnet
[g<r/nit] s miner, granat. Garnett [ga/nit] npr.

garnish [ga/nij] I. tr 1. ~~ed with försedd med. 2. pryda, pynta; rani. garnera [fish <*^ed with parsley]. 3. jur.
stämma tredje man i och för införsel, se ~ee. II. S garnering av rätt; bildl. ut-stoffering, ooBB [-i/] I. S jur. person
(C.) vars skuld till en annan (B.) belagts med kvarstad efter stämning av denne andres fordringsägare (A.); ~
proceedings ung. införselförfarande. II. tr jur. innehålla lön. ~ing [-ig] s garnering, prydnad, ~ment [-mənt] s 1.
prydnad[er]. 2. jur. stämning isht av tredje man, införselbeelut. garniture [ga/nitjə] s 1. tillbehör. 2. [-prydnader];-
] {+pryd- nader];+} garnering un dräkt, fiskrätt &o. 3. dräkt, garret [gæ'rət, av. -it] s 1. vinda|rum ei. -våning. 2.
S huvud [be wrong in the ~], ^eer [-i'ə] 8 invånare i vindskupa; isht fattig författare. ~-master [-mcustə] s
hantverkare som arbetar för firmor, isht möbelsnickare. Garrick [gæ'rik] npr.

garrison [gse'risn] I. s 1. garnison, besättning; do <v/ duty göra garnisonstjänst. 2. garnisonsort [äv. ^-town]. II. tr
1. förse med garnison [province]; förlägga garnison i [fort]; utgöra garnison i. 2. förlägga i garnison, garnisonera.
garrot [gæ^rət] s zooi. knipa, knipand. garrote [gəro't] I. s strypjärn spanskt avrättningaredskap; strypning [med
strypjärn], garrote-ring. II. tr garrotera; strypa isht rör att råna. garrulllity [gəru/liti] s pratsjuka, -ous [gae'ru-

ləs] a° prat|sam, -sjuk, talträngd. Garston [ga/stən] npr.

garter [ga/tə] I. s 1. strumpeband. 2. [the order of] the Gstrumpebandsorden; G^ [Principal] King-of-Arms
strumpebands-ordens härold, tillika rikshärold; knight of the G<>» strumpebandsriddare. II. tr 1. binda med
strumpeband. 2. förläna ngn strumpebandsorden [f^ed peers]. garth [ga:þ] s aid. gård, inhägnad, isht borggård.

Garvin [ga/vin] npr.

gas [gæs] I. s 1. gas i aiim. 2. lysgas; lay on [the] /v» inleda gas i huset; turn on the ~ tända gasen. 3. F gaslåga. 4.
bedövnings-. gift|gas [laughing-o»,, fear-~, poison-^]. 5. tomt prat, väder; skroderande. 6. Am. F bensin [ = [-
gasoline];-] {+gaso- line];+} tread(step) on th e ~ trampa på gasen (gaspedalen), ge mera bensin; biidi. sätta upp
farten. II. itr prata tomt; skrävla. III. tr 1. förse (upplysa &c) med gas. 2. anfalla (bedöva, döda) med giftiga gaser,
kasta ut gaser över plats; he was f^sed in the war han blev gasför-giftad under kriget, ~-attack [-ətæk] s gas-
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anfall. ~-bag[-bæg] s 1. gasbehållare. 2. F fö rak ti. ballong, luftskepp. 3. F pratmakare. ~-bill[-bil]s gasräkning,
oj-bracket [-bræNkit] s gasarm. ~-burner [-bə:nə] s gasbrännare; Bunsen ~ bunsenbrännare. ^-carbon [-[-ka:-
bən]-] {+[-ka:- bən]+} s retortkol. Gascoigne [gae'skoin] npr. Gascon [gæ'skən] s gascognare. g~nade [-ei'd]

1. s gaskonad, skrävel. II. itr skrävla, skro-dera. /vy [-i] npr Gascogne.

gas-cooker [gæ'skukə] s gasspis, gaseller [gæsəli'ə] s gaskrona, gas-engine [gæ/se^n(d)3in]sgaB|maskin,-motor,
gaseous [gei'ziəs, av. gae'z-, gas's-] a gaslformig, -artad; ~ form gasform, gas-llfitter [gae'sfita] s 'gasmästare' en
som förfärdigar gasinredningar [-fittings] «cb inleder gas. -fixture

[-fikstjə] s gasarm. gash [gæj] I. tr skära (hugga) djupt i, fläka upp; ~ed gapande. II. s làug o. djup skåra, djupt
(gapande) sår. gas-üheater [gæ'sjhi:tə] s gaskamin, -helmet [-hermit] sgas| mask för huvudet,-hjälm, -holder [-
houldə] s gasklocka, gasify [gae'sifai, av. gei'zi-] tr e. itr förvandla[s]

till gas, förgasafs]. gas-jet [gae'sdget] & gasbrännare; gaslåga. Gaskell [gæ'sk(ə)l] npr.

gasket [gae'skit] 5 1. beslagsjsejsing, -band.

2. tekn. packning i maskindelar &c.

gasil-lamp [gæ^llæmp] s gaslykta; gaslampa.



- -light [-iait] s gasbelysning; gasjlåga, -ljus. --lighter [-laitə] s gaständare. --main [-mein] s
gasledning[sihuvudrör]. - -man [-mæn]s 1. gas[verks]arbetare. 2. uppbördsman för gasavgifter. - -mantle [-
mæntl] s gasstrumpa, --mask [-ma:sk] s gasmask, - -meter [-mi:tə] s gasmätare apparat; ~ tester gasmätare
person.

gasolllene, -ine [gae'soli'.n, -səl-] s 1. kem. gasolin; gasolja. 2. Am. bensin tin motordrift, gasometer [gaeso'mita]
s gasometer: a) gasklocka; b) kem. gasbehållare med apparat för matning, blandning &o av olika gaser.

gasp [gCLisp] I. itr gapa efter andan, flämta, andas tungt; ~ for gapa (ivrigt längta) efter; ~ for breath kippa efter
andan. II. tr tungt utandas; ~ out yttra flämtande, flåsa fram, III. s flämtning, tungt andetag; at o.'s (the) last ~ i
sista andetaget, ~er [-ə] s S cigarett.

gasll-pipe [gærs!paip] s gasrör; ~ system gasrör-nät. - -protection [-prate'kjn] s gasskydd; ~ device
gasskyddsanordning. - - protector [-[-prə-teNktə]-] {+[-prə- teNktə]+} s konkr. gasskydd. - -range [-rein(d)3] s
gasspis. - -ring [-rig] s utet gaskök på köksspis.

- -shell [-Jel] 8 giftgasgranat som vid explosion lösgör giftiga gas«r, gasjbomb, -projektil. - -stove [-stouv] s
gas|kamin, -kök. -sy [-i] a 1. full av gas; gas-. 2. prat-, mångordig men tom.

gasteropod [gæ/st(ə)rəpod] s zooi. gastropod, bukfoting.

gas-tight [gae's-tait a gastät. gastric [gae'strik] a mag-; ~ fever 'gastrisk feber', nu ortast lindrig tyfoidfeber; ^
juice mag-saft.

gastritis [gaestrai'tis] s iak. akut magkatarr, gastro- [gæ(/)strə-] t sms. mag-, gastronomlle [gæ'strənoum] s
gastronom, fin-smakare, läckergom. -ic [gæstrəno'mik] a gastronomisk, -ist [gæstrD'nəmist] s gastronom. -y
[gæstro^əmi] s gastronomi. gas-works [gæ'swə:ks] s pl (oftast konstruerat som

sing.) större gasverk, gate, [geit] I. s 1. portjöppning, -gång; gaiier-&c port; grind; get the ~ Am. S få avsked på
grått papper. 2. bergpass i«ht ss. inkörsport till ett land. 3. biidi. inkörsväg, port; the ~ of horn {ivory, ivory ~) de
sanna (resp. falska) drömmarnas port. 4. dammlucka; slussport. 5. sport, antal åskådare vid match; summan ay
inträdesavgifter; free ~ fritt inträde. II. tr univ. förbjuda att lämna college-området efter viss tid, utfärda
portförbud för. G^acre [gæ'təkə] npr. nu-bill [-bil] s unir. students lista över sen hemkomst; av. = --fine. ~-
crasher [-kræjə] s S objuden gäst vid bal &c, inkräktare, ~-fine [-fain] s böter för för sen hemkomst, chouse [-
haus] s 1. grindstuga. 2. byggnad över en

inkörsport SS. portvaktsbostad, befästning, fängelse &e,

porthus, ^-keeper [-ki:pə] s grindvaktþre], portvakt. ~-leg[ged] [-leg, -d] a; ~ table slags klaff-, slagjbord med
grindliknande bea. ~leSS [-lis] a grindlös, utan port[ar]. ^-meeting [-mi:Hig] s möte med inträdesavgift, ~-money
[-mA^ni] s inträdesavgifter], ^-post [-poust] s grindstolpe.

Gates [geits], ^head [-hed] nprr. gateway [gei'twei] s port|gång, -valv; in-, [-ut-gång[s|port],-] {+ut-
gång[s|port],+} inkörsport; stand in the ~ stå i porten. Gath [gæþ] npr.

gather [gæ'ðə] I. tr 1. [för]samla [army]. 2. [hop]samla [av. ~ together; ~ sticks for a fre]; förvärva. 3. plocka
blommor, frukt; insamla, -bärga, -hösta [av. ~ in]\ taga upp £ball]; the grain had been ^ed säden hade bärgats. 4.
få, vinna; rolling stone no moss det gror ej mossa på rullande sten, en ostadig människa kommer ingen vart; ~
breath [åter]hämta andan, andas ut; ^ dust bli dammig; ~ fiesh lägga på hullet; ~ head [av. itr. ~ to a head] vinna
styrka; tilltaga; ~ rust rosta; way isht -t* börja skjuta (få) fart; ~ o. s. together samla sig (alla sina krafter); hämta
sig. 5. sluta sig till, draga slutsats, förstå £from av, that att]. 6. draga ihop; rynka pannan; vecka, rynka dräkt. 7. ~
up a) taga upp fr&n marken; b) draga ihop till mindre omfång; C) lägga (summera) ihop; d) räta på lem, sig: e)
samla tankar, energi &c. II. itr 1. [för]samlas. 2. samla sig, draga ihop sig tin en massa; [till]växa, förstoras [a
story ^s like
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a snowball]; a storm is o^ing det drar ihop sig till storm; jfr I. 4. 3. om böld mogna, bulna. III. s pi. rynkad del av
klänning; the dress is out of f>js vecken ha gått ur klänningen, ~ing [-rig] s l.[in-, hopQsamling, [insamlande;
skördande; hopdragande, rynkning, veck &c, jfr gather I. i oi. bet.; the ^s of years samlingar gjorda under åratal.
2. möte, sammankomst. 3. varsamling, bulnad, böld.

Gatling [gse'tlig] I. npr. II. s av. ~ gun gat-lingkanon slags kalspruta.

gauche [gouj, av. go:J] a ofin, klumpig, tafatt, ~rie [gou'Jari:] s tafatthet, klumpighet.

gaud [go:d] s grannlåt; flärd, prål. ~y [-i] I. a° grann, prålig. II. s univ. stor fest, isht årlig college-middag för
gamla studenter &c.

gauglle [geidg] I. tr 1. mäta rymd, ^kaliber, storlek; kalibrera; visera rymdmått; gradera; justera mått

0. vikter. 2. biidi. beräkna, uppskatta, värdera, mäta. 3. mäta ut [the length of the spokes is then av. ~ up-j; jämna
ut till given storlek. 4. sömnad dra ihop i en rad paralalia veck. II. s

1. [normal]mått; dimensioner, vidd, kaliber; take the ~ of beräkna storleken av. 2. spårvidd; narrow ~ smalspårig
vidd; standard ~ normal spårvidd. 3. <£< skepps djupgående. 4. [mest gage] & skepps läge i förhållande till
vinden och annat skepp; have the weather ~ of vara i lovart om. 5. mätningsinstrument, mätare av. biidi. of
property, intellect &c]; gradmätare; krumcirkel; manometer.

6. tekn. likare; modellskiva, schablon, mall.

7. boktr. hållare, -e-cock [-kok] s prov[ar]kran p& ångpanna. -e-glass [-gla:s] s pannglas. -er [-ə] s mätare,
justerare av mått o. vikt; accis-upptagare, uppbördsman. -ing [-ig] s mätning, kalibrering, justering, gradering
&c, jfr -e I. -ing-office [-igoNfis] s justeringsbyrå. -ing-rod [-igroNd] s [prober]mått, mätare rar kärl; pejlstock.

Gaul [go:l] I. npr Gallien. II. s gallier; ibi. av. fransman, ~ish [-ij] a gallisk.

gaum [go:m] tr smörja (söla) ned; [på]smeta.

gaunt [go:nt] a° 1. mager, avtärd, utmärg-+ lad. 2. om sakord dyster, ödslig [wood; his ~ and lonesome home];
ihålig [voice], av. biidi. om pers. spöklik. G^grim [-grim] npr gråben, vargen i sagor.

1. gauntlet [go/ntlit] s 1. järnhandske; stridshandske [fling (ithrow) down the pick (take) up the 2. nu rid-,
sport|handske, kraghandske täckande nedre delen av armen.

2. gauntlet [go/ntlit] s gatlopp [run the ~].

gauntry [go/ntri, gæ'ntri] s ställning, underlag för tunnor, flyttbara lyftkranar &c.

Gauss [gaus] npr.

gauzlle [go:z] s 1. gas, flor; ~ bandage (roller) gasbinda; ^ wire metalltrådsduk, trådnät.

2. tunn dimslöja, -y [-i] a florliknande, tunn, fin (skir) som gas.

gave [geiv] imp. av give.

gavel [gævl] s Am. ordförande-, auktions|-klubba.

gavelkind [gæ7vlkaind] 5 jur. hist., lok. (Kent, Wales) arvsjords lika fördelning mellan bröder. Gaveston
[gæ'vistən] npr. gavial [gei'viəl] s zooi. gangesgavial krokodil. Gavin [gæ'vin] npr.

gavotte [gavo't] s gavott gammal fransk dans. Gawain [gæ'wein] npr.

gawky [go:'ki] I. a tafatt, klumpig, dum. II. s dumskalle, tölp,* tafatt individ, gay [gei] a (gaily adv) 1.



[levnads]glad, lustig, munter [fellow, companion]. 2. nöjeslysten; lättsinnig [woman], eufem. utsvävande [life].
3. ljus, bjärt, grann, lysande, prålande, prunkande, brokig; ^ colours glada och ljusa (bjärta, lysande) färger; a
meadow ~ with flowers en äng som prunkar av (med prunkande) blommor. 4. Am. S näsvis, närgången [don't get
Gaynllham [gei'nlam], -or [-ə] nprr. Gaza stud [gei'zə], "Uand [ga/zəlænd] nprr. gaze [geiz] I. itr oavvänt
(intensivt) blicka (se), skåda, speja, titta £at, on på; ~ at the stars; he ~d into her eyes]; star-^r stjärn-kikare. II. s
oavvänt åskådande, tittande, stirrande; spänd blick; beskådande [exposed to the public stand at ~ stå och stirra,
~bo [gəzi:'bo(u)] s utsiktstorn, -paviljong, gazelle [gəz^l] s zooi. gasell, gazette [gəze't] I. s 1. hist, nyhetsblad.
2. officiell tidning, 'allmänna tidningarna', 'posttidning' [the London ~, Edinburgh Dublin be in the ~ stå i
tidningen ss.

befordrad, i konkurs &c. 3. i namn på tidningar tidning. II. tr officiellt tillkännagiva; i uttr. be n^d—be in the se
I. 2. .~er [gæziti'ə] s 1. bist. tidningsman. 2. geografiskt lexikon, gazing-stock [gei'zigstoNk] s föremål för
föraktfulla ei. nyfikna blickar, 'åtlöje', 'under', gazogene [gae'zodgitn] s tekn. apparat för tillverkning

av kolsyra t vatten mättningsapparat. G. B. [& l.][d3i:/bi:(/),-(əndai/)]förkor«n.för Great Britain [and Ireland]. G.
B. E. '[dji/biri^] = Knight Grand Cross (storkors) of the British Empire. G. B. S. [dgi'/bire's] = George Bernard
Shaw. G. C. B. [djr/sirbi:'] = Knight Grand Cross (storkors) of the Bath. G. C. I. E. [dji/siiaii/] = Grand
Commander (storkommendör) of the Indian Empire. G. C. M. G. [dgr/siiemdji:'] = Knight Grand Cross of St.
Michael and St. George. G. C. S. I. [-[d^v/-si:esai']-] {+[d^v/- si:esai']+} = Knight Grand Commander
(storkommendör) of the Star of India. G. C. V. 0. [d3i:/si:vi:ou/] = Knight Grand Gross of the Victorian order. G.
D. [dji/di:'] = Grand Duke.

gear [giə] I. s 1. redskap, verktyg, apparat, attiralj, grejor, don. 2. i varandra gripande kugghjul, sammankopplade
drivhjul [a train of ~s en grupp kugg(driv)hjul]; system av kugghjul med
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remmar och hävstänger &c 'mekanism', 'maskineri'; steering styranordning, -mekanism. 8. förbindelseanordning
mellan motor och maskin koppling[8-

mekanism], utväxling; in ~ in-, på|kopplad, klar, i ordning; out of ~ frånkopplad; biidi. i oordning; i olag, nr
gängorna; high ~ stor utväxling [mots, low {easy) transmission ~ växellåda; throw into (out of) ~ koppla till
(från); [ori] top ~ i högsta fart. 4. »i* löpande gods, tackel. 5. seldon; riding rid-tyg. 6. lösören, inredningsartiklar.
7. åid. utstyrsel, kläder. II. tr 1. [på]sela [ofta ~ up]. 2. in-,på|koppla; förse med utväxling; be^ed up (down) ha
stor (liten) utväxling; <^ed engine utväxlingsmaskin. III. itr om kugghjul gripa in [into i]. ~-box [-boks], «w-case
[-keis] s tekn. växellåda, ~ing [-rig] s 1. redskap, attiralj, don. 2. utväxling medelst kugghjul, so + gear I. 3. ~-
wheel [-(h)wi:l] s kugghjul, gecko [ge'ko(u)] s *ooi. gecko[ödla]. 6ed [ged], Geddes [geMis], Geddinge [ge'd-

in(d)3], Geddington [ge'digtan] nprr. gee [d^i:] I. interj 1. smack! tnirop tin hast att g& på, ibl. att rika till höger;
a/, ^v-ÄO [-hou7] o. *>*-(h)up [-(h)A/p]. 2. me«t Am. S jösses! minsann! II. s [av. <»-gee [-dji:]] F o. bamspr.
ptroptro, toto, häst. III. itr F komma överens, dra jämnt. Geelong [gi:lo'g, av. - *] npr. geese [gi:s] pi. av goose.

geezer [gi:'zə] s S gammal gumma ei. gubbe. Gehenna [gihe'na] npr Gehenna. Geikie [gi:'ki] npr.

Geisha [gei'Jə] s geisha, japansk danserska. geist [gaist] s 1. ande; andlighet. 2. geist, eld, liv.

gelatinlie [djeləti/n, av. - - -] s gelatin, djurlim. •ize [dgilse'tinaiz] tr o. itr förvandla[s] till gelatin (gelé), -ous
[d3ilæ'tinəs] a° gelatinös, geléartad.

geld [geld] ~ec? ei. gelt ~ed ei. gelt tr gälla, kastrera, snöpa, ~lng [-ig] s 1. kastrering. 2. kastrerat djur, isht valack
hast. gelid [dje'lid] a° frusen, isig, [isjkall; av. sval,

svalkande [water]. Gell [gel], ^atley [-ətli] nprr. gelt [gelt] imp. o. pp. av geld. gem [djem] I. s 1. ädelsten i aiim.,



isht slipad och polerad; juvel. 2. biidi. klenod, pärla, skatt; a little of a picture en förtjusande (underbart vacker)
tavla. II. tr pryda [liksom] med ädelstenar, smycka. Gemara [gemcr/rə] npr senare delen ar Talmud, geminatlle I.
[dje'minlit] a° förekommande parvis, isht'bot. parsittande. II. [-eit] tr fördubbla, -ion [-ei'Jn] s fördubbling.

1. Gemini [dje'minai] s pl astr. Tvillingarna.

2. gemini [d^efmin|i, -ai] interj P [o] Herre [-je[-mine]t-] {+je[- mine]t+}

gemmlla [d3e'mjə] (Pi. -æ [-i:]) s 1. bot. bladknopp. 2. zool. knopp vid fortplantning genom knoppning. -ation [-
ei'Jn] s 1. bot. knoppbildning,

knoppning[stid]. 2. «>oi. [fortplantning [-genom]-] {+ge- nom]+} knoppning, -iferous [-i'fərəs] a knopp-
alstrande: som fortplantar sig genom knoppning. -iparous [-i'pərəs] a° som fortplantar sig genom knoppning;
knoppnings-, -ule [-ju:l] s bot. zooi. liten knopp, gemmy [dje'mi] a° 1. rik på ädelstenar; besatt med ädelsten, rikt
juvelprydd. 2. blixtrande som juveler, skimrande, gemot [gimou't] s hist. församling, ting »re

Krö v råren.

gemsbok [ge'mzbok] s zooi. gemsbock, passan. Gen. förkortn. för ä) Genesis; b) General ss. titel.

gen. = gener al[ly~\, genitive m.m. gendarme [3a:/(n)da:m, av. 3o:'(n)d-, 3

gender [d3e/ndə] s kön isht gram., genus [of which ~ is this noun ?]. genealogllical [d3i:>niəlo'd3ik(ə)l, d3en-]
o° ge-nealogisk, släkt[här]lednings-; tree stamträd. -ist[d3i:niæ/ləd3ist] s genealog, släktforskare. -y
[d3i:niæ/ləd3i] s 1. genealogi, släktforskning. 2. släktledning, härstamning; stamtavla, ättlängd, genera
[d3e'nərə] Pi. av genus. general [d3e'n(ə)rəl] I. a allmän i olika bet.: 1. som råder (gäller) i allmänhet som tillhör
el. in-begriper [nästan] alla inom en grupp [a rv» principle;

the ~ welfaregenerell; in ~ i allmänhet, på det hela [taget], för det mesta; as a ~ rule i allmänhet [taget]; account
hand. huvud|-konto, -räkning; ~ agency generalagentur;

election allmänna parlamentsval ðver hela landet; Cr~ Head-quarters X stora högkvarteret; G OJ Post Office
huvudpostkontor isht i London; Goj Post [delivery] första morgonpost; G^j Post ar. slags sällskapslek; the ~
public den stora allmänheten; ~ strike storstrejk; generalstrejk. 2. vanlig, allmän[t antagen el. [-förhärskande]-]
{+för- härskande]+} [it was a ~ opinion of those

times], 3. som gäller i stort, av. om ej i detalj; obestämd allmän [resemblance, idea, instructions]; ~ effect
totalintryck; in <x, terms i allmänna ordalag; in a way på ett mera allmänt (obestämt) sätt; av. i allmänhet. 4. ej
speciaii-serad el. Inskränkt: ~ cargo hand. styckegodsbe-fraktning; ~ dealer diversehandlare i egenti. mening; ~
economic conditions [allmänna] konjunkturer; ^ expenses allmänna omkostnader, administrationskostnader; a
p.'s health ngns allmänna hälsotillstånd; hospital allmänt sjukhus; ~ knowledge all-round kunskaper, allmän
orientering på allmänna erfarenhetsområden, allmänbildning ej skolkunskaper; &v. översiktlig kunskap i [of]
amne; ~ knowledge paper skriftligt förhör i allmänkunskap; practitioner praktiserande läkare; ~ rea-der\s~\ den
läsande allmänheten; reserves dispositionsfond; ^ servant ensamjungfru. 6. general-, över- i titlar efterstant
huvudordet; Major-
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gent

-Gu generalmajor &c; ~ officer generalsperson,* G** staff generalstab. II. s 1. åid. [den stora] allmänbeten
[caviare to the ~].

2. % pi. ous allmänna.begrepp (principer &c).

3. kyrk. ordensgeneral. 4. X general ss. titel liven om lieutenant-r>u och major5. härförare, fältherre £good, bad,



no ~]. 6. F ensamjungfru, ^issimo [d3evn(ə)rəli/simo(u)] S generalissimus överste befälhavare för armé och
flotta el. för allierades arméer. ~it'y [djenəræ^iti]

s 1. allmängiltighet, det generella [of (i) a principle2. allmänhet, obestämdhet [of a statement]. 3. mest i pi.
allmän sats (princip &c) [confine o. s. to -ies]. 4. huvudmassa, största del koll. el. följt av tlertalsbegrepp [the ~
of mankind/v,ization [d3e'n(ə)rəlaizei/Jn] s generalisering; allmän slutsats; allmän sats. ~ize [dje/n(ə)rəlaiz] I. tr
1. göra allmän, popularisera [the interest in a th.]. 2. förallmänliga, generalisera, ge generell karaktär (giltighet,
formulering) åt; draga allmänna slutsatser av fakta. 3. sluta Sig till ngt allmängiltigt från enskildheter. 4. mål.
återge de stora dragen el. det väsentliga [i] ngt, av. itr. 5. göra vag, dämpa de individuella särdragen i (hos) ngt,
dämpa ned, sudda ut. II. itr 1. generalisera. 2. uttrycka sig obestämt (i allmänna ordalag), ~ly [-i] adv i nllmänhet,
på det hela taget, för det mesta; ~ speaking i allmänhet [talat], på det hela taget, ^ship [-Jip] s 1. generalsjpost, -
värdighet; överbefäl. 2. fältherretalang. 3. biidi. skicklig ledning, skicklighet, fiffighet, diplomati, generatlle
[dge'nareilt] tr framjbringa, -kalla, skapa, alstra heat, power, disease, feeling, result]; åstadkomma; -ing station
kraftstation. -ion [- - -Jn] s 1. avlande, fortplantning: spontaneous (equivocal) ~ bioi. ur-, självjalstring. 2.
alstring, frambringande, skapande, åstadkommande; framställning av gas, elektricitet &c; ~ expenses
framställnings-kostnader. 3. generation, släktled; mansålder; the rising ^ det uppväxande släktet, -ive [---tiv, av. -
ətiv]a 1.fortplantnings-[faculty, power, organ]. 2. skapande, frambringande, produktiv; fruktbar, -or [---tə] s 1.
alstrare. 2. tekn. generator maskin som frambringar ånga, elektricitet &c.

generic [dgine'rik, »v. d3ə-, dje-] a (~aliy adv) släkt- i motsats tin art- [characters, name]; allmän^ omfattande]
[to use a term ~ally (med avseende på hela släktet)], generllosity [dgenaro'siti] s 1. högsinthet, ädelmod. 2.
frikostighet, givmildhet, -ous [-[dge'-n(ə)rəs]-] {+[dge'- n(ə)rəs]+} a° 1. ädel[modig], hög-, storlsint. 2.
frikostig, givmild, generös; ~ dimensions frikostigt (väl) tilltagna dimensioner. 3. riklig; rik jord, diet, färg. 4. om
dryck, isht vin eldig, stark.

genesis [d3ernisis] s uppkomst; l:sta

Mose bok.

genet [dje'nit] s zooi. 1. genett, ginstkatt. 2. genettpäls.

genetic [d^ine'tik] a genetisk, uppkomst-, ~ally [-əli] adv ur uppkomstsynpunkt. ~S f-s] s pl dei av
utvecklingslära[n], [studiet av] den naturliga utvecklingen; [-ärftlighetsforskningen],-] {+ärftlighets-
forskningen],+} geneva [dgini/və, äv. djə-] s genever enbärs-

briinnvin.

Genevlla [d^ini/və, av. dgə-] npr Genève; ofta använt för the League of Nations Nationernas förbund [go to ~
about a matter]; the »v Convention genèvekonventionen av år 1864; the ~ Cross Röda korset; <x/ gown
presbyteriansk (kalvin-)prästrock. -an [-n], -ese [-[d^e-nəvi/z]-] {+[d^e- nəvi/z]+} I. a genève-. II. s 1. genèvebo.
2. •an av. kalvinist. Genevieve [djenəvi/v hos Coleridge, 3enviei'v helgonet] npr Genoveva.

1. genial [t^inai'al] a anat. hörande till hakan, hak-.

2. genial [dji/njəl] a° 1. om klimat &c: som beford-rar växtlighet mild, blid, gynnsam; [uppgivande [the logs
blazed with a ~ roar], uppfriskande; heat behaglig (livgivande, välgörande) värme; ~ weather växtväder. 2. [glad
och] vänlig, gemytlig, fryntlig, trevlig, sympatisk, hjärtlig [a cheerful and ~ disposition]; ~ days glada (lyckliga)
dagar; a ~ smile ett vänligt (sympatiskt) leende. 3. * genialisk. 4. t bröllops- [bed]; fortplantnings- [-[instinct].-]
{+[in- stinct].+} ~ity [dgknice'liti] s 1. blidhet, mildhet. 2. hjärtlighet, gemytlighet, vänlighet, glättighet.

genije [dgi/ni] (Pi. regcib. ei. vani. -i [-ai]) s genie, ande i arabiska sagor.

génista [djini^stə] s bot. ginst.

genital [dje'nitl] a fortplantnings-. [-z] s

pl könsorgan, genitivllal ^e'nitai'vl] a gram. genitiv-, -e



[dje'nitiv, av. -n(ə)t-] s gram. genitiv, genijus ^i/njəs] s 1. nu end. sing, skyddsande; evil ~ ngns onda ande. 2.
med pi. -i [dji/niai] ande, genie, väsen. 3. orts, tids, språks &a ande, väsen[de], kynne. 4. naturlig läggning,
speciell begåvning åt visst håu [find out in which way o.'s children's ~ may lie]. 5. a) snille: a man of ~ ett snille
(geni); b) med pi. -es [-iz] ett snille, geni. Gennesaret[h] [gine'zarijt, -þ, av. gen-, gən-] npr. Genolla [d3e'no(u)ə]
npr Genua, -ese [dje-no(u)i-/z, av. - - -] I. a genuesisk. II. s (pi. lika) genues[are]. genre [3a:(g)r, av. 3o:(g)r,
3a-.gr, 3o(:)qr] s genre: a) slag [works of this ~JJ; stil; 6) [äv. rsu-painting] genremålning vardagslivsscener, gent
[d3ent] s 1. P 'gentleman*, herre; hand. pyjamas àc herrpyjamas &c; ~s' ready--made clothes herrkonfektion,
konfektionskläder. 2. skämts. S. k. gentleman person som vill gälla för 'gentleman', 'halvherre'.
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George

gent. Wrkortn. för gentleman (gentlemen). genteel [djenti/l, av. d$ən-] a° nu P ei. iron, fin, förnäm, fashionabel,
elegant [dress, house, manners, persons]; mtit ståndsenlig [education, incomecomme-il-faut, gentil som anstår
fint

folk, Icke vulgär, gentian [dge'njian] s bot. Gentiana stålört; «v-bitter baggsöte-, gentianajrot. gentile [dje'ntail] I.
a X. hednisk, hedningarnas icke judisk. 2. ~ noun folknamn. II. s hedning joke jude, otrogen, gentilitjy [djentiliti]
s 1. nu % god härkomst, förnäm börd [no claim to 2. (iw. pi. -ies) ▼anl. iron, finhet, förnämitet, 'fines8' äv.
konkr.; överklass[personer], fint folk; är. fint sätt, belevenhet.

gentle [djentl] I. a 1. åid. om pers. förnäm, av ansedd familj; <%# and simple hög och låg. 2. ädel, förnäm bard,
biod, familj &c. 8. aid. [-ädelmodig]-] {+ädel- modig]+} [a ~ knight]; the ~ reader den benägne läsaren. 4. om
väder, vind, sätt, regemente, medicin &c blid, mild; sakta framflytande ström; mild, mjuk, vänlig, stilla, låg ton,
musik, ljud [mots, loud, harsh]; lätt [a ~ tap, touch], lindrig; behaglig, måttlig, 'lagom' fart, värme; sakta
[sluttande], långsam [slope]; om djur from [horsè]; ~ means lampor; the ~ craft (art) åid. skomakeri; vani.
metning jfr //. 2.; äv. skämts, i allm. bet. [the ~ art of making enemies]. 5. om pers. mild, blid, vänlig, snäll [lady,
dispositions, words]; the o, sex det svaga könet. II. s 1. pi. ~s P, se 2. köttflugelarv

ss. agn. 'V/fOlk^s] [-fouk(s)] S pl nu mest utan ~S fint folk, herrskap. geiitle|man ^e'ntlman] (Pi. -men
[dje'ntlman. äv. -men]) s 1. i eg. (herald.) bet.: en som har rätt att föra adligt vapen utan att tillhöra högadeln; nu
mest hist, man av börd; ståndsperson medlem av lågadeln el. utövare av militärt, kyrkligt el. juridiskt yrke. 2. I
moralisk bet.: [verklig] gentleman, 'rid-dersman' man med uppfostran och belerenhet, som i sitt handlande ledes
av hederskänsla samt ett humant och ridderligt tänkesätt; ibl. äv. oberoende av social ställning

["a ~ is one who never inflicts pain''']; -men's agreement överenskommelse som är bindande som en hederssak, ej
juridiskt; quite a o, (blandning med bet.

.?.) en riktig gentleman, en riktigt nobel (fin) man isht om person i enklare ställning [that butcher is quite a ~];
äv. om ädel häst. 3. den vanliga bet.: man i god social ställning tack vare uppfostran, sysselsättning ei. inkomster,
[fin] herre, herreman, bättre (bildad, fin) karl ofta en som ej behöver ägna sig &t ngt borgerligt yrke; ~ player
(rider) sport. amatör[|spelare (-ryttare)] icke pro-fessioneii. 4. jur. förmögen privatperson socialt ansedd man utan
sftrskilt yrke, rentier. 5. herre, man, isht i uttr. this ~ denne [herre] samt ss. tilltal i pi. [-me» mina herrar! ladies
and •men]; oj author &o författare *c [mots, lady author Ac]; dog hanhund; -men's boots herrkängor; "men's
lavatory herrtoalett; -men's

outfitters] herrekiperingsaffär. 6. rurstes ei. uppsatt persons kavaljer, uppvaktande -waiting, ~ attendant]; ^
skämts, be-

tjänt. 7. eufem. the old o, hin håle. ^-at-arms [-əta/mz] s kunglig livdrabant en av de 40, som rid galatil Ifällen
bilda kungl. livvakt. ~-farmer [-fa/mə] (pi. -men -farmers) s possessionat, större hemmansägare, ^-In-waiting [-[-
in-wei'tig]-] {+[-in- wei'tig]+} s se gentleman 6. <vlike [-laik], *vJy [-li] a som anstår ei. liknar en gentleman,



gentlemanna- [spirit], gentlemannamässig, fin, förnäm, bildad, ~-usher [-a'Jə] s kam-marjunkare.

gentleness ^e'ntlnis] s 1. mildhet, blidhet, vänlighet; saktmod; vekhet, ömhet i känslor. 2. lätthet, lindrighet,
varsamhet &c, itr gentle. gentle'woman [d^e'ntllwuman] (pi. -women [-[-wi-min])-] {+[-wi- min])+} s 1. genom
börd ei. uppfostran fin dam, förnäm ei. fint bildad dam (kvinna). 2. ust. förnäm dams kammarfru, gently [dje/ntli]
a do 1. sakta, varsamt, stilla, lätt [rise close a door <v/ äv. sakta i backarnal 2. milt, vänligt [speak reprimand a p.
/x.], ömt, jfr gentle. gentry [dje'ntri] s 1. lågadel [baronets and

knights]; den bildade och jordägande el. i övrigt bemedlade högre medelklassen, herrskaps-, stånds-
pers0ns|klassen. 2. koll. F skämts, el. fö rak ti. folk, individer [these »v], genuflect [d3e/nju(:)flek|t] itr knäböja, -
ion [— -Jn] s knäböjande.

genuine [dje/njuin] a° äkta Persian carpets, Newfoundland breed], ren, provhaltig; autentisk [manuscript]; sann,
faktisk, verklig [his oj character, ~ benefit, ~ cause for satisfaction]; äkta, uppriktig [belief, regret]. ^ness [-nis] s
äkthet. gen|us [dgi/nəs] (Pi. -era [dge'nara]) s 1. log. na-

turv. genus, släkte. 2. slag, grupp, klass. Geo. [d3o:d3] förkortn. för George. geocentric [d3i:o(u)se'ntrik] a (^ally
adv) geo-

Centrisk som hänför sig till jordens medelpunkt el. till jorden som medelpunkt [»x» theory]. geodesy
[d3i(:)o/disi] s geodesi, jordmätnings-konst.

Geoffr[e]y [dje'fri] npr Gottfrid, Yalfrid. Geoghegan [gei'gan, gou'gən] npr. geollgrapher [d3io/grəfə]s geograf,
-graphic[al°] [dgiograe'fik, -(ə)l] a geografisk; -graphical mile — nautical mile se nautical, -graphy [dgio'-+
grəfi] s geografi. -logic[al°] [djiolo'dgik, -(ə)l] a geologisk, -logist [djio^ədjist] s geolog, -lo-gize [djio'ladjaiz]
itr studera geologi; göra geologiska undersökningar, -logy [djio'ladgi] s geologi, -meter [djio'mita] s geometriker.
-metric[al°] [dgiome'trik, -(ə)l] a geometrisk, -metrician [d3io(u)metri'J"n] s t geomètriker. -metry [dgio'mitri] s
geometri [analytic[al], descriptive

Georglle [d3o:d3] I. npr Georg, Göran; St. ~ Englands skyddshelgon; by ~/ F ta mig sjutton! för
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get

tusan! II. s Georgsbild jnvel med bild av St. Göran (Georg) I strid mot draken (p& strumpebandsriddarnas
balsband). g-ette [-e't] s georgette siags tunt siikes. tyg. -ia [-iə] npr. -ian [-iən] a 1. georgiansk, från Georgamas
(de eng. konungarnas) tid 1714—1830. 2. bosatt (som bor) i Georgia ar. sobst. -ic [-ik] S pl. Vergilius' dikt
Georgica; äv. sing, appel. lantbruksdikt. -ie [-i] npr kortnamn för -6. -illa [-i/nə] npr. G. E. R. förkorta, för Great
Eastern Railway. Ger. förkortn. för German[y], Geraint [dgerei'nt av. -'-] npr. Gerald [d3e'rəld] npr Gerhard.
*x.lne [-i:n] npr. geranium [d3irei'njəm] s bot. geranium. Gerard [dge'raid, av. dge'rad] npr Gerhard, gerfalcon
[d3ə:'fo:(l)kən] s zooi. jakt-, islands|-falk.

Gergesene [gə:gisi:'n, ---], Gerisim i [gerai'zim,

av. ge'rizim] nprr. germ [dgərm] I. s 1. embryo, grodd. 2. mikrob isht «jukdomsalstrande, bakterie. 3. bildl. frö
[in II. itr biidi..gro.

1. German [djə/mən] I. o tysk; ~ measles läk. röda hund; the ~ Ocean Nordsjön; ~ sausage metvurst; /v» silver
nysilver; ~ sociability tysk gemytlighet; ~ text fraktur[stil]. II. s 1. tysk. 2. tyska [språket].

2. german [dgə/mən] a 1. om nära släktingar hel-[« brother /v, sisters cousins ~ kusiner, syskonbarn. 2. se ~e.

germander [d3ə:mæ'ndə] s bot. 1. Teucrium ga-mander. 2. ~ speedwell, wild ~ te-ärenpris. germane [djarmei'n]
a nära förbunden [to med], som hör un ei. har avseende På to a subject], relevant.



Germanllic [d3ə:mærnik] I. a germansk. II. s ur-, samjgermanska [språket], -ism [-[d3ə:r-mənizm]-] {+[d3ə:r-
mənizm]+} 5 germanism, tyskt uttryck[ssätt]. -ize [d3ə/mənaiz] tr o. itr förtyska[s], -ophil [d3ə'/məno(u)fil, äv.
d3ə:mæ/n-] s o. a tyskvänlig [person], -ophobe [d3ə:'məno(u)foub, av. d3ə:mæ/n-] s o. a tyskhata|re, -nde.
Germany [d3ə:'m(ə)ni] npr Tyskland, germicide [^ə/misaid] a o. s mikrob-, bakte-riejdödande [medel (ämne)],
germinal ^ə/minl] a 1. grodd-. 2. förefintlig i frö ei. embryo, germinatlle ^ə/mineit] I. itr gro, spira [upp]; skjuta
knopp; biidi. utvecklas. II. tr bringa att spira [upp]; framkalla, -ion ^orminei'Jn] s groning, uppspirande;
knoppningstid], Gerrard [d^e'rad, är.-rcr/d], Gerry [ge'ri] nprr. gerrymander [gerimæ'ndə, - - - -] I. s partisk
Valkretsindelning för att gynna ett visst parti. II. tr partiskt omlägga valkrets; av. fuska (manipulera) med för
vinnande av obehörig fördel i allm. Gertrude [gə:'tru:d] npr Gertrud. Gerty [gə/ti] npr kortn. för Gertrude.
gerund [d3e/rənd] s gram. gerundium; i eng. gram. verbalsubstantiv Pà -ing. ~-grinder[-graində] t skolfux. ~ive
[d3irA/ndiv] s gerundivum.

Gervase [dsə/vəs], Geryon [ge'riən] nprr.

gesso [d3e/SO(u)] 8 gips för konständam&I.

gest [d3est] s &id. 1. hjältedåd [mestpi.]. [-2.[vers]-krönika.-] {+2.[vers]- krönika.+}

gestation [d3estei/Jn] s dräktighet, havandeskap.

gesticulatlle [d3esti/kjuleit] I. itr gestikulera, göra åtbörder. II. tr uttrycka med åtbörder, -ion [d3estrkjulei/Jn] s 1.
gestikulerande. 2. åtbörd, rörelse, gest. -or [-ə] s en som gör [mycket] åtbörder, -ory [-əri] a åtbörds-;
gestikulerande.

gesture [d3e'stjə] I. s åtbörd, gest; budi. gest utåt [it is only a a ~ of goodwill]. II. itr o. tr se gesticulate.

get [get] ss. verb got got (åid. gotten, av. Am.); F isht Am. pp. got ofta utan have [what you got there, mother?] I.
tr 1. få, erhålla, bekomma ss.

gåva, lön, andel &c (utan aktivt åtgörande å subjektets sida); fraserna under 2. kunna delvis Även föras hit.

2. förvärva, ernå, skaffa [sig], få, erhålla ngt eftersträvat; [för]tjäna, vinna [by på]; inhämta upplysning, kunskap
&e; få [fram], erhålla ss. resultat av beräkning; F äta O.'s dinner]; kappiöpn. klara sträcka; ~ the best of it få
fördelen på sin sida, segra; ~ the better (the start, the upper hand, the wind) of få övertag (överhanden) över;
övervinna; komma före; I wish you may it! ei. don't you wish you may ~ it? F jo, vad ni fick sen! jo, det trodde
nil I have got it from him jag har hört det av honom; jag har fått det av honom; /x» it into o.'s head that få i sitt
huvud (för sig) att; ~ by heart {by rote) lära sig utantill; ~ knowledge (F wind) of få underrättelse (nys) om (korn
på); ~ a living tjäna sitt uppehälle; ~ your places (seats)! tag plats! ~ religion Am. F bli frälst; ~ speech oj se
speech; o.'s way få sin vilja fram.

3. få [sig], ådraga sig, råka ut för ngt icke

önskat, sjukdom, straff &c; I have got Mm (it) On

the brain F jag bara tänker på honom (det); I have got him on my nerves han irriterar mig förfärligt, jag får inte
lugn för hans skull; ~ it F få sig [på pälsen]; ^ wind om historia F dunsta ut; the worst of it komma till korta i ngt,
dra det kortaste strået. 4. få in, inbärga .körd; bryta koi &c; få, fånga fisk. 5. få tag i; F få fast, 'sätta'; träffa, döda;
F reta, förarga [it ~s me]; få in i radio E~ Munich]; ~ the pig by the tail (ear) hugga i sten; now I've got you F nu
har jag dig ändå; there you've got me! F nu är jag bet (svarslös), det kan jag verkligen inte svara på; what has got
him t F vad (var) har det blivit av honom? 6. Am. F fatta, förstå [do you what I mean?]. 7. have got F ha, äga;
have you got any money about youf har du pengar på dig? have you got a pencil? har du en (någon) penna? I
haven't got a cent jag har inte ett öre; have got to F måste, får lov att
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[(you have got to come], 8. skaffa ngn (sig) [for (to) a p. ei. enkel dat.; ~ him a situation; we can /v/ it [for] you];
what can I ~ for you? i butik vad är det som önskas? 9. om djur avla. 10. få Dgn från (till &c) ett ställe, ur (i &c)
en ställning, föra, bringa, skaffa jfr nedan 13 med adr. [can you ~ it here (to the station &c)?] ~ o. s. aid. begiva
sig; ~ with child F göra med barn;

a th. off o.'s chest F lätta sitt bjärta. 11. a) med ack. (äv. refl. pron.) + pp.: a th. done få ngt gjort, laga (ställa,
åstadkomma) att ngt blir gjort, låta göra ngt; it done with få det klart (undangjort); thee gone! aid. gäck hädan! b)
med ack. + adj. få [get-at-able
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giddy-brained

mal; the evening was rating on det led fram på kvällen, det började bli sent; how is he fating on? hur mår han?
hur reder han sig? hur långt är han [kommen] i sitt arbete? hur går det för honom [with h$9 English i [-
engelskan]?-] {+engels- kan]?+} ~ on or /v out! gör nå'nting eller gå din väg! ~ on to komma upp på; få tag i;
Am. F fatta, begripa; märka; ~ out gå (stiga, komma) ut, stiga av, gå ur; komma upp nr ▼attnet; komma undan;
imper. F nej, hör du, gå din väg! åh, dra på trissor! nu har jag fått nog! [är. ~ out with you!]; om rykte komma
(sippra, dunsta) nt; ~ out of komma (ta sig) ut ur, lämna; komma (smita) ifrå'n (u'r) ngt; "ppge, mista; börja
komma ur modet; ~ out of bed gå (stiga, komma) upp; out of o.'s depth komma på för djupt vatten, icke bottna
ar. biidi.; ~ over komma över; se av. ~ across; ~ round hämta sig, bli frisk; ~ through komma igenom; komma
fram av. i

telefon; gå igenom i examen, parlamentet; through with komma till slut med; gå i land med; "v to börja äta,
hugga i; ~ together [församlas; ~ up resa sig, gå (stå, stiga) upp isht ur bädden; stiga till häst; om villebråd
komma fram, flyga upp ur snår &c; om benkläder krypa upp: om kricketboll fara (gå) upp skarpt från plan; Stiga
isht i pris el. om pris: om eld, vind, sjö blåsa upp, ta sig, tilltaga; imper. är. maningsrop tin häst upp! III. s om
djur 1. avlande, alstring. 2. avkomma, ~-at-able [getæ'təbl] a tillgänglig. ~-away [-əwei] s F 1. 8p0rt. start. 2.
tjuvars undkommande, flykt. Gethsemane [geþse'məni] npr. getli-out [ge't|aut] s Am. F undkommande, -ter [-ə] s
1. en som får &c se get, förvärvare. 2. kolbrytare, schaktare. -ter-up [-ərAp, äv. - - -] s arrangör &c se get T. 13.
Gettysburg [ge/tizbə:g] npr. get-up [ge'tAp, äv. - -] s Fl. utstyrsel av. av bok [an elaborate ~], ekipering, klädsel,
'rigg'. 2. Am. tag, kläm [he's got ~ in him]. gewgaw [gju/go:] s grant lappri, [strunt]grann-

låt, bjäfs, lullull. gey [gei] adv. skotti. ganska, tämligen, geyser s 1. [gai'zə, gei'-, gi:'-] gejser, varm springkälla.
2. [gi/zə] slags gasapparat wr uppvärmning av vatton, varmvattensberedare, ghastjly [gcr/stli] I. a (-lily adv) 1.
hemsk, ohygglig, otäck [wound, smile, shriek, tale]; F svagare b ei. faslig, förskräcklig [failure]. 2. lik en död,
likblek, spöklik [face]. II. adv hemskt &c mest med adj.; ~ pale dödligt blek. gha[u]t [go:t] s ind. 1. bergspass. 2.
trappa (väg) ned till flod; landningsplats. 3. the G^s två

bergskedjor i Indien, ghee [gi:] S Ind. 8mÖrolja av buffelmjölk. Ghent [gent] npr Gent.

gherkin [gə/kin] s spad mindre gurka, ättiks-, saltjgnrka.

Ghetto [ge'to(u)](pi. -es) sjudekvarter i stad, getto.

ghost [goust] s 1. give up the ~ giva upp andan. 2. the Holy G** den Helige ande. 3. döds ande, vålnad, gast;
gengångare; spöke i aiim.; lay a besvärja (fördriva) en ande; raise a frambesvärja (mana fram) en ande; the ~
walks isht teat. S vi få hämta lön. 4. skugga av sitt foma jag; F aning, spår, tillstymmelse, skugga; not the ~ of a
chance inte den ringaste utsikt. 5. F 'vikarie', 'neger', 'hemlig sekreterare' som utför det huvudsaklig» ar-betet för
författare el. konstnär, ~like [-laik] a [-SpÖk-lik[nande],-] {+SpÖk- lik[nande],+} som ett spöke, ~ly [-li] a (~lily
adv) 1. litt. o. åid. andlig [comfort, counsel]; our ~ enemy djävulen; ~ father (adviser) biktfader. 2. spöklik, spök-,
ande- [figure, hour, sound], ~-word [-wə:d]s obefintligt ord. ghoul [gu:l] S i muhamm. länder gast, ond ande som

förtär lik, slags varulv, giant [djaKənt] I. s jätte, rese äv. biidi. II. a jätte-, jätte|stor, -lik, gigantisk, väldig, ~ess [-
is] s jättinna, jättekvinna. Giaour [d3au'ə] s otrogen icke-muhammedan. gib [gib, dgib] I. s tekn. hakkil; ~ and



cotter

hakkil och "kil. II. tr fastkila. gibber [dji'ba] I. itr prata fort och otydligt, snattra, babbla. II. s snattrande, ~ish [-
[gi'-bərij]-] {+[gi'- bərij]+} s rotvälska; babblande; smörja, F persilja.

gibbet [dgi'bit] I. s galge; i senare tid galge med en arm, i vilken brottslingar hängdes efter avrättningen; av.

hängning. II. tr 1. avrätta medelst hängning, hänga. 2. upphänga död i en ~ till beskådande. 3. biidi. ställa vid
skampålen, offentligen avbasa, fastnagla, skandalisera [be ~»ed in a newspaper]. gibbon [gi'ban] s «>oi. gibbon,
långarmad apa. Gibbon, -s [gi'bən, -z] nprr. gibbosity [gibo'siti]$ 1. bucklighet, kullrighet.

2. buckla, bula, puckel.

gibbous [gi'bəs] a° 1. bucklig, kullrig, kupig, [the moon mer än halv]. 2. puckelryggig, kutig. Gibbs [gibz] npr.

gibe [djaib] I. tr o. itr ^ at] håna, ge stickord, pika; smäda, begabba. II. s hån, smädelse, stickord, spe[glosa],
försmädlighet, giblets ^i'blits] s pl kokk. gåskrås. Giblett [gi'blit], Gibraltar [d3ibro:1tə], Gibson

[gibsn] amer. illustratör [jfr ~ girls] nprr. giddiness [gi'dinis] s 1. yrsel, svindel [be troubled with a fit of 2.
tanklöshet, dårskap: flyktighet, ombytlighet. Glddings [gi'digz] npr.

giddy [gi'di] a° 1. yr [i huvudet], vimmelkan-tig [be, feel, turn 2. som förorsakar yrsel svindlande [height,
precipice], virvlande [motion].

3. biidi. yr i mössan; tanklöst yr, tanklös fgirQ, obetänksam; obeständig, 'hit och dit', flyktig [Fortune]; play the
goat bete sig som en tok[a]. 4. vanvettig, orimlig, ~-brained [^breind] o yr i mössan; yr, tanklös, 'hit och
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dit', ^-go-round [-go(u)rauvnd] se merry-go--round. ~-headed [-heMid] se - -brained. Gide [si:d], Gideon
[gi'dian], Giffen [gi'fin,

d5i/fin], Gifford [gi'fəd, dgi'fad] nprr. gift [gift] I. s 1. givande; gåvorätt; I would not have it at a o, jag vill inte
ha det för aldrig det (ens till skänks); I will make you a ~ of that fact den upplysningen skall du få till skänks; the
living is in his ~ han har patronatsrätt till pastoratet; deed of ~ gåvobrev. 2. gåva, skänk. 3. en försynens gåva;
speciell begåvning, förmåga; the ~ of speech talets gåva eg. o. biidi. II. tr begåva, förläna, utrusta [with med], ^-
book [-buk] s l&mpiig presentbok. ~-card [-ka:d] s presentkort, ~ed [-id] a begåvad, med rika gåvor, rikt
utrustad, ^-horse [-ho:s] s given häst; biidi. ngt givet i aiim. [you must not look a ~ in the mouth], ~ie [-i] s sko t.
ti. gåva, förmåga, gig [gig] s 1. gigg lätt tvålijuligt enbetsåkdon. 2. kaptenens gigg lätt 6—81/2 m. lång roddbåt
till skepp; ft v. liknande tävlingsfcàt å Themsen. 3. ljuster. 4. nu % ei. diai. munterhet, förlustelse; in high on the
~ mycket uppsluppen, gaskig, sprallig. 5. Eton S underlig prisse, kul gigantilean [djaigæntjiOXən] a -ic. -estjue
[-e'sk] a jättelik; kolossal, -ic [dgaigse'ntik] a (-ically adv) gigantisk, jättestor; väldig, oerhörd, ofantlig, enorm,
giggle [gigl] I. itr fnissa, fnittra. II. s fnitter. gig-lamps [gi'glsemps] s pl S glasögon, giglet, gig lot [gi'glət] s
yrhätta, yster jäntunge. gig man [gi'gimən] s 1. en som håller sig med gigg. 2. bracka. -manity [-mæ'niti] s kon.
kälkborgare. - -mill [-mil] s tekn. ruggcylinder. gigolo [d5i'golö(u)] S gigolo anställd [yrkesjdansör. gigot
[dgi'gat] 5 fårbog.

Gilbert [gi'lbət] npr. ~ian [gilbə/tiən] a som i

en Gilbert och Sullivan-opera, tokstollig. Gilboa [gilbo(u)'ə], Gilchrist [gi'lkrist] nprr. gild [gild] /ved r\>ed ei. ss.
adj. i eg. bet. gilt, tr 1. förgylla äv. bildl. ge guldets (penningens) glans åt; guldfärga; ~ the pill sockra pillret; the
Go>ed Chamber lordernas hus; the ~ed youth överklassens ungdom. 2. widi. förgylla upp [äv. ~ over], ge glans
åt, smycka. Gildas [gVldəs] npr.

gildller [gi'ld|ə] s förgyllare. -ing [-ig] $ förgyllning i alla bet.; i sms. ofta förgyllar-.



Gilead [gi'liæd] npr.

Giles [djailz] npr Gillis, Julius; Egidius; St.

~ förr illa beryktad församling i London.

Gilfillan [gilfi'lən], Gilford [gi'lfəd], Gilgal [-[gi'1-gæl],-] {+[gi'1- gæl],+} Gilkes [gilks] nprr.

1. gill [gil] s vani. pi. 'vs 1. gäl. 2. slör, köttlapp under huvudet på hönsfågel. 3. skämts, hak-, kind|påse; white
about the ~s F blek om nosen. 4. bot. 8kivor under svamps hatt. 5. S blott pl. 'fadermördare' själva kraghörnen.

2. gill [gilj s 1. diai. trång skogsklyfta (ravin, ådal). 2. berg|fors, -bäck.

3. gill [d^il] S våtvarumått, vanl. 1/4 pint ung. I1/» dl. Gill npr I. [djil] 1. Julia[na]. 2. Jack and ~ pojke och flicka
[every Jack must have his ~]. II. [gil] familjenamn, gill-cover [gi'lkAvə] s gällock. Gillllespie [gille'spi], -ett [-'it,
-et], -ette [d^ile't] nprr.

gillie [gi'li] s skotti. höglandsbetjänt, isht jaktbetjänt.

Gi I lilies [gi'lis], -ingham [d3i/ligəm i Kent, gi'1-

i Dorset], -more [gi'lmo:] nprr. gill-opening [gi'lou'pnig] s gälspringa. Gillllray [gi'lrei], -s [gilz], -son [dgilsn]
nprr. gillyflower ^i'liflauV] s bot. 1. trädgårdsnejlika. 2. Cheiranthus lackviol. 3. Matthiola lövkoja. Gil iman
[gi'l|mən], -mer[-mə], -pin [-pin], -pat-rick [-pæ'trik], -roy [-roi], -son [-sn, dgilsn] nprr.

gilt [gilt] I. a förgylld. II. s 1. förgyllning själva metallen. 2. S pengar, ^-edged [-ed^d, av. - -] al. med guldsnitt. 2.
~ securities guldkantade (prima) säkerheter, gimbal [dgi'mbl] s vani. Pi. balansring,

kardansk npphängning rör kompass &c. gimcrack^gi'mkrseys [strunt]grannlåt, grant skräp; attr. grannlåts-,
strunt-, humbugsartad. gimlet [gi'mlit] s tekn. hand-, vrick-, svickjborr. gimmer [gi'mə] s skotti, ungtacka som ej
haft lamm. gimp [gimp] s 1. kant-, garnerings|snodd. 2. gimp, slags metrevstafs av silke &c omspuunen med
metalltråd.

1. gin [djin] s enbärsbrännvin, genever.

2. gin [djin] I. s 1. snara, dona, giller. 2. tekn. slags lyftkran, hävtyg, vinsch, spel isht på tro ben; stagnathjul. 3.
tekn. bomullsrensnings-, egre-neijmaskin. II. tr 1. fånga i snara, snärja, ii. rensa bomuii.

3. gin [gin] konj skotti. om [= if].

ginger [dji'n^^a] I. s 1. ingefära; black {white) ~ oskaiad (skalad) ingefära. 2. S kurage, stridshumör; käckhet;
eggelse; group

pådrivarklick i parlamentet som fordrar krafttag av regeringen. 3. ljust rödgul färg. II. tr 1. krydda med ingefära:
biidi. peppra, 'ladda'. 2. biidi. F sätta + liv i, väcka, elda upp. n^ade [1reird] se - -beer ~-beer [-bi'ə] s
ingefärsdricka slags sockerdncka. ~bread [-bred] s pepparkaka; attr. grann, prå-lig; take the gilt off the ~ biidi.
förtaga illusionen, ta bort kryddan (grannlåterna); loork byggn. snirklar, krusiduller, ~ly [-li] I. adv varsamt,
ytterst försiktigt, ängsligt, lätt. II. a varsam, tyst, ytterst försiktig. ~-nut[-nAt] s pepparnöt. ~-pop [-po'p] s F se --
beer. y [-ri] a 1. rödaktig, rödgul. 2. biidi. pepprad, skarp.

gingham [gi^əm] s 1. gingang slags äkta färgat bomullstyg el. linne, ofta randigt el. rutigt. 2. F paraply, gingili
[dgi'ndjili] s ind. bot. sesam[olja]. gingival [djindjai'vl, av. dji'n^^ivl] a gingival, tandkötts-, gink [gigk] s Am. S
karl, individ; original.
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give

gin-mill [dji'nmil] s Am. S krog. ginning [dji'nig]* bomnllsrensning, egrenering. gin-palace [dgi'npse'lis] s grant



utstyrd [brännvin s]krog.

ginseng [dji'nseg] s bot. iak. ginseng, kraftrot. gin-shop [dgi'njop] s krog. Giovanni [d3(i)ova:'ni] npr; Don ~
Mozarts opera Don Juan, gippo [d3i'po(u)] s S köttsaft; sås; soppa. Gippsland [gi'pslsend] npr. flipsy [dji'psi] I. s
1. zigen|are, -erska, tattare.

2. bildl. skämts, om listig el. mOrkbyad kvinna häxa; ftv. om listig, opålitlig el. kringflackande individ. II. a
zigenar-; ofta frilufts-; ^ bonnet (hat) schäferhatt; ~ party utflykt och måltid i det gröna, picknick. table
trädgårdsbord enkelt runt bord p& tre ben. III. itr göra utflykt[er] [-(picknickar]),-] {+(pick- nickar]),+} äta ei.
tälta i det fria, leva (leka) naturliv, ^dom [-dəm] s koll. zigenarjfolket, -världen, ^fy [-fai] tr göra zigenarlik.
giraffe [djircr/f, av. -ræ'f] s «>oi. giraff, girandole [d3i'rəndoul] s 1. arm[ljus]stake. 2. fyrv. SOl, kringsvängande
hjul. 3. Örhänge isht með ring av ädelstenar kring en mittsten.

girasol[e] [dji'rosoul, -sol] 8 min. slags Opal.

1. gird [gə:d] itr; n» at ge pikar (en snärt) åt, håna.

2. gird [gə:d] ^ed <^ed ei. girt girt, tr 1. omgjor-da ofta refl. O.'s loins]; omgjorda sig el. annan med £with] kraft,
svärd &c; fästa, binda svärd &c [on, to vid]; fästa kläder &o med en gördel, om-gjorda sig med [äv. ~ on]; Midi.
av. rusta sig ei. annan till strid O. 8. for O.'s life's work].

2. omjgiva, -sluta, -ringa; inringa, belägra, ~er [-ə] s byggn. bärbjälke ofta av jam; bind-bjälke. ~le [-1] I. s 1.
gördel, bälte av. Midi., Skärp. 2. infattning kring adelsten. 3. ring i barken kring trädstam, barkavskalning. 4.
Skotti. slags brödrost. II. tr 1. omgjorda, omgiva [som med ett bälte]; fästa med ett bälte. 2. ringa,

bläcka träd, avskala en ring av bark i allm. för att döda. ^»ler [-lə] s 1. gördelmakare. 2. en som omgjordar,
~lestone [-lstən] npr. girl [gə:l] s 1. flicka; old ~ F gumman lilla (min) äv. som tiiitai till häst &c; the r>us
döttrarna i •n familj; ~ cleric kontorsflicka; ~ guide flick-skaut. 2. tjänstflicka. 3. F [best] ~ käresta, fästmö,
~hood [-'hud] s 1. flick|tid, -ålder. 2. koii. flickor, ~ie [-i] 8 F liten flicka, tös. >\Jsh [-ij] a° flick-; flickaktig.
Girondist ^iro'ndist] s o. a girondist[-]. girt [gə:t] I. imp. o. pp. av gird. II. se girth /. 3, II. 3. girth [gə:þ] I. s 1.
[sadel]gjord. 2. Midi. gördel.

3. omfång [in ~]. II. tr 1. spänna [-sadel[-gjord]-] {+sadel[- gjord]+} på häst; fästa sadel &c med sadelgjord [äv.
~ on (up)]. 2. om|sluta, -giva. 3. mäta omfånget av; mäta i omfång [he n»ed 3 feet].

girt[h]-line [gə:'tlain, gə:'þ-] s mastgöling. Girton [gə:tn], Gissing [gi'sin] nprr. gist [dgist] s kärn-, huvudfpunkt,
det väsentliga i ngt, kärna [the ~ of the matter].

git [git] se get isht II. 2. gittern [gi'tə:n] s aid. cittra. give [giv] gave given I. tr 1. giva [a p. a booh, a book to a
p.], skänka, donera; beskära [it is not to everybody to . .], förläna; låta ngn få; bevilja; pass. be **Jn ibi. få; I'll ~
it you du skall få det [av mig] jfr av. 2.; ~ me .. tacka vet jag.. I ^ birth to ge liv åt, [fram]föda; ge upphov åt. 2.
giva mot ersättnine, betala för vara, sälja för pric; tilldela ngn hans andel; as good as one gets ge ngn lika gott
igen, betala med samma mynt, ge svar på tal; FU ~ you what for (med betoning av for) F jag skall sannerligen ge
dig! Fil ~ it [to] him jag skall ge (klämma åt) honom, han skall sannerligen få. 3. lämna ngn ngt him the key],
överlämna, -låta, anförtro [i ngns vård] [into the hands (custody) of]; erbjuda; ge in medicin; framföra hälsning; ~
my compliments (love &c) to [framför] min vördnad (hälsa) till; ~ into custody överlämna ngn åt polisen, låta
arrestera; the horse his head ge hästen fria tyglar; ~ bonds (bail) ställa borgen; ^ o.'s hand räcka fram handen; ~
way ge vika (efter, rum, plats) [io för], väja; retirera; vika om kurstr; svika; svikta; brista; hemfalla, hängiva sig
[to grief &c]. 4. offra, ägna tid, kraft, sig &c [to på, åt]; ~ o.'s mind (o. s.) to ägna (hängiva) sig åt. 5. anordna,
giva f»w a [-dinner].-] {+din- ner].+} 6. frambringa, giva ss. produkt, resultat [a lamp light]; framkalla; vålla,
förorsaka [~ a p. pain]. 7. fram|lägga, -ställa, lämna; uppgiva, anföra; angiva; införa, upptaga i lista, ordbok 4c;
meddela, tala om; ~ a p. apiece ef o.'s mind F säga ngn sitt hjärtas mening, sjunga ut mot ngn; ~ the time of day
hälsa [god morgon (middag &c)]; would you ** me the timet will ni säga mig vad klockan är? ~ to the world
utgiva, publicera; ~ a p. to under-stand (know) låta ngn förstå (veta). 8. föredraga (sjunga, läsa, spela &c) ngt för
publik us a song, please]; hålla föredrag; utbringa [a toast]; föreslå ngns skål £/ ~ you the ladies]. 9. rikta ord;



utfärda befallning &c; avgiva, fälla dom; tilldöma skadestånd &o [to, against]; ~ o bill of exchange utställa en
växel; ~ the case fälla dom [for, against]; it for (against) a p. avgöra saken till ngns förmån (nackdel), ge ngn rätt
(orätt); ~ out i kricket förklara slagman ute. 10. giva ifrån sig» giva till, låta höra [a laugh], upphäva, utstöta ljud,
suck &c; göra rörelse a jump]; visa E~ o sign]. 11. pp. förutsatt, under förutsättning av health it can be done].

12. pp. n given, daterad I omclella skrivelser.

13. med adv.: ~ away skänka bort, offra; Överlämna (ge bort) bruden till brudgummen; S förråda [don't ~ me
away]; dela ut [prizes]; ^ away o.'s own case totalt förstöra sin sak; ~ back giva igen, återjgiva, -ställa; ** forth
giva ifrån sig, utsända, låta höra; utsända,
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utgiva; tillkännagiva; uppgiva; ~ in inlämna skrivelse, skrivning &c; avgiva räkenskap; anmäla deltagares namn,
låta anteckna; in o.'s adhesion to tillkännage sin anslutning till; off avgiva, ut|sända, -dunsta, -stråla; ~ out giva
ifrån sig, utsända gas&c; utlämna; utdela; [låta] tillkännagiva, förkunna, påstå; sprida rykte; tillkännagiva psalm,
som skall tyungas, äv. läsa upp psalm före sjungandet; Out a play meddela att ett skådespel skall uppföras; ^ o. s.
out as (for, to be) ge sig ut för att vara; it was out that .. det hette att..; ~ oyer över-, upp|giva, upphöra med;
över|lämna, -låta; ~ o. s. over to hängiva sig åt; ^ up uppgiva, lämna ifrån sig, ut-, över|lämna, avstå från;
övergiva, [upp]offra; förråda med-br o Uslings namn; förtvivla Om, uppge ngn, ngt så-som förlora|d(-t); ägna,
anslå; it up uppge det hela, ge tappt; ~ o. s. up to hängiva (ägna) sig åt. II. itr 1. garna giva. 2. giva vika, 8vik[t]a
[the lock did not ~; my nerves began to slappna; krympa; om trä slå sig; om väder slå sig, bli mildare, tina på. 3.
vetta [[ttjü]on, into mot]. 4. med adv.: ~//7 ge sig, ge med sig; ge efter, falla till föga [to för]; ~ out ge sig, ge
tappt; svika; tryta, ta slut; krångla, 'strejka', icke fungera längre; ~ oyer upphöra; ~ up upphöra, sluta; ge tappt. III.
s 1. eftergivande, vikande. 2. elasticitet. 3. ~ and take a) utjämning, lika växling av fördelar och olagenheter; b)
gåvor och gengåvor, tjänster och återtjänster; ömsesidiga eftergifter, kompromissþnde]; kohandel [policy]', c)
utbyte av prat (skämt &c); ömsesidigt ral-jeri; d) attr. utjämnjande, -ings-; utbytes-; ömsesidig. *n[-n] al. skänkt;
~ name Am. förnamn. 2. begiven p& [tfo]; fallen för; lagd för. 3. bestämd, bekant, given ss. ut-g&ngspunkt,
förutsättning. 4. s e give isht/. 11, o. 12.

Gizeh [gi/zei] npr.

gizzard [gi'zəd] s Ktgiars muskelmage; fret o.'s ~ F förarga (gräma, oroa) sig; it sticks in his /v det fastnar honom
i halsen säsom obehagligt, glabrous [glei'brəs] o hårlös; glatt, glacé [gla'/sei] a 1. glacé-, glans-, glansig

[cloth, leather]. 2. glaserad [fruit]. glacial [glei'|siəl, -Jiəl, av. glæ'siəl] a» 1. is-, glacial, glaciär-; the ^ period
(epoch, era) istiden; ~ drift is[tids]avlagringar, morän. 2. isig, iskall. 3. is-; ~ acetic acid isättika. glaciat||ed
[glærsiei|tid, glei-, av. -J-] a 1. utsatt för isens påverkan, slipad av isen. 2. nedisad. -ion [- - -Jn]s över-,
ned|isning; jökelbildning; glacial påverkan, glacier [glæ'sjə] s glaciär, jökel, glacis [glæ^lHs)] (pi. ~ [-'iz] ei. ~es
[-isiz]) s ^ glacis sluttning.

glad [glæd]I. a 1. ena. pred. glad, [för]nöjd, belåten [of, at över, med]; Fm ~ of it (F on't) det gläder mig; [/'»n] ~
to see you det var

roligt att få träffa dig; Vm ~ to hear t* det var roligt att få höra; I was enough to do it det gjorde jag med
förtjusning; 1 shall be ~ to come det skall bli mig ett nöje att få komma. 2. glad [feelings, looks, occasion],
glädjande [tidings]", the ~ eye ung. ögon|-klatsch, -flört; ^ hand Am. F hjärtligt (gäst-vänligt) mottagande; ~ rags
S högtids|blåsa, -dräkt. 3. behaglig, ljus, härlig, skön som känns skönt [climate, sunshine]. II. tr aid. se ojden.
~den [-n] tr glädja, fröjda; uppliva, glade [gleid] s glad, glänta, gladiator [glæ'dieitə] s gladiator, prisfäktare.
gladiollle [glæ'dioul], -us [glædiou'l|əs, av. [-glæ-dai'əl|əs]-] {+glæ- dai'əl|əs]+} (pi. -uses el. -i [-ai]) s bot.
gladiolus, gladllly [glæ'd|li] adv med glädje, gärna, villigt [/ would ~ help you], -ness [-nis] s glädje, glättighet,



fägnad. -some [-səm] a° poet. *e glad. Gladstonlie [glæ'dstən] npr. g/v, s slags resväska, kappsäck [vani. C~
bag], -lan [glaedstou'njan]

I. a Gladstone- [the ^ Liberals], lik Gladstone.

II. s Gladstone-anhängare isht av hans Home i?ttZe-politik.

Gladys [glæ'dis] npr.

glair [glsə] s rå äggvita använd tekniskt.

Glaisdale [glei'zdeil], Glaisher [glei'Jə] nprr.

glaive [gleiv] s aid. poet. glaven, svärd.

Glamis [gla:mz], Glamorganshire] [gləmo*/-

gən, -Jiə] nprr. glamour [glæ/mə] s synförviiiande tjusning, förtrollning [cast a ~ over a p.; the of the East];
trollglans. glanclle [glams] I. itr 1. Bnudda [on vid; the blow only on the bone], studsa [aside, off tillbaka från
(mot), förbi; bullets ~ off his helmet]. 2. i förbigående häntyda, anspela mest sarkastiskt, lätt beröra ämne [at,
upon på]; ~ off halka över (förbi). 3. kasta en hastig ljusstråle, blänka, glimta, glänsa [till]. 4. kasta en hastig
blick, titta [at på], ögna [over, ar. through igenom, över]. II. tr kasta blick.

III. s 1. studsande. 2. aid. anspelning. 3. [ljus]glimt, skimmer [swift as the lightning ~]. 4. liten ei. hastig blick [at
på]; ögonkast [at the first ~]; påseende [at a cursory ~]; at a ~ med en enda blick, med detsamma, -e-coal [-koul]
s antracit. -ingly [-igli] adv ertast lätt, flyktigt, hastigt.

gland [glænd] s körtel; glandel. ~ers [-əz] s

pl veter. rots slags hästsjukdom. *x/Uiar [~julə] a körtel-, glandel-; körtel|artad, -lik. glarile [glsə] I. itr 1. lysa
med bländande ljus (skarpt), blänka, glänsa; 2. biidi. skära (sticka) i ögonen, vara påfallande, bjärt (skarpt)
framträda. 3. glo, stirra vilt [at, on]. II. s 1. [bländande] sken, [stickande] ljus, isht skarpt solsken: skarp glans. 2.
bUdi. glans, ngt som lyser (blänker) skarpt ei. pråiigt; prål. 3. genomträngande (vild, stirrande) blick, vild glans i
blick, -ing [-rig] a° 1. bländande, glänsande, skarp [light, sun]. 2. alltför på-
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fallande, i ögonen fallande, skrikande, bjärt, gräll [colours, dress, faults], skärande [-[contrast]j;-] {+[con-
trast]j;+} [himmelsskriande [indiscretion, [-injustice];-] {+in- justice];+} påtaglig [absurdity]; fräck [lie]. 3. vild,
[vilt] stirrande [eye],

Glasgow [glcr/sgo(u), av. -zg-, -sk-, glæ-'] npr.

glaSS [gla:s] I. S 1. ämnet glas. 2. sak gjord av gias [dricks]glas ei. dess inneh&u [a ~ of milk; have a ~ too
much]; spegel [eg. looking-**]; kikare; mikroskop; timglas [eg. Åowr-~]; barometer [the ~ is rising]; fönsterruta;
pi. -es glasögon; pincené; ~ eye konstgjort öga; ~ silk (wool) glasull; cut ~ slipat glas. 3. koii. glassaker; isht
drivbänk [under ~]. 4. <£> glas, halvtimme. II. a i sms. glas-. III. tr, oftast ref, spegla [sig], ~-blower [-blo(u)ə] s
glasblåsa-re. ~-case [-keis] s glasetui, låda med övre delen av glas, glasmonter; it ought to be put in a ~ det är bäst
att sätta det i glasskåp om ömtaiig sak. ~-cloth [-klo(:)þ]s glas|duk,-tyg. ^-cutter [-kAtə] s glasskärare av.
verktyg; glas-slipare. ~ful [-ful] s glas fuiit av [of]. ~»furnace [-fə:vnis] s glasugn, ^-house [-haus] s 1. glashytta.
2. glashus [they who live in should not throw stones]; växt-, driv|hus. ^-painting [-perntig]s glas|målning, -måleri.
<xs-paper [-peipə] s glaspapper för poiering. ware [-wsə] s koii. glas|varor, -saker, ^work [-wə:k] s 1.
glastillverkning. 2. koii. glasvaror. 3. pi. av. använt ss. sing. glas|bruk, -fabrik, -hytta, ~y [-i] a° 1. glas-,
glasaktig, glasartad. 2. biidi. glatt, glansig; spegelklar, blank; glasartad, stel blick.



Glaston [gleistn], ~bury [glærstnb(ə)ri, av. gla/s-] nprr.

Glaswegian [glæswi:'d3(iə)n] I. a glasgoAv-. II. s invånare i Glasgow.

Glauber [gloi^bə, glau'bə] npr; saZfs] glau-bersalt.

glaucoma [glo:kou'mə] s iak. glaukom ögonsjukdom, grå starr.

glaucous [glo/kəs] a 1. sjö-, blå-, grå|grön. 2. bot. betäckt med blågröna fjun.

glazHe [gleiz] I. tr 1. sätta glas (fönster) i, förse med glas; ~ in innesluta med glas rutor ei. dörrar, inglasa; fråme
and ~ sätta i glas och ram. 2. glasera [cakes, tiles]; ~tf earthenware fajans. 3. mfii. lasera överdraga med
genomskinlig färg. 4. polera, lackera, satinera, appretera, glätta, glanska, göra glatt och blank; board^s]
glanspapp; linen

glanslärft; ~vd paper glanspapper. II. itr bliva glasartad, stelna om blick. III. s 1. glasyr. 2. mål. lasur. 3. glansig
yta. -er [-ə] s 1. glaserare, polerare. 2. tekn. polerskiva. -ler [-iə, glei'3(i)ə] s glasmästare; your father wasn't a ~
skämts, tror du man kan se tvärs igenom dig? -ing [-ig] s 1. insättande av glasrutor]. 2. kon. fönsterrutor]. 3. pole-
ring, glasering se glaze /. 2. o. 4. 4. glasyra 5. mål. lasering.

gleam [gli:m] I. s glimt, stråle av. biidi. [a ** of humour]; svagt skimmer, glans. II. itr glimma, skimra dämpat,
glänsa, lysa [fram], ~y [-i] a glimmande, glänsande; om solsken som kommer glimtvis, glean [gli:n] I. tr 1.
plocka ax &c. 2. [-[hop]-samla,-] {+[hop]- samla,+} plocka (skrapa) ihop upplysningar &c från olika hån. II. itr
plocka ax. ~er [-ə] s axplockare; samlare, ~ing [-ig] s 1. axplockning, efterskörd. 2. isht pi. ~s det som kan
hopplockas (fås) efter el. från ngt; [in]samling; småplock, samlat strögods. glebe [gli:b] s 1. poet. jord, 'torva';
fält. 2.

prästgårdsjord. glee [gli:] s 1. uppsluppen glädje, munterhet, fröjd och gamman. 2. mus. komposition för tre el.
flera soloröster flerstämmig sång. <VJ-Club [-klAb] sgleeklubb, ung. trio, kvartett, sångförening, ~ful [-f(u)l] a°
glad, munter, lustig, ^man [-mən] s hist, vandrande sångare, minstrel. Gleig [gleg] npr.

glen [glen] s trång dal meiianberg, däld, dalkjusa. Glencoe [glenkou'] npr. [så accentueras i allm. sms.

med Glen]. Glendower [gle'ndauə, äv. - - -] npr. glengarry [glengæ'ri] s slags aidre militär höglandsmössa högre
framtill med hängande band baktill.

Glenlivet [glenli'vit] s slags skotsk visky, glib [glib] a° 1. * hal, glatt. 2. lätt, ledig, flytande [speaker, tongue] ofta
ngt klandrande; 'välsmord', ^ness [-nis]s 1. glatthet. 2. talförhet, flytande tunga, ledighet, glidlie [glaid] I. itr 1.
glida [fram]; sakta framflyta; av. sväva. 2. smyga sig [into, out of]. 3. omärkligt (gradvis) övergå [into i]. 4.
flygv. göra glidflykt. II. tr låta glida. III. s 1. glidande; [fram]smygande; tyst flykt (gång). 2. flygv. glidflykt. 3.
mus. kontinuerlig övergång mellan två toner; fonet. glidljud. -er [-ə] s 1. ngn (ngt) som glider. 2. flygv. [-
segel[flyg]-plan-] {+segel[flyg]- plan+} flygplan utan motor; äv. segelflygare, -ing [-ig] s glidning;
segelflygning; ~ machine se -er 2.

glimmer [gli'mo] I. itr glimma, blänka, skimra, lysa svagt ei. med avbrott. II. s 1. svagt (dallrande) sken,
skimmer, glimrande. 2. glimt, skymt [of hope]; aning [of grammar]. glimpse [glim(p)s] I. s [ljus]glimt; flyktig
blick, skymt; catch (get) a ^ of uppfånga en skymt av. II. itr 1. glimta, skimra svagt ei. med avbrott; skymta
[fram]. 2. kasta en flyktig blick [at, upon på], titta. III. tr 1. uppfånga en skymt av, se glimtar av. 2. * låta ngt
skymta, glint [glint] I. itr glittra, blänka, skimra. II. tr komma att glittra. III. s glimt; glitter, blänkande.

glissade [glisa/d, av. -ei'd] s glidning isht nedför issluttning, kana.

glisten [glisn] itr glittra, tindra, glimma, glänsa ofta med fuktig glans [her eyes f^ed with joy]. glister [gli'stə] itr
åid. glimma, glittra, gnistra.
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glitter [gli'ta] I. itr glittra, blänka [ojing diamonds, sword, eyes]; glimma; biidi. lysa, glänsa, vara lysande; all is
not gold that ojs det är inte guld allt som glimmar. II. s glitter, glimmande, glimmer; det som lyser (blänker);
glans, prakt, gloaming [glou'mig] s skymning, gloat [glout] I. itr glo, stirra skadeglatt, girigt el. lystet, låta sina
ögon frossa [[up]on o.'s money; over a victim]; frossa, njuta, fägna sig åt ngt olyckligt. II. s skadeglad
triumferande blick], global [gloubl] a som omfattar (gäller) alla inom en grnpp, allomfattande, allmängiltig,
globe [gloub] I. s 1. klot, kula. 2. the oj jordklotet; the Goj Theatre i London 1599—1644, där Shakespeares
skådespel uppfördes. 3. glob. 4. riksäpple. 5. anat. ögonglob [o> of the eye]. 6. [lamp]kupa. II. tr göra klotformig.
III. itr antaga klotform, bolla ihop sig. ~-fish [-fij] s zooi. pigg-, klotjfisk. /vz-flower [-flauə] s bot.
bulle[r]blomster, Trollius. ~-lightning [-[-laiNt-nig]-] {+[-laiNt- nig]+} s klotblixt, ~-trotter [-trotə] s globetrotter
turist som far länder o. riken omkring, lång-turist.

giobllose [gloubou's, - -] a° klotformig. -osity [gloubo'siti] s klotrundhet; avrundning. -ular [glo'bjulə] a°
klot|formig, -rund, sfärisk. -ule [glo'bju:l] s 1. litet klot, liten rund kula. 2. bioi. blodkropp. 3. homöopatiskt piller,
-ulin [-[glo'-bjulin]-] {+[glo'- bjulin]+} s kem. globulin, gloom [glu/m] I. itr 1. se bister (ond; mörk, dyster,
nedtryckt) ut, rynka pannan [at, on åt]. 2. om väder &c vara (bliva) mörk, mörkna, mulna; skymma. 3. synas (te
sig, resa sig &c) mörk; dunkelt skymta fram. II. tr förmörka; fördystra, göra förstämd. III. s 1. [äv. pi. ~s] isht
dystert dunkel, mörker; djup skugga. 2. dysterhet, förstämning, svårmod; cast a oj on (over) kasta en mörk
skugga över, göra stämningen tryckt bland (i), ~lness [-inis] s ung. = gloom, ~y [-'i] a° 1. mörk, dunkel, skum. 2.
dyster [temper, countenance]; beklämmande [spectacle]; beklämd, nedtryckt, trist; mörk, mulen, bister. Gloria
[glo*/riə] I. npr. II. s lovsång vid engelsk

gudstjänst.

glorilification [glo:Nri|fikei'Jn] s 1. förhärligande; lovprisande. 2. uppstigande till himmelens härlighet förklaring,
-ify [- -fai] tr 1. förhärliga Gud; [lov]prisa, lova, upphöja. 2. kasta glans över, ge glans åt, lysa upp, försköna, -
ious [- -əs] a° 1. ärojrik, -full, lysande, härlig £victory, the G oj Revolution]. 2. härlig, utomordentlig, strålande,
underbar, ypperlig [time, loeather, view]. 3. F salig berusad, -y [- -]

1. s 1. ära, ryktbarhet; for oj för ärans skull.

2. förnämsta prydnad (ära, bragd), stolthet, berömmelse, 'clou'. 3. lov och pris, ära [oj [&e] to God]; ~ [be]/ P [å]
kors! uttr. förvåning ei. glädje. 4. salighet[en], evig ära [receive me to in ~]: go to ~ F gå till Gud, dö. 5. ly-

sande härlighet, glans, prakt; the -ies of the country landets härligheter. 6. ngns härlighet, glans|tid, -dagar, -
punkt, glans; in o.'s

0. på sin höjdpunkt, i sin glans ofta iron. 7. gloria, nimbus. II. itr; oj in a th. (to + inf.) jubla (vara stolt, yvas) över
ngt (att + inf.), sätta sin ära i ngt (att + inf.). -y-hole [-houl] s S skräp|rum, -låda &c.

1. gloss [glos] I. s 1. glans [the ~ of silk], glänsande yta. 2. biidi. yttre fernissa, bedrägligt sken, förgyllning. II. tr
1. göra glansig; glätta, polera. 2. giva ett skenfagert utseende, förgylla upp; ~ over bemantla, över|skyla, -8läta fel
&c.

2. gloss [glos] I. s 1. glossa, glosa; förklarande anmärkning, not, tolkning. 2. vilseledande framställning av ngns
ord. 3. glossar; kommentar. II. tr 1. glossera; kommentera, förklara. 2. bortförklara,, -tolka [äv. ~ away, over]. III.
itr skriva glossor; ~ upon äv. kommentera isht ogynnsamt, ^arial [-e'əriəl] a hörande till glossar, glossar-. nuarist
[-ərist] s 1. glossator; kommentator. 2. glossarför-fattare. ~ary [-əri] s glossar, ordförteckning; specialordbok,
svographer [-o'grəfə] s glossar-författare; kommentator, ^ology [-o/ləd3i] s

1. se glottology. 2. termförklaring inom en vetenskap; terminologi.

Glossop [glə'səp] npr.

glossy [glo'si] a0 1. glansig, blank[polerad], skinande f~ silk; old wörn-out clothes get ~].



2. skenfager.

glottlial [glot|l] a hörande till röstspringan, struphuvuds-; ~ catch(stop) stö t[ljud], knack -laut. -is [-is] s anat.
röstspringa, -ology [-[-o/-lədji]-] {+[-o/- lədji]+} s jämförande språkvetenskap, lingvistik.

Gloucester [glo'stə] I. npr. II. s slags fet ost gjord i ~shire [-J(i)ə] npr.

glove [glAv] I. s 1. handske [a pair of ~s]; excuse my oj! förlåt att jag har handsken på! throw down (take up) the
~ kasta (ta upp) stridshandsken, utmana ngn (anta en utmaning); fit like a ~ passa precis; hand in oj with se hand
I. 1. 2. boxhandske; fight without the ojs boxa utan handskar; biidi. icke lägga fingrarna emellan [äv. handicap,
without nws]. II. tr behandska. ~d [-d] a behands-kad. ^-fight [-fait] s boxningsmatch med [box]handskar. ~-kid
[-kid] s glacéläder. ~less [-lis] a utan handskar; biidi. som tar i med hårdhandskarna, hårdhänt, ~r [-ə] 5
handskmakare; handskhandlare. ~-sponge [-spAn(d)3] s tvättvante, ^-stretcher [-stretjə] s handskpinne.

glow [glou] I. itr glöda äv. biidi.; brinna [with av]. II. s glöd [the ~ of sunset]; rodnad [the oj of health]; hetta;
biidi. glöd, värme [the of faith, of passion]; all of a oj, in a o* alldeles upphettad (varm, röd).

glower [glau'ə] itr stirra rervåuat ei. argt [at på], blänga, glo.
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glowlling [glou'jig] a0 1. glödande. 2. strålande, glänsande, lysande; varm. 3. het, brinnande, passionerad, --lamp
[-læmp] s glödlampa. --worm [-wə:m] s zooi. lysmask, gloxinia [gloksi'njə] s bot. gloxinia, gloze [glouz] I. itr 1.
&id. kommentera upon]. 2. $ lisma. II. tr över|skyla, -släta med fagert tai, bortförklara, förmildra [&v. ~ over],
Glubbdubbdribb [gU'bdAbdri'b] npr o i Gullivers

resor. Gluck [gluk] npr. glucose [glu:'kous] s kem. druvsocker, glue [glu:] I. s [djur]lim. II. tr (p. gluing) [hop-,
fast]limma; biidi. hårt fästa, kitta fast fo», to vid; with her ear r^d to the keyhole]. ~-pot [-pot] s limpanna, »vy
[glu(:)'i] a lim-mig, limaktig, klibbig, glum [gUm] a° trumpen, surmulen; dyster, trist.

glut [glAt] I. tr 1. [över]mätta, överlasta, proppa full; ~ o.'s appetite få sitt ly*t-mäte; ~ o. s. with sluka, proppa
(vräka) i sig, frossa på. 2. uidi. mätta lystnad, tillfredsställa till det yttersta el. till leda. 3. Överfylla marknad. II. s
1. mättande; frossande; mätthet ända tin leda, övermättnad; lystmäte. 2. överfyllnad a marknad Ea ~ in the
market]. glutlien [glu:'t|(ə)n] s 1. [växt]lim. 2. gluten, -en-bread [-(ə)nbred] s glutenbröd. -inous [-inəs] o°
limmig, limaktig; klibbig, seg. glutton [gUt|n] s 1. storätare, matvrak, fros-sare; a ~ of books en som slukar
böcker; o ~ for work en som är omättlig på arbete, en förfärlig arbetsmyra. 2. zooi. järv, filfras. /vize [-(ə)naiz]
itr äta glupskt, frossa. *x/Ous [-(ə)nəs] o° glupsk, frossande; omättlig, ivrig E~ of work]. *>»y [-(ə)ni] s
frosseri, glupskhet. gjycerllinate [gli'sər|ineit] tr blanda (behandla) med glycerin, -ine [gli/səri(:)D, glisəri/n] s
glycerin. -ol ,[-ol] s kem. glycerin, glycollgen [gli'k|od3en, glai'-] s kem. glykogen.

-I [-ol] S kem. glykol. Glyn [glin], ~de [glaind], ~n [glin] nprr.

glyph [glif] s vertikal räffla Isht i triglyf.

glyptic [gli'ptik] a glyptisk, stengraverings-.

[-s] S pl gravering Isht i adla stenar, glyptollgraphy [glipto'grofi] s stengraverings-konst. -theca [gliptoþi/kə] s
glyptotek, skulpturgalleri, gnarllled [na:l|d] -y [-i] a knotig, knölig, knas-tig, kvistig.

gnash [næj] itr o. tr gnissla med [tänderna], skära [tänder[na]] isht i raseri E~ o.'s teeth]; <^ing of teeth
tandagnisslan, gnat [næt] s zooi. vanlig mygga [strain at a and swallow a camel]; pi. äv. koii. mygg. gnathic
[næ'þik] a käk-, alveolar, gnaw [no:] I. tr 1. gnaga [på]; gnaga av (bort, sönder). 2. fräta på (bort), tära på. II. itr
gnaga [at på] av. biidi. [r>*ing hunger], /ver [-ə] s mest zooi. gnagare. ~n [-n] ibi. förekom-ma»de pp..form av



gnaW.

gneiss [nais, *v. gnais] s geoi. gnejs.

1. gnome [noum] s liten skattbevakande jordande, berggubbe, dvärg.

2. gnomlle [noum, av. -i] $ tänkespråk, aforism. •ic[al] [-ik, -1] a aforistisk.

gnomon [nou'mon] s stav Pa solvisare, visare. Gnosail [nou's(ə)l] npr.

gnostic [no'stik] I. a gnostisk, kunskaps-. II.

G^u 8 gnOStiker. ~al [-(ə)l] a° se »reg. ord. ~ism [no'stisizm] s gnosticism, gnu [nu:, äv. nju:] S zooi. gnu
hästantilop 1 Sydafrika. G. 0. förkortn. Kr General Order. go [gou] ss. verb Went gone [gon]; 3. p. sing. pre«.
goes [gouz] I. itr 1. resa, fara, färdas, gå, begiva sig på olika sätt ffrom, to; by railway, by steamer &c]; ~ easy
fara sakta (vackert); ~ strong köra (fara, gå på &c) väldigt jfr strong II.; in a carriage åka; ~ on foot gå [till fots];
~ on horseback rida; ~ to Jericho (Bath &c)I dra åt skogen! 2. gå, begiva sig i visst syfte E~ on [a] pilgrimage,
on an errand];

to school (church) gå i skolan (kyrkan); ~ to sea ge sig till sjöss, bli sjöman; av. göra en sjöresa; ~ for a walk gå
ut och gå; ~ motoring fara ut och åka bil; ~ a-begging gå och tigga; mest biidi. icke finna efterfrågan; ~ and F (P)
gå [åstad] och . . [he has ~ne and got married]; you have ~ne and done it jo, du har gjort det bra du! nu har du allt
ställt till! ~ to see gå (fara) och hälsa på; besöka; söka läkare. 3. gå (resa &c) [bort], ge sig av; starta E~-' gå!];
komma undan E~ unpunished, free &c]; here ~es/ F nu går (kommer) det! nu börjar jag (vi); kör! from the word
G<v/ F från första stund; ~ o.'s way gå sin väg, ge sig i väg; let ~ låta gå (fara &o); släppa [lös]; släppa taget; let
o. s. ~ släppa sig lös; let ap.'s hand släppa ngns hand; let it «n/ at that låt gå för det! 4. ta viss vag gå; om linje
löpa, sträcka sig; aside draga sig undan; ~ wrong gå på tok; förfalla, spåra ur (= ~ <o the bad); med riktningsack.
they went their ways de gingo var och en åt sitt håll; ~ a long {great) way about göra en lång omväg jfr 20. 5.
[för]gå, förflyta. 6. gå [omkring och vara] på visst satt E~ hungry, in rags, in fear o/]; ~ with young vara dräktig.
7. röra sigEwAo ~es? verda?]; om maskin vara i gång (rörelse, funktion), arbeta, gå [the clock will not ~]; om
ringklocka &o ljuda, ringa Ethe bell <vCS det ringer]; om klocka äv. slå timme se II. 3.; om skott gå av, smälla;
~ bang smälla [till], explodera; smälla igen; phut — collapse II. se d. o.; how **es the time? vad kan klockan
vara? 8. om mynt vara gångbar, tas emot; widi. vara i omlopp (gängse) Eas the story ~es som det berättas (sägs)];
vara bekant, gå [by (under) the name o/]; lydaEas the text ~es]; as the phrase ~es som man plägar säga. 9. om
vers flyta; om sång gå [to efter] melodi. 10. i allmänhet (genomsnitt) vara; as times i be-
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traktande ay tidsomständigheterna; as things som det vanligen går till här i världen, i stort sett. 11. utfalla,
förlöpa, slå ut, gå well, badly, ill]; lyckas; passa [these colours oj well together]; how ~es itf hur går det [with
med]? F hur står det till? how ojes the world? hur står det till? vad nytt? what has of him? what is o>ne with him?
vad har det blivit av honom? hur är det fatt med honom?a*£a£e o,es Republican en stat röstar republikanskt; the
play didn't stycket gick inte (slog inte igenom); let a th. ~ by default låta ngt ha sin gång; that ~es without saying
det är en självklar sak. 12. gå bort i olika bet.,- säljas

[o^ing! rating! o^ne ! auktionsutrop före, resp. vid klubbslaget; ~ cheap]; förbrukas, gå [åt] tin [his money went
in books]; uppgivas, offras [Greek must «m]; förloras, försvinna [his sight is ojing]; sport, förloras [two wickets
went]; upphävas; ta (vara) slut; dö isht i pp. o. i vissa fraser [he is ojUC; S ~ off the hooks]. 13. brista, gå sönder
[this may oj any day]; giva vika, svika, avtaga [he is ojing fast]; his socks in[to~\ holes det går hål på hans
strumpor. 14. gå, vända sig t»i ngn; slå sig p&, ägna sig at [to], övergå ti»; F ge sig till [you wouldn't ~ to suspect
her]; ~ to the country vädja till folket i val; ~ to war about a th. börja krig för en sak. 15. [över]gå tin E*o],
tillfalla ngn. 16. anslås, användas till syfte [to, towards, to -Hnf.]. 17. bidraga till ei. behövas för syfte, leda till



[to; towards, to + inf.]; gå' på, svara mot [to, 150 glasses oj to the keg]; ~ to ofta ung. tillsammans (ev. jämte
annat) 4" finit vb [the bones which ~ to form the trunk], 18. rymmas, gå [in, into, through; oftast will oj; they will
oj in the bag; 6 from 5 (6 into 5) won't »v]; höra till, bruka stå (ligga) i ei. på [the box ~es on the first shelf;
where do the cups 19. driva sin sak till viss punkt [to], gå så ocb sä långt mot ett mål, till ett pris f~ as far as £
10]; sträcka sig, räcka, nå [oj io]; räcka till, vara far, a long way &c]; ~ so far as to say gå ända därhän att vilja
säga, våga påstå; ~ to trouble (expense) underkasta sig besvär (utgifter); ~ far räcka långt, inte förslå stort; av.
resa långt (vida) enl. 1.; av. gå långt i karriär; as (so) far as it ojes så långt det sträcker sig (det nu gäller det), vad
speciellt det beträffar, inom sitt [begränsade] område, för sin del; a long (great) way betyda mycket [towards för
sak; with hos, för ngn], i hög grad bidra; money ~es a long way there pengarna äro dryga där, där får man mycket
för sina pengar. 20. bliva [~ lame, mad, bad, blind, green &c]; /v red pol. bli röd, bolscheviseras; ~ sick S
sjukskriva sig; to pieces gå sönder; be ojing twelve vara på tolfte året. 21. be *»ing to (mera j F an be about to)
ämna, stå i begrepp att, just Skola, Skola till &tt, Skola. 22. speciell användning av pp. ojUe so d» o. 23. med
prep.; oj übout ta

itu med [o.'s work], gripa sig an med, börja göra se av. about; how did he ~ about it? hur bar han sig åt (gick han
till väga)? you oj about it the wrong way du börjar i galen ända, du bär dig inte rätt åt, du gör fel; ^ after följa [i
spåren «i. hälarna], springa efter (hos) isht kvinna; oj against gå ngn emot (motigt för ngn); motsätta sig,
bekämpa; strida emot [a p.'s principles], bjuda emot; ~ at angripa, ansätta; hugga in på; kraftigt ta i tu med, hugga
i med; ~ before gå före; ~ behind gå bakom; tränga igenom skenbara fakta; ta upp till förnyad undersökning ei.
behandling, gå tillbaka med fråga; se äv. behind; ~ by fara över (via); gå (rätta sig) efter, bestämmas av [his
decision]; se vidare ovan 1., 8.; oj for gå (säljas) för [a shilling]; gå efter, gå och hämta; sträva efter, lägga an på;
F gå löst på, ryka på, anfalla; [gå och] gälla (anses) för; se äv. ovan 2.; that *\>es for nothing det betyder
ingenting, det räknas inte ngt; ~ into gå in i (på); gå med i, deltaga i; gå in (ge sig in, inlåta sig) på, ingående
befatta sig med fråga; inträda i, slå sig på yrke [~ into politics, into dairying]; börja; gripas av, falla i ekstas &c;
kläda sig i, anlägga into mourning]; oj into society införas i sällskapslivet; ~ into Parliament bli
parlamentsledamot (riksdagsman); ~ on påföras, debiteras; Am. F i nek. sats bry sig om; se är. 1. 2.; ~ on o.'s
knees falla på knä; ~ on the stage gå in vid scenen; ~ over gå över (igenom); besiktiga; genomse, läsa över
(igenom), granska; retuschera; S råna; ~ over the top (bags) lämna skyttegraven ocb gå till anfall; ~ through gå
igenom; i detalj granska, undersöka, diskutera; fullständigt utföra; genomgå, utstå; gå' i, uppleva antal upplagor;
S genom-snoka och plundra, råna; ~ up the line gå till själva fronten; ~ upon företaga sig; gå ei. handla efter (i
enlighet med) Eii's a good rule to oj upon]; o, with [åt]följa; P dra7 med 'vän'; hålla me'd; följa [med] f~ with o.'s
party, with the times]; passa till [it ojes ill with. .]; ar. förstå, [upp]fatta; ~ without få vara (reda sig) utan. 24.
med adv.: ~ about gå (fara) omkring; om rykte gå, vara i omlopp; göra en omväg; <£• stagvända; ~ abroad nu
mest resa utomlands (jfr abroad); oj ahead gå (rycka) fram[åt], gå på; gå raskt framåt; along resa [vidare]; ge sig
i väg [oj along [with you]l]; oj along with fara tillsammans med; gå steg i steg med; instämma med ngn tin en
viss punkt; ~ away resa [bort]; »x» back gå tillbaka i aiia bet.; återvända; back from (F ar. of, [up]on) undandraga
sig, rygga, svika ord, löfte; ~ before gå före ei. förut; oj by gå förbi, passera; förflyta; ~ down gå ned i aiia bet., t.
ex. om soi, pris; försämras, minskas; gå utför om personer; om båt sjunka; om vind lägga sig; falla ned [on o.'s
knees]; falla, stupa
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[before för erövrare]; 8träcka sig till tid el. punkt; skrivas upp, antecknas; sväljas; gillas, göra lycka, taga [skruv]
[it went down det tog]; göra sig [*%/ down on the stage]; ~ down with gå i', gillas av ngn; ~ forth aid. gå ut
(fram), framträda; utgå. utfärdas; ~ in gå in; ingå; delta I tävling; om solen gå i moln; kricket bli slagman, bli
inneparti; ~ in for F [förklara sig] omfatta (hylla), vara fö'r politik &c; intressera sig för, ägna sig åt, slå (ha



slagit) sig på, studera; inrikta sig på, lägga an på, sträva efter; tycka om, vara mycket för ngt [she **es in for
dress]; hänge sig åt, roa sig med; anmäla sig till examen; »v» off hastigt [av]resa; ge sig i väg, gå; lämna scenen;
gå bort, dö; försvinna; falla av; avtaga, försämras; brinna av, explodera; förfalla, återgå [the bargain must ~ off];
F få avgång, gå [å't (me'd)]f av. bli gift; gå av stapeln; utfalla, lyckas vai ei. iiiu; brista ut i, förlora sig i [into
praises of her beauty]; bli medvetslös; ~ off to sleep falla i sömn; ^ on gå (fara &c) vidare; fortsätta [with, in, -
ing: on spreading fortsätta att spridas]; fortsätta och göra ngt ss. nästa steg, övergå till att [~ on to do]; försiggå,
fortgå [the struggle is r^ing on], pågå, råda [be f^ing on]; om tid gå, lida; arta sig, reda sig, slå sig ut, gå [oftare
get on]; F gå på [värre] med [a*] ngn angående ngt, 'gå an', bråka, gruffa [father ~es on at me about that]; om
kläder gå på; kricket börja bolla; teat, uppträda i en roll; imper. F äsch! dumheter! dra åt skogen! ~ on for närma
sig tid, ålder, gå7 på; ~ out

gå ut i alla bet.; 1'esa ut till annat land i viss egen-sknp; nu iiiat. gå i fält; om unga lämna hemmet och ta plats, gå
ut i livet [~ out and earn o.'s living]; delta i sällskapslivet, vara ute; Cambridge ta examen [in a subject]; avgå,
träda tillbaka; strejka [äv. ~ out on strike]; slockna [my cigar went out]; dö: försvinna; gå ur modet; strömma
emot [to], dragas tui ngn [her heart loent out to him]; ~ out of gå (komma) ur mod, bruk &c; ~ over gå (fara)
över; övergå [till annat parti]; Am. bordläggas; ~ over [èi<7] Am. S göra [stor] succé; ~ round gå runt; gå laget
runt [jokes ~ round]; om snöre &c gå (räcka) o'm; gå (fara) omkring, se sig o ni; göra ett slag (en avstickare) au
[ta], gå (fara) över tui; räcka [till] för alia [the glasses will never ^ round]; ~ through with genomföra, utföra,
fullborda [a work]; ** to imper. åid. seså! [nej,] hör du! å prat! ~ together gå (fara) tillsammans; höra ihop; se uv.
11.; ~ under gå under, försvinna; ~ up gå (fara)

Upp; resa [in] till huvudstaden [tO town]; Stiga om pris, temperatur &c; om rop höjas; Am. göra kon-kurs; gå
under; ~ up for gå upp i examen; ~ up to äv. gå fram till. II. Jrmedinnehàllsack. I. gå, göra fo; a cruise, voyage,
walk, [the] circuit &c; jfr äv. ovan ~ o.'s loay (a way) I.19,]; I'll ~ bail det lovar jag (går jag i borgen)

för. 2. sträcka sig till; våga, slå vad om; ~ halves (shares) with dela lika med; »x, [one] better våga ett högre bud,
gå (bjuda) över (högre). 3. slå timme [the clock went ten; ten was already 4. ~ it S gå på, köra på;

hålla i, inte ge sig; klämma i; leva vilt, släppa Barrabam lös. III. (pi. <v,es) slj gående, gång [the come and ~ of
the seasons; se av. come]; be on the ~ F vara i farten jämt, vara i rörelse; it's no ^ F det går inte, det är inte lönt,
det tjänar ingenting till. 2. FS händelse, tillställning, 'historia'; that's a ** jo det var trevligt (snyggt); a pretty ~ en
snygg historia; it was a near ~ det var nätt och jämnt att vi klarade oss (de .. sig &o). 3. F kläm, fart, liv, schvung,
rusch [there's no ~ in him]. 4. F tag7 försök, varv [have a ~ at]. 5. F högsta modet [it's [aZJ ei. quite~] the /v]. 6. F
sup, glas [tioo ^es of rum]. 7. Am. F succé [make it a ~]. 8. little ~ univ. Cambridge: en förberedande
universitetsexamen.

Goa [go(u)'ə] npr; ~ powder iak. goapulver, fload [goud] I. S 1. pikstav varmed ök pådrivas [ar.

2. biidi. tagg, styng; sporre. II. tr 1. sticka, driva på med pikstav ei. liknande. 2. biidi. egga, sporra [into, to till],
go-ahead [go(u/əhed] a F företagsam, [-framåtsträvande],-] {+fram- åtsträvande],+} energisk, rivande, goal
[goul] s mål vid kappiöpniug, fotboii &c [make, score a ~]; mål i aiim. [of a p.'s ambition; reach o.'s ~]. ~ie [-i] s
F mål|vakt, -man i fotboii. ~-keeper [-ki:pə] s målvakt i fotboll. f\f - post [-poust] s målstolpe i fotboii. goat
[gout] s 1. get; Ae-~ bock; sheget; get a p.'s ~ S reta (förarga) ngn. 2. S se scapegoat. 3. S dumbom, åsna. ~ee [-i/,
attr. av. - -] s bockskägg, hakskägg, ^herd [-hə:d] s getherde. Goathurst [gou'þə:st] npr. goatlüsh [gou'tjij] a° 1.
bock- ei. get|lik. 2. frän, stinkande. 3. liderlig, lysten. -ling [-lig] s killing 1—2 år. -'s-beard [-sbiəd] s bot. 1.
Spiræa ulmaria älgört. 2. Tragopogon haverrot. -skin [-skin] s 1. getskinn. 2. vin-, vattenj-säck av getskinn. - -
SUCker [-SAkə] S zooi. natt-skärra. -y [-i] a se -ish. gob [gob]dial. ei. P I. s l.mun; munfull, tugga. 2.

klyscha spott &c. 8. Am. S sjöman. II. itr spotta, gobang [goubæ'g] * siags damspei gobang. gobbet [go'bit] S
åid. Stycke isht rått kött; nu äv.

lösryckt bit ur text &c. gobble [gobl] tro.itr 1. [ofta ~ up, down] sluka, glufsa ei. sörpla [i sig]. 2. Am. S ta,
hugga, lägga beslag på. 3. om kalkon klucka, -r [-ə] s 1. storslukare, mat vrak. 2. kalkontupp, gobelin [go'bəlin,



äv. fr. utt.] s gobeläng mest

attr., t. ex. ~ tapestry koii. gobelängtapeter. gobemouche [go'brnu:/] s lättrogen nyhets-krämare.

go-between [gou'bitwirn] s mellanhand, förmedlare.
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Golding

Gobi [gou'bi] npr.

goblet [go'blit] s 1. åid. bägare, pokal. 2. hand.

glas på fot. goblin [go'blin] s elak och ful alf, nisse, troll. Gobowen [gobo(u)'ən] npr. goby [gou'bi] s zooi.
smörbult. go-by [gou'bai] 5 avsiktligt förbiseende, negligerande; give the o, ignorera, icke låtsas (bry sig) om;
listigt undkomma, rymma ifrån, smita ifrån; kila förbi, lämna bakom sig. go-cart [gou'kcut] s gångstol för att lära
barn gå. god [god] I. s 1. [ibi.&v. go:d] Gud; the Lord Go, Herren Gud; Go, the Father Gud Fader; Go, bless mel
O, du milde! utrop av förvåning; Go, grant, would to Go, Gud give; Go, willing om Gud vill; thank Go,!
gudskelov! 2. gud, avgud; avgudad person. 3. pi. the o,s galleripubliken & teater. II. tr ^ förguda; ^ it spela gud.
Godalming [go'dlmig] npr. godil-child [go'd|tJaild] (pi. - -children) s„ gudbarn. G-dard [-əd] npr. - -daughter [-
'do:tə] s guddotter, -dess [-is] s gudinna. Goderich [gou'dritj] npr.

gOdet [gOllMei] $ kil l klänning Ac.

godetia [godi/Jə] s bot. godetia. godilfather [go'djfa:ðə] s gudfar, manlig fadder. - -fearing [-fi^ərig] a°
gudfruktig. - -for-saken [-fəseikn] a 1. av Gud övergiven. 2. gudlös, gudsförgäten, eländig [robbers, spot],
Godfrey [go'dfri] npr.

god||head [go'd|hed] s 1. gudanatur, [-gudom[lig-het].-] {+gudom[lig- het].+} 2. the Go, Gud. -hood [-hud] s
gudom. Godiva [godai'və, av. -i/və] npr. godllless [go'd|lis] a° gudlös. -like [-laik] a gudomlig, gudalik, -ly [-li] a
gudjaktig, -lig, from, rättfärdig, -man [-mse'n] I. s gudamänniska Kristus. II. Go, [-mən] npr. Godmanchester
[go'ntjista, go'dməntJestə],

Godmersham [go'dməJəm] nprr. godmother [go'dniAðə] s gudmor, kvinnlig fadder.

Godolphin [gado'lfin] npr.

godown [go(u)dau'n] s ind. varumagasin.

godparent [go'dpsərənt] s gudfar ei. gudmor;

pi. ~s gudföräldrar. God revy [godri/vi] npr. God's-acre [go'dzei'ka] s kyrkogård, godil-send [go'd|send] s
oväntad gåva, fynd, Guds gåva; en lycklig Guds skickelse; it is quite a ~ av. det kommer utmärkt till pass, det
kommer som beställt, -ship [-Jip] s gudomlighet [skämts, his o,], -son [-SAn] s gudson. G--speed [-spi/d] s
önskan om välgång, lycka på resan, lycka till vid resa, företag, -ward [-wəd] adv till (i riktning mot ei. i
förhållande till) Gud. Godwin [go'dwin] npr. godwit [go'dwit] s zooi. rödspov, goer [go(u/ə] s en som går (reser)
&o; gångare;

isht med föreg. adj. om hast, ryttare, klocka &c angi-

vande g&endets satt el. hastighet: mg watch is a perfect ~ min klocka går utmärkt; that horse is a o, den hästen
springer bra (fint). Goethe [gə/tə, äv. med tyskt uttal] npr» gofer [gou'fə] s voffla.

goffer [go'fə, av. gou'fə] I. tr goffrera, pipa,

vecka. II. s goffreringsjärn. go-getter [gou'ge[']tə] s Am. F kraftkarl; streber, gåpåare.

goggle [gogl] I. itr rulla ostadigt med ögonen [äv. tr. <x/ o.'s eyes]', glo, bl&nga; skela åt sidan.



II. a om ögon utstående, stora och rullande.

III. s pl 0,8 1. skyddsglasögon. 2. skygglappar. 3. S glasögon. 4. S ögon. ^-eyed [-aid] a glosögd, blängande.

Gogmagog [go'gməgog] npr.

Goidelic [goide'lik] se Gadhelic.

going [go(u)ig] I. s 1. gående, gång; avresa.

2. markbeskaffenhet, terräng, väg[lag] bra el. dålig väg att gå p&, rida &o; före äv. bildl.; while the

0. is good bildl. medan läget för vederbörande är gynnsamt. 3. pi. *vs-o» [-zo'n] förehavanden isht misstänkta. II.
a 1. som finns [att få] (existerar), som vankas \take whatever is the best that are ~ de bästa man kan få. 2. som är i
full gång; väl in-, upp|arbetad [a ~ [-concern];-] {+con- cern];+} keep {set) oj hålla (sätta) i gång jfr go

1. 7. 3. be ~ to se go I. 21.; se av. go I. 12. goitrlfe [goi't|ə] s läk. struma, -ous [-rəs] a

strumajartad, -sjuk; hemsökt av struma. Golcar [gou-^kə], Golconda [golko'ndə] nprr. gold [gould] I. s 1. guld
[worth o.'s weight in as good as o, isht om bam förfärligt snäll; o, brick S bara ytförgyllning, humbug, båg; ~
cover (backing) guldtäckning; /x, plate guldservis; ~ standard guldmyntfot; ~ wares guldarbeten. 2. guld,
penningar, rikedom.

3. biidi. ngt dyrbart, värdefullt ei. rent, guld [a heart, voice &c of o,]. 4. guldfärg. 5. prick pä bftgskjutningstavla.
II. a guld-, av el. lik guld.

<v-bearing [-be^ərig] a guldförande, ^-beater [-bi:tə] s guldslagare; ~'s skin [----] guld-slagarhinna. ^-digger [-
digə] s 1. guldgrä-vare. 2. Am. S lycksökerska som jagar efter män med förmögenhet el. som exploaterar sina
beundrare.

-digging [-dixgig] s 1. gnidgrävning. 2. Pi. ojs guldjtrakt, -fält. ^-dust [-dA'st] s guldstoft. *v,en [-n] a° 1. av guld,
guld-. 2. guldrik. 3. guld|gul, -glänsande, gyllene. 4. biidf. guld-, gyllene, utomordentlig, ytterst värdefull; ~ age
guldålder; the o, mean den gyllene medelvägen; <v» number astr. gyllental; ~ opinions ampla lovord, livlig
uppskattning; ~ rule gyllene regel; <x, wedding guldbröllop; silence is tiga är guld. ^en-mouth-ed [-mauðd av. -
þt] a silvertungad. ~en-rod [-nrod] s bot. gullris. ^-filling [-fi^lig] s guldplomb. ~finch [-fin(t)J] s 1. sooi.
steglitsa.

2. S guldmynt, isht pund. ~-foil [-foil] s guldfolie, blad guld [tjockare ttn oj-leaf]. ~ i locks [-iloks]sbot.
vårranunkel av. andra växter. Giving
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[-iq] npr. «v*-lace [-lei's] s guldgalon; ^d guld|smidd, -galonerad uniform. ~-leaf [-li:f] s blad-, bok|guld. ^-
rimmed [-'rimd] a guld-bågad. ~-rush [-rAj] * guldrusning till guldfält. G^schmidt [-Jmit] npr. «vsmith [-smiþ] s
guldsmed; Go» npr. Gstick [-stik] s hovman

som tid officiella högtidligheter här en gyllene stav.

~-wire [-wai'ə] s guld[dragar]tråd. golf [golf, »v. gof] I. s golf. II. itr spela golf. ~-club [-kUb] 8 1. golfklubba. 2.
golfklubb. <v-course [-ko:s],. ~-green [-grirn], ~-links [-lirjks] 8 golfbana. Golgatha [go'lgəþə] npr Golgata.
Goliath [golai'əþ] npr; os crane slags stor vandringskran.

Gollancz [gəlæ^ks, äv. - -] npr.

golliwog [go'liwog] s 1. ful docka. 2. buse.

golly [go'li] interj isht »v negrer i st. för God; by



oj! för tusan, golosh [gəlo'J"] s 1. galosch; se galosh. 2. besättning på sko. goluptious [golA'pJəs] a skämts,
delikat, läcker, 'tjusig'.

gombeen [gombi/n] s iri. ocker. Gomorrah [gəmo'rə] npr.

gondollla [go'ndələ] s gondol, -ler [gondəli'ə] s gondoljär. gone [gon, äv. go:n] (PP. av go) a 1. [bortgången;
borta; be ~/ get you oj! ge dig i väg! let us be ~ låt oss gå [vår väg]; the book is oj boken är borta; my money is ~
mina pengar äro slut; he is long oj det är länge sedan han gick. 2« förlorad, uppgiven; död [dead and ~]; he is a ~
man, it's a oj case F han är såld, det är ute med honom, fallet är hopplöst; a oj feeling en känsla av utmattning
(stor trötthet); be far ~ vara utmattad ei. svårt angripen av sjukdom; ha gått långt; vara djupt engagerad i trasslig
sak. 3. [för]gången, förbi [past and oj, ~ ages]; be ~ twenty vara över tjugu [år]. 4. she is ~ on him S hon är tokig i
honom, ^ness [-nis] s utmattning, stor trötthet. ~r [-ə] s en död; dödens [man], gonfalon [go'nfələn] 5 baner,
standar. gong [gog]s gonggong.

goniometer [gouniormitə] s vinkelmätare, goniometer.

gonorrhæa [gonəri'ə] s läk. gonorré, dröppel. Gooch [gu:tj] npr.

gOOd [gud] I. a 1* god, bra ägande de egenskaper en sak bör ha Emots. bad dålig]; riktig, välgjord;
tillfredsställande; äkta juvel &c; om mat: a) god; 6) färsk, icke skämd; ofta blott artigt el. ironiskt epitet [my ~
friend, the oj lady was rather upset, the oj town of]; are they ^ to eat? kan man äta dem? this egg is not det här
ägget är icke färskt (är skämt); this coin is not det här myntet är icke äkta (är falskt); [very] ~/ gott! skönt! isn't
that enough? F duger inte det? a cw book en bra bok; he has a <v figure han har bra figur; a /v fire en skön
(ordent-

lig) brasa;good-afternoon
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goose-foot

timme i denna bet. ibi. efterstftiit; I have a mind to jag har stor lust att; have a wash tvätta sig ordentligt; he gives
~ weight han väger + väl rikligt; a r\j while en bra stund. 13. adver-bieiit framför adj. rätt, ganska, riktigt £a ~
long time]. 14. make <v» gottgöra, försona; betala, ersätta [a deficiency, expense]; utjämna; ta igen, inhämta,
köra in tia &c; reparera, återställa; försäkra sig om, hålla position; hålla löfte &c; utföra, genomdriva [o.'s retreat,
a [-purpose]',-] {+pur- pose]',+} bevisa, bekräfta fargument, charge, o.'s case]; F lyckas, klara sig; gottgöra vad
man felat [you may still make <n»]. II. adv 1. as ~ as så gott som, praktiskt taget [he as ~ as told me so]. 2. Am.
väl, bra, ordentligt. III. s 1. the o* [de] goda i moralisk mening. 2. [the] ^ det goda, ngt gott; ngns bästa, fördel;
väl-+ färd; gagn, nytta; nothing but ~ can come of it det kan bara vara nyttigt (till nytta,bra); be any (some, no)
vara till [ngn, ingen] nytta; he is no ~ det är ingenting med honom; it is no »v det är inte lönt, det tjänar ingenting
till [asking att fråga]; what's the ~ of it? vad tjänar det till? do ~ handla rätt; göra gott þo mot; it does one ~ £o +
inf.]; he'll never do ~ det blir aldrig folk av honom; much ~ may it do you! väl bekomme! oftast ironiskt; for ~
[iand all] på allvar, för alltid, slutgiltigt, en gång för alla; i god riktning [a power for <v/]; it is [alt] for your own
~ det är för din egen skull (till ditt eget bästa); for ~ or ill det må bära eller brista; through ~ and ill i gott och ont;
he is up to (after) no ~ han har intet gott i sinnet, han har ngt rackartyg i sikte; come to ^ slå väl ut, leda till ngt
gott; av. trivas, ha det bra; to the ~ sig till godo, i vinst (behåll[ning], överskott); it's all to the det är bara till
fördel (bra). 3. pi. f*uS lös egendom, lösören, tillhörigheter [~s and chattels]. 4. pi. ~s varor, artiklar, gods;
järnvägsfrakt; isbt i sms. gods- [~s agent, department, train &c]; ~s account varukonto; ~s lift varuhiss; deliver
the s leverera varorna; isht Am. biidi. hålla sitt ord (löfte), utföra vad man åtagit sig, motsvara förväntningarna.
rv-afternoon [-a/ftənu/n se &▼. -evening] s o. interj god middag, god dag. Gsvall [-o:l] npr. ~-bye [-bai', ss.
interj. oftast gu'(d)bai'] s o. interj adjö, farväl [say ~ to, bid «x/]. 'vz-day [-dei', - se roij. ord] s o. interj god dag,
adjö. ^-evening [vid möte vani. gud-i/vniq med hög ton på mellanstavelsen; vid avsked vanl. gu'di •/vnil) med låg
ton på mellanstavelsen] S o. interj



god afton, ^-fellowship [-fe'lo^Jip] s sällskaplighet, kamratjSkap, -lighet. ~-for-noth-fng [-fənA^þirj] s odåga; a ~
boy en odåga till pojke. G^[-] Friday [-frai'di] s långfredag, /v-humour [-hju/mə, av. - - -] s gott lynne; god-,
gladjlynthet, älskvärdhet, ~-humoured [-[-hju/-məd]-] {+[-hju/- məd]+} a (~ly [-li] adv) god-, gladilynt, glad och
vänlig, godmodig. <v/ish [-ij] a ganska god,

tämligen bra, betydlig, ^-looking a 1. [-lu'kig] som ser bra ut, vacker. 2. [-lukig] som ser god (snäll) ut. ~ly [-li] a
1. vacker, behaglig [the -liest part of the building]. 2. ratt stor, riklig[t tilltagen], ansenlig [o ~ number, slice]. 3.
utmärkt, fin, präktig ibland iron. man [-mæn] (Pi. -men [-men]) s åid. ei. Skotti. husfader; make. ~-morning [-
mo/nig, ---, se good-evening] s o. interj god morgon; god dag. <v-natured [-nei'tfod, »v. -' -] a (~ly [-li] adv)
god|modig, -sint, vänlig, välvillig, hygglig; beskedlig, ~ness [-nis] s 1. godhet, förträfflighet, dygd. 2. godhet,
vänlighet; have the to hav godheten att. 3. the ~ det goda (bästa) i ngt. 4. F i &t. för God [~ knows; thank ~
gracious! kors bevara mig! du milde! for rv'sake för guds skull. G~nestone [gu'd-nəstən, gA'nstən] npr. /v-night
[-nai't, --] s o. interj god natt; av. god afton. G~rich [-ritj], G^ricke [-rik] nprr. ^s [-z] se good III. 3., 4.

~s-train [-ztrei'n] s godståg, ^tempered [-te/m-pəd, ---] a (~ly [-li] adv) godjlynt, -modig. G~ Templar [-te'mplə]
s godtemplare. ^wi fe [-wai'f] (pi. -ves [-wai'vz]) s nu mest Skotti. husmoder av folket, kära mor. ~will [-wi'1] s
1. god vilja, välvilja, vänlighet; samförstånd. 2. medgivande; [bered]villighet; iver, fart. 3. [överlåtelse av]
kundkrets som övergår till efterträdaren, goodwill; buy the ~ of the house köpa (övertaga) affären med dess
kunder. Goodllwin [gu'djwin] npr; the ~ Sands Good-winsandbankarna vid kusten av Kent, -wood [-wud] npr
faschonabel kapplöpningsbana i Surrey med tävlingar i slutet av juli [~ races, ~ CUp].

1. goody [gu'di] s mor[a], kära mor.

2. goody [gu'di] s isht pi. -ies F sötsaker, nam-nam, snask.

3. goody [gu'di] a fromlande, gudsnådelig [av. r^-goody].

Goodyear [gu'djə(:)] npr.

go-off [gou'o(:)f, äv. - -'] s F början, start; [at\ first rsj vid första försöket, första gången, med detsamma, goofy
[gu/fi] a S dum, fånig, fnoskig. Googe [gudj, av. gu:d5], Goole [gu:l] nprr. goosander [gu:sæ'ndə] s zooi.
[stor]skrake. goose [gu:s] (pi. geese [gi:s]) s 1. gås; green ** gåsunge; biidi. gröngöling; all his geese are swans
var och en rosar sin vattvälling; cook a p.'s ~ S göra kål på ngn; get the teat. S bli utvisslad; kill the that lays the
golden eggs döda hönan som värper guldägg, ta livet av mjölkkon. 2. biiai. gås, dumbom, enfaldig person. 3.
[tailor's] ~ (pi. ~s) pressjärn.

gooseberry [gu'zb(ə)ri] s krusbär; play ~ spela förkläde åt älskande, ~-fool [-fu:l] s kokk. krusbär skräm.

goose||-egg [gu/sjeg] s 1. gåsägg. 2. Am. sport, noll i resultat, --flesh [-flej]s hönsjskinn, -kött på hud. - -foot [-
fut] (pl. ~s) s bot. Chenopodium
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gourmand

molla. - -gog [gu'zgog] s F krusbär. - -grass [-gra:s] s bot. 1. Potemiiia silver-, gås|ört. 2. Galium snärjmåra. - -
quill [-kwil] s gåspenna. - -skin [-skin] s se - -flesh. - -step [-step] s X 1. på stället marsch. 2. preussisk
paradmarsch med raka knän. -y [-i] s bildl. gås, våp. Goosnargh [gu/snə] npr. gopher [gou'fə] se goffer.

Gorblimy [go:blai'mi] interj P förbaska mig! gorcock [go:'kok] s zooi. moripstupp. Gordian [go/diən] a gordisk
[the oj knot]. Gordon [go:dn] npr.

1. gore [go:] s levrat blod.

2. gore [go:] I. s kil insatt i plagg; segel &c; våd; sektor. II. tr 1. sätta kil i plagg; klippa (skära) i kil[ar]. 2. stånga



[ihjäl].

gorge [go-.dg] I. s 1. åid. strupe, hals, svalg; av. det sväljda; my oj rises at it det äcklar mig, jag blir Sjuk av det.
2. fort. gorge bakre ingång, bastionsrygg. 3. trång(t) klyfta (pass), hålväg. II. tr 1. fullproppa ofta reft [o, o. s.
with]. 2. sluka, svälja glupskt. III. itr äta glupskt, frossa [[w/>]ore]. gorgeous [go/dgəs] a° prunkande, lysande,
praktfull, kostbar; F stor|slagen, -artad, härlig. <vness [-nis] s prakt[fullhet], yppighet, storslagenhet. Gorges
[go/dgiz] npr.

gorget [go'/djit] s 1. hist, halsharnesk: av. krage. 2. hist. & ringkrage, vaktbricka. 3. halsband. 4. färgfläck, prick
på fågels &c lials. Gorgie [go/gi] npr.

gorgio [go/djiotu)] s zigenarspr. icke-zigenare. Gorgon, [go/gən] npr o. s 1. myt. Gorgon, Medusa. 2. goj
anskrämligt vidunder, medusa, ~ian [gotgou'nian] a gorgonisk, fasaväckan-de, ohygglig; ~ shield sköld med
medusa-huvud. g^ize [-aiz] tr förstena med blicken. Gorgonzola [go:gənzou'lə] npr o. s siags Gn ost. gorilla
[gər^lə, av. go-] s zooi. gorilla. Goring [go/rig], Gorleston [go/lstən] nprr. gormandize [gə/məndaiz] I. s smak
(passion) för bordets nöjen, gurmandis, frosseri. II. itr äta glupskt, frossa. III. tr sluka, ~r [-ə] s frossare.

gorse [go:s] s bot. uiex europæus gultörne. Gorsedd [go/seð] s walesiskt skalde- och druidmöte före Eisteddfod.

Gorst [go:st], Gorton [go:tn] nprr. gory [go:'ri] a° blod|ig, -besudlad. Goschen [goujn]. Gosforth [go'sfo:þ] nprr.
gosh [goj] interj Am. [by] ~ vid Gud! minsann!

goshawk [go'sho:k] s zooi. du v-, höns|hök. Goshen [goujn, av. -Jea] npr Gösen, gosling [go'zlig] s 1. gässling,
gåsunge. 2. biidi. gröngöling.

gospel [go'sp(ə)l] s evangelium i aiia bet., av. biidi.; i sms. evangelie-; as true as the ~

truth biidi. gudsord, dagsens sanning, så säkert som amen i kyrkan; not ~ icke guds-

ord. ~ler [-ə] S präst som läser upp evangeliet i kyrkan, evangelieuppläsare. <x,-side [-said]s evangeliesida norra
sidan av koret, där evangeliet lttsea.

Gosport [go'spo:t] npr.

gossamer [go'səmə] I. s 1. sommartråd, dvärgsnät fin spindelväv som svävar i luften el. ligger över gräset; bildl.
ngt lätt och flyktigt i allm. fin väv. 2. ytterst tunn gas (flor). 3. förr lätt cylinderhatt; skämts, hatt. 4. Am. lätt
regnkappa. II. a lätt, luftig, skir, flyktig.

Goss[e] [gos] npr.

gossip [go'sip] I. s 1. åid. fadder, gudmor. 2. åid. vän[inna]. 3. mest om kvinnor skvaller|bytta, -käring, F
sladdertaska, pratmakjare, -erska. 4. skvaller, [tomt] prat; äv. utan dålig bibet. [lätt] prat, ditt och datt om
personer o. dagens händelser,

kåseri; have a ^ with stå (sitta) och prata en stund med; talk oj små-, kall|prata. II. itr 1. springa omkring med
skvaller, skvallra, sladdra. 2. [kall]prata, kåsera, 'vry [-ri] s skvaller; [kall]prat. ~y [-i] a skvalleraktig, full av
sladder (skvaller, tomt prat), prat-, skvaller-; småpratig.

Goswick [go'zik] npr.

got [got] imp. o. pp. av get se d. o.; o, up F utstyrd, utpyntad [a beautifully oj-up volume]; skickligt (knepigt)
hop|satt ei. -gjord, uppfiffad; påhittad; artificiell, konstlad.

Goth [goþ] s 1. got, göt. 2. biidi. barbar, rå (okultiverad) människa, vandal.

Gotha [gou'þə, gou'tə] npr [Almanach de

stort tyskt bombaeroplan.

Gotham npr 1. [go'təm, gou'-] by i Nottinghamshire; [wise] man of ist, ojite täljetok dåraktig (lättiurad) person.
2. [gou'þəm] Am. F New York.



Gothenburg [go'þnbə:g, av.go'tn-] npr Göteborg.

Gothic [go/þik] I. a (~ally adv) 1. gotisk av. byggn. götisk; ~ type fraktur[stil]. 2. Midi, rå, barbarisk. II. s 1.
gotiska språket. 2. gotik byggnadsstil. ~ism [go/þisizm] s 1. barbari, pri-mitivitet. 2. gotiskt uttryckssätt. 3.
byggn. gotik, ~ize [go'þisaiz] tr 1. ge medeltida karaktär åt. 2. restaurera i gotisk stil.

Gothland [go'þlənd] npr 1. Gottland. 2. Götaland.

gotten [gotn] = got, Am. pp. av get se d. o.

Gottingen [go'tigən] npr Göttingen.

Goudhurst [gau'dhə:st] npr.

gouge [gaudj, av. gu:dg] I. s håljjärn, -mejsel. II. tr 1. urholka (gräva ut) [liksom] med håljärn. 2. trycka ut ngns
öga med tummen; trycka ut ögat på ngn. 3. Am. F lura, bedraga.

Gough [gof] npr.

Goulard [gu(:)la/d] npr; water (extract) farm, blyvatten.

goulash [gu:'la:J] S kokk. gulasch slags starkt kryddad

köttragu.

Goulburn[gou'lbə:n], Gould [gu:ld], Gounod [-[gu:'-no(u)]-] {+[gu:'- no(u)]+} nprr.

gourd [guəd, go:d] s kurbits, kalebass.

gourmand [gu'əmənd, av. fr. uttal] I. a glupsk,
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matfrisk. II. s läckergom, gurmand. ~ise [fr. ott.J s se gormandize I. ~ize [-aiz] se gormandize II.

gourmet [gu'amei, äv. fr. uttai] s finsmakare isbt

om vinkännare.

gout [gaut] s 1. [ofta the ~] gikt, podager. 2. % droppe, klimp, klick isht av blod. finess [-inis] s giktbrutenhet. ^y
[-i] I. a° 1. gikt|-sjuk, -bruten; gikt-, giktartad. 2. uppsvälld, full av svullnader (utväxter). II. s slags snow-boot,
pampusch [mest pi. -ies].

Govan [gA'vən] npr.

govern [gA'vən] I. tr 1. styra, regera, härska över [a people, country]; widi. leda, bestämma, betinga [be o*ed by
motives]; reglera; ~uing body (council) skoi-, sjukhus- &o direktion, styrelse. 2. behärska, tygla sig, lidelse. 3.
gram. styra. 4. jur. utgöra precedensfall för, vara tillämplig på, gälla. II. itr styra, härska, regera; leda [the great
**ing principle]; the king reigns but does not ** konungen härskar men stj'r icke. ^able [-əbl] a° som lutt kan
behärskas (styras &c); lätt|ledd, -hanterlig. <^ance [-əns] s ngt &id. styrelse, makt [invest a p. with the rv, of a
province]; ledning [the immediate ~ of God]; behärskning, herravälde. ~ess[-is] s lärarinna, iaht guvernant; ~-
car[£] vurst. ment [-mənt] s 1. styrande, styrelse, ledning [all ** is difficult; the ~ of people, a country];
[regeringsjmakt; hand. [väg]ledning [send me, for my a copy]; local ** se local; local ^ officer
kommunaltjänsteman. 2. styrelsesätt, -form, regeringsform, stat.s|skick, -författning [äv. form (mode) of
episcopal, political, republican &c ~]; science of ** statskunskap. 3. regering ss. statsmakt; ministär [om sittande
regering ofta utan art.: [the] G** regeringen; His Majesty's G**, the British Gthe G~ do not [-approve];-] {+ap-
prove];+} attr. stats-; form a ~ bilda ministär; join the ** gå in i regeringen; ~ bond statsobligation; ~ house
regeringsbyggnad; kanslibyggnad; guvernörspalats jfr 5.; ** loan statslån; ~ office regeringsbyrå, departement;



[ämbets]verk; ~ securities statsobligationer; ~ vessel kronofartyg; county ** grevskaps-, läns|styrelse. 4. Am.
college-, stadsþtyrelse. 5. guvernement, län. 6. gram. konstruktion med viss kasus ei. modus, rektion; a genitive
in ~ en styrd genitiv, ^mental [-me/nt(ə)l] a° regerings-, regeringens, ~or [-ə] s 1. styresman, ledare; härskare,
regent. 2. Ståthållare, guvernör i koloni, amer. stat &c; county ~ landshövding. 3. kommendant i fä&t-

+ ning. 4. direktör. 5. F chef,principal; husbonn; farsgubbe; P tilltalsord un herre i aiira. herrn, min gubbe. 6. åid.
guvernör, informator. 7. tekn. regulator. G"t<or-General [-ə|d3e/n(ə)rəl] (pi. G**or8-General) s
generalguvernör, överståthållare jfr **or 2.

Gov.Gen. förkortn. för Governor-General, govt.

förkortn. för Government.

Gow [gau], ~er [gau'ə] nprr.

gowan [gau'on] s skotti. bot. tusensköna, bellis.

gown [gaun] s 1. klänning, dräkt [-[teadin-«er-<v];-] {+[teadin- «er-<v];+} bathbathing-** badkappa. 2. romersk
toga. 3. talar, vid, fotsfd ämbetsdräkt för

domare, magistratsmedlem, präst, akademisk medborgare &c;

cap and ~ studentmössa och talar, akademisk dräkt; town and ~ studenter (universitet) och borgare, ^ed [-d] a
klädd i gown i dess olika bet. "i/Sman [-zmən] (pi. -men [-zmən]) s 1.

person med gown som ämbetsdräkt, isht jurist. 2.

akademisk medborgare [gownsmen and [-townsmen].-] {+towns- men].+} 3. civil person.

Gowrie [gau'ri], Goz[z]o [go'tso(u)] nprr.

G. P. 0. [dgi/piiou'] förkortn. för General Post Office. G. R. = Georgius Rex lat. = King George. Gr. —grand. gr
—grain[s\ mått, se 2. grain 1.5.

grab [græb] I. tr 1. gripa tag i [äv. ~ hold of]; roffa åt sig. 2. F hugga, lägga vantarna på brousling &c, gripa. II.
itr hugga, nafsa [at efter]. III. s 1. hastigt grepp, hugg [at efter, Am. for3, hastigt försök att gripa tag i [make a ~
at]; have the ~ on S ha fördel av. 2. rofferi, systemet att roffa åt sig [the game (policy) o^~]. 3. tekn. gripare;
gripskopa. ^-bag

[-bæg] S Am. slags tombola på basarer med föremål (ej nummer) i, 'fiskdamm', ~ble [-1] itr 1. treva, gräva med
händerna [for efter]. 2. [ligga och] kravla [for], ^by [-i] s »1» S soldat.

Gracchus [græ'kəs] npr.

grace [greis] I. s 1. behag, behagfullhet, grace, charm; tilltalande drag (egenskap); with a good ~ med bibehållen
värdighet (fattning);

oftast [på ett] älskvärt [sätt] utan att förråda missnöje, hålla god min och . . gärna, [godjvilligt; with a bad (an ill)
~ med illa dold harm (motsträvighet), med sura miner, ogärna, motvilligt; not with any ~ inte gärna
(anständigtvis); saving ~ försonande egenskap [of [-humour];-] {+hu- mour];+} airs and ~s kokett charm,
koketteri jfr air. 2. myt. pi. G**s gracer [the three Cr~s]. 3. mus. [äv. **-note] utsmyckning, koloratur löpning,
driii &c. 4. ynnest, gunst, bevågenhet [enjoy a p.'s ~]; välvilja; ynnestbevis, tjänst; hist. äv. privilegium; Guds
nåd se äv. 6.; be in a p.'s good stå i gunst hos ngn; have the ** to ha vänligheten att; by ** of tack vare; by the ~
of God med Guds nåde. 5. univ. univer-sitetsmyndighe ts påbud, förordning; medgivande

av vederbörandes college att avlägga graden. 6. teol. frälsningsnåd [~ abounds]; nådastånd [äv. a state of ~];
kristlig dygd [the Christian ~s]; in this year of i detta nådens år. 7. anständighetskänsla, vett, förstånd, takt [have
the ~ to do a th.]. 8. nåd straöberrieise; nådatid, anstånd, frist; act of ~ nådeakt, amnesti; day ofrs, teoi. nådatid;
days of ~ hand. respit-dagar. 9. med poss. pron. his (her, your) G~ hans (hennes, ers) nåd om (till) hertig[inna],
ärkebiskop. 10. bordsbön [say «%»]. II. tr 1. förläna
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behag åt, smycka, pryda; well behagfull. 2. förläna, förära with]) hedra ngn med, göra ngn äran ay ('with]
iiiiiskap ào; göra heder åt. 3. mus. kolorera, *vcup [-kAp] s sista bägare gàr runt efter bordsbönen; tackskål;
avskedsdryck. G~ Dieu [-'dju:'] npr. ~ful [-f(u)l] a° behagfull, graciös [movements]; &v. charmerande,
intagande, smakfull, elegant; äv. behaglig, ^less [-lis] a° 1. åid. ei. skämts, gudlös. 2. oförskämd, oanständig,
ohyfsad. 3. * utan behag. <>---note [-nout] se oran grace I. 3. Gracie [grei'si] npr.

gracile [græ'sil] a smal, mager; smärt, slank, gracious [grei'Jəs] a° 1. åid. «i. poet. behaglig, anslående, skön. 2.
poet. artig, vänlig. 3. nådig, nedlåtande vänlig [reply, smile]; isht om furstliga el. hertigliga personer ss. stående
epitet nådig

[the King has been o,ly pleased to (nådigast behagat)]; most ~ [aller]nådigste. 4. om Gud nådig, nåderik,
barmhärtig; good ~ / my ~ / me! ~ goodness! [o,] herre [min] gud! [o,] du milde! grad [græd] s Am. F se
graduate I. gradate [grədei'jt] itr 0. tr om färg [låta] övergå gradvis [into i], -ion [-Jn] s 1. gradation; gradering;
ordningsföljd, skala isht av rang; mål. fin nyansering. 2. pi. övergångar, [mellanstadier, grader; nyanser. 3.
språkv. avljud, -ional [-Jən(ə)l] a° gradvis skeende (uppträdande); grad- [difference]; [-övergångs-[forms].-]
{+övergångs- [forms].+}

grade [greid] I. s 1. grad [~s of military rank], steg, stadie; rang. 2. grupp av personer av samma grad (rang),
klass; Am. [skol]klass [the public school is divided into eight ~s]; teach in the ojs Am. undervisa i folkskolan. 3.
sort, kvalité, klass av vara [of high (low) ~ .4]. 4. korsningsprodukt vid kroasering med ädel boskapsras. ð.
språkv. avljudsform. 6. isht Am. vägs grad av lutning; äv. konkr. stigning, backe [up down äv. biidi. trade is on
the upward ~]. 7. Am. [vertikal ]plan; at ~ i samma plan; /v» crossing plankorsning. II. tr 1. gradera; sortera; n^d
school Am. skola indelad i klasser. 2. uppblanda; nyansera färger. 3. planera, jämna Väg &c, befria från svårare
backar. 4. kroasera djur med rasdjur; up förbättra genom kroasering [~ up o.'s stock]. III. itr 1. graderas. 2.
omärkligt övergå [into i, till]; ~ up höja sig, förbättras; ~ up with kunna jämföras med. gradely [grei'dli] a diai. 1.
utmärkt; riktig, verklig [blessing]. 2. fin, vacker, snygg [girl]. Gradgrind [græ'dgraind] npr. gradient [grei'diənt] s
1. vägs stig-, lut ning; heavy (easy) ~ stark (lindrig) stigning. 2. meteor, gradient, gradin [grei'din] s avsats,
gradual [giæ/dju(ə)l] a gradvis [skeende ei. fortgående]; långsam, lätt sluttning, ~ly [-i] adv gradvis, nndan för
undan, efter hand; så + småningom, sakta [very

graduatlle I. [græ'dju|it] s en graduerad, student (person) med akademisk examen. II. [-eit] itr 1. avlägga
akademisk examen, 'taga graden'; av. kvalificera sig [as], 2. gradvis övergå, småningom förändras, förtona, tona
över [into i, till]. III. [-eit] tr 1. nu mest Am. gra-duera, förläna akademisk examen. 2. gradera, indela i (ordna
efter) grader; -ed taxation beskattning efter graderad skala, progressiv beskattning, -ion [-ei'Jn] s 1. univ,
graduering, promotion. 2. gradering [of a scale, in colour], gradindelning, 3. äv. konkr. steg i utveckling, grad. -
or [-eitə] s graderingsapparat. g rad us [grei'dəs] s prosodiskt lexikon ss. hiaip vid lat. el. grek. versskrivniug [~
[ad Pamassum)]. Grady [grei'di] npr. Graeco [gri:'ko(u)] a i sms. grekisk-. Graeme [greim] npr.

graffijto [græfi:'tjo(u)] (Pi. -te [-i:]) s konst, sgraffito.

1. graft [gra:ft] I. s 1. ymp[kvist]. 2. läk. transplanterad vävnad. 3. ympning; transplante-ring; &v. ympställe. II. tr
1. ympa; inympa [inþo], on i, på]. 2. läk. transplantera, överföra. III. itr ympa.

2. graft [grcr.ft] Am. Fl. $ ung. korruption politikers el. tjänstemäns utnyttjande av sin ställning; korruption
sförtjänst, smutsig vinst. II. itr isht om politiker o. tjänsteman utnyttja sin ställning ohederligt, praktisera
korruption. III. tr genom korruption förtjäna [he has ^ed a [-jor-tune].-] {+jor- tune].+}

Grafton [gra:ftn] npr.



Graham[e] [gre(iyəm, äv. grsəm] npr; subst. o.

adj. grahamsbröd, grahams-. Grahamstown [gre(i)'əmztaun] npr. grail [greil] s gral [the Holy

1. grain [grein] s; pi. ~s ljuster.

2. grain [grein] I. s 1. [sädes]korn, frö [a ~ of wheat, rice, maize]; of Paradise paradisfrön. 2. boll. [brÖd]säd,
spannmål vanliga ordet i Am. [sngi. vani. corn]; the stores of ~ are housed sädesförråden äro under tak; ~
elevator lagerhus för spannmål, spannmålsmagasin. 3. pi. <v/S maltdrav. 4. litet korn, gryn av sand, salt, krut &c;
small-rpowder finkornigt krut; with a ^ of salt biidi. cum granö salis,

I med viss reservation. 5. gran minsta eng. vikt: ~T~öTiTj pound; biidi. grand, uns. 6. hist, kermes-, purpur-,
koschenilljfärg; poet. [äkta] färg i aiiru.; dyed in ~ förr purpurfärgad; nu äkta färgad, av färgat råämne; biidi.
äkta; in ~ äkta, alltigenom, oförbätterlig, i djupet av sin natur, till sitt innersta väsen. 7. ytas kor-nighet, [grad av]
skrovlighet; narv på läder; luggsida. 8. ådrighet äv. konstgjord [the ~ is made by]; fibrernas längdriktning i trä;
skiktning, klyvningsplan. 9. inre struktur, textur

ss. framträdande i tvärsnitt &c; gry i sten. 10. bildl.

natur, kynne, läggning; against the ~ mot veden, mot luggen &c (jfr 7.—9.); mot ngns
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natur (vilja, tycke); it goes against the ~ det bjuder emot. II. tr 1. göra kornig, gryna, korna, granulera; ge kornig
yta. 2. mål. ådra, marmorera. III. itr korna sig. ~ed [-d] a 1. kornig flarger, fine-~, coarse-rs, <fc0]; skrovlig; /v»
leather narvat läder. 2. mål. ådrad, ådrig lik ådrigheten hos trä el. marmor. 3. aid. äkta färgad, ~er [-ə] s målare
som ådrar, marmorerare; ådringspensel. Grainger [grei'n(d)3ə] npr. grainlling [grei'njir)] s ådring, marmorering.
- -merchant [-mə:tjnt] s spannmålshandlare, -y [-i] a 1. kornig. 2. kornifylld, -rik. 3. ådrig likt trä.

1. gram [græm] s Ind. kikärt använd som foder.

2. gram [græm] se ^me. gramarye [grse'mori] s åid. magik. gramercy [grəmə:'si] s o. interj åid. stor tack.
graminlleous [greimi'nios, græm-] a gräs-, gräs-

artad. -ivorous[græmini/v(ə)rəs]a gräsätande, grammar [græ/mə] s 1. grammatik såsom språkvetenskap
[comparative general ~]. 2. språklära, grammatik[a]. 3. ngns språk ur korrekthetens synpunkt, språkriktighet,
grammatika-lisk korrekthet; is that är det gramma-tiskt riktigt? he speaks bad ~ han talar ogrammatikaliskt. 4. en
konsts el. vetenskaps ele-menter. ~ian [grəm^əriən] s grammatiker; språklärd. ~less [-lis] a 1. om språk Utan
mera invecklat grammatiskt system. 2. om tal &c [-ogram-mati[kali]sk.-] {+ogram- mati[kali]sk.+} ~-school [-
sku:l] s 1. förr latinskola; nu högre läroverk. 2. Am. mellanskola. grammatical [grəmæ'tik(ə)l] a° grammatisk
Erule, error]; grammatikalisk [speak, write o*ly]. -ize [grəmæ/tisaiz] tr göra grammatisk. gram[me] [græm] s
gram vikt. gramophonjje [grse'majfoun] s grammofon; ~ needle grammofonstift; ~ record grammofonskiva. -Ic [-
fo'nik] a (-ically adv) grammofon»; a ~ reproduction of ..q n grammofonupptagning av ..

Grampian [grae'mpion] a [the ~ Hills [-(mountains)];-] {+(moun- tains)];+} äv. npr. pi.: the Grampianbergen.
grampus [græ'mpəs] s zooi. späckhuggare. Granada [grəna/də, äv. græ'nədə] npr. granary [græ'nəri] s
spannmåls-, sädesjmaga-

Sin, kornbod äv. bildl. om trakt &o. Granby [græ'nbi] npr.

grand [grænd] I. a 1. stor, väldig; storjartad, -slagen [mountain scenery], i stor stil, ståtlig, härlig, lysande;
siratlig; förnäm, hög, distingerad [airy lady]; upphöjd, ärevördig; he has such t* ideas det skall vara så storslaget;
the G** Old Man den store gamle beteckning för Gladstone; the manner den stora stilen; /v/ piano se II. 2.; ~
promises stora förespeglingar; ~ style högre (storslagen, upphöjd) stil. 2. stor, störst, förnämst, huvud-; högst[e],



Överstþ], Stor- isht i titlar; ~ committee eng. pari. ständigt utskott sedan 1882 två; G~ Cross stor-kors av orden;
the ~ entrance huvudingången;

the Gr» Fleet brittiska huvudflottan l världskriget; ~ jury anklagelsejury av 12—28 medlemmar [mots. petty
jury]; Lodge storloge; G** Master stormästare; the G~ National årlig hindemtt i Liverpool; ~ stand förnämsta
åskådarplats vid tävlingar, huvudläktare; ~ tour förr långresa genom Europa ss. del av förnäm ung mans
uppfostran; Gf\t

Turk, Signior [si/njə] storturk, sultan. 3. slutgiltig, slut- E~ finale; result]; ~ total slutsumma. 4. F utmärkt,
förträfflig, präktig, storartad [have a ** time, ~ weather, ~ fun, in condition]. 5. i andra släktledet [o~child &c, se
nedan]. II. s 1. do the ~ F uppträda vräkigt. 2. eiiipt. för ~ piano flygel. 3. Am. S tusen dollar. 4. the G^ Grand
hotell, ~am [-æm] s åid. 1. far-, morjmor. 2. gumma, matrona. ~child [græ'n(d)tjaild] (pi. -child-ren) s barnbarn.
~[d]ad [-(d)æd] s F far-, mor|far. ~-daughter [græ'n(d)do:tə] s son-, dotterldotter. ~[-]duchess [græ/n(d)dA/tJis],
äv. - i -] s storhertiginna; storfurstinna. »x.[-] duke [græ^nfdjdju/k, av. - -]s storhertig; storfurste. «vð [gra:nd ei.
fr. utt.] a stor [passion, toilette med fr. uttal], ~ee [-i/] s 1. grand av Spanien. 2. storman, magnat, 'storhet'. <veur
[græ/n(d)jə, av. -djue, -djə] s 1. andlig storhet, upphö jdhet; storslagenhet, storvulenhet, majestät [the solemn ~
of this church]. 2. värdighet, höghet [of manners]; förnämhet. 3. prakt, Ståt, pomp, förnäm elegans av. pi. ~father
[græ'n(d)fa:ðə] s far-, mor|far. G^-gent [græ^d^ent] npr. <viloquence [-i'lək-wəns, av. -lok-] s högtravande
språk (uttryckssätt), svulst, bombast.

Grandison [græ'ndisn] npr; äv. appell.: korrekt och

ceremoniöst artig herre.

grandllmamma [græ^d^məma:] seföij./. -mother [-mAðə] I. s far-, mor|mor. II. tr klema med, bortklema. -
motherly [-mAxðəli] a farmoderlig, öm, 'dann'; småpetig, som skall styra och ställa med allt, överallt ingripande
[legislation], - -nephew [-ne^vju(:)] s broders ei. systers son-ei. dotterson. - -niece [-ni:s] s broders ei. systers son-
ei4 dotterjdotter. -parent [-psərənt] s farjfar, -mor, mor|far, -mor. -sire [-saiə] s 1. far- ei. mor|far isht om djur. 2.
förfader, -son [-SAn] s son- «i. dotter|son. - -uncle [-[græ'nd-Aqkl]-] {+[græ'nd- Aqkl]+} s gran donkel.

grange [grein(d)3] s 1. aid. lada. 2. enstaka större lantgård med uthus [o lonely ~]. 3. Am. [lokalavdelning av]
lantbrukssällskap.

Grangemouth [grei/n(d)jməþ] npr.

granger [grei/n(d)3ə] s 1. förvaltare å lantgård. 2. Am. medlem av lantbrukssällskap, agrar; bonde.
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grangerize [grei'n(d)3əraiz] tr sätta in nya

illustrationer i bok med bilder klippta ur andra böcker &c.

granitlie [grse'nit] s granit; bite on ~ hugga i sten; the

granolithic [grænoli'þik] a granolit-, siags betong».

grant [gra:nt] I. tr 1. bevilja, villfara begäran, önskan. 2. bevilja, medgiva, för|unna, -läna, ekänka [favour,
permission, privilege]; anslå pengar [towards till]; jur. Överlåta egendom; God ~ that Gud give att. 3. medgiva,
inrymma; (o>ed, f^ing) that medgivet (förutsatt) att; ~ed/ må så vara! medgives! [. . men]; ~*ing this to be true
antag[et] att detta vore sant; take for *^ed ta för givet (avgjort); förutsätta, utgå ifrån; äv. tro utan vidare [she +
takes it all for ~ed]. II. s 1. beviljande av begäran. 2. beviljande, förlänande, anslående. 3. förläning; anslag;
koncession, oktroj [of på]; a government ett stats|anslag, -bidrag; oj-in-aid statsbidrag till kommun; make a^ of



förläna ngn ngt, anslå; överlåta. 4. jur. skriftligt överlåtande; överlåtelse, ~ee [-i/] s person till vilken ngt
överlåtes (beviljas); koncessionsinnehavare. Grantham [gra/ntəm, av. græ'nt-] npr. grantor [grcr.nto/] s jur.
överlåtare. granulllar [græ'njul|ə] a° [små]kornig, grynig, -ate I. [-eit] tr 1. göra kornig, korna, granu-lera. 2. göra
knottrig på ytan. II. [-eit] itr

1. korna sig. 2. läk. om sår bilda granulations-vävnad (läkkött), läkas. III. [-it] a kornig; knottrig. -ation [-ei'Jn] s
1. korning, granu-lering, söndersmulning i små kom. 2. läk. [-gra-nulation[svävnad],-] {+gra-
nulation[svävnad],+} läkkött vid sårläkning, -e [græ'nju:l] s litet korn, partikel; liten kropp t. ex. av biod. -ous [-
əs] a se granular.

Granville [græ'nvil] npr. grape [greip] s 1. vindruva; a bunch of ~s en vindruvsklase; sour biidi. sura rönnbär.

2. koii. sing, se ~*-shot. 3. pi. vet. mugg, lera på karled hos häst. ~-fruit [-fru:t] s grapefruit apel-sinliknande
frukt av pompelmus Citrus decumana. sv-tlOUSO

[-haus], ~ry [-'(ə)ri] s vin[driv]hus. ^-shot [-Jot] s druvhagel, skrot, kartesch[er], -stone [-stoun] s vindruvskärna.
~-sugar [-J~u'gə] 5 druvsocker, ~-vine [-vain] s 1. mest Am. vinranka. 2. Am. grundlöst rykte; 'anka', graph
[græf, grcuf] s 1. grafisk framställning,

diagram. 2. kopiep^ess, hektograf. graphic [græ'fik] a (^ally adv) 1. grafisk: a) skrivnings-, skriv-, uttryckt genom
skrivtecken [<x/ symbols, variations]; b) ritnings-,

graverings-, etsnings-, målnings- &o [the ^ arts]; c) framställd i figur[er] (diagram &c) f^v method, record,
representation]; d) granite skriftgranit. 2. Midi, målande, åskådlig, livlig, [livslevande [framställd] [a ~
description, writer], graphite [grse'fait] s miner, grafit, blyerts, graphology [graefo'ladji] s grafologi bedömande

av karaktär efter handstil.

grapnel [græ'pnəl] s 1. dragg; änter|dragg,

-hake. 2. miudre ankare med flera flyn. grappl||e [græpl] I. s 1. se grapnel 1. 2. fast tag isht i brottning, grepp;
handgemäng, brott-ni ng[skamp], kamp [a final ~ with]; close <v/ närkamp. II. tr hugga (gripa, fatta) fast tag i
[an enemy ship], gripa; haka (göra) fast, hårt fästa [to vid, i], fasthålla; Midi. ge sig i kast med. III. itr 1. fatta tag
isht i brottning [äv. ~ together], 2. ~ with haka sig fast vid [an enemy ship]; ge sig i kast med, brottas (strida,
slåss) med; Midi. allvarsamt ta itu med, gå svårighet &c in på livet, gripa sig an med, försöka lösa (sig på). 3.
dragga [for efter], -ing [-ig] s 1. fast|hakande, -hållande &c, se grapple. 2". se grapnel 1. -ing-iron [-igai^ən] s se
grapnel 1. grapy [grei'pi] a druv-, druvlik. Grasmere [gra/smiə] npr. grasp [gra:sp] I. tr 1. fatta [tag i], gripa; be-
mäktiga sig; ~ the nettle biidi. ta tjuren vid hornen. 2. gripa om, hålla fast, hålla i. 3. fatta, begripa [the point],
komma in i [the [-situation].-] {+si- tuation].+} II. itr; ~ at gripa efter, försöka gripa (få tag i, uppnå): ivrigt
(girigt) ansluta sig till (acceptera) förslag &c. III. s 1. grepp, [fast] tag; räckhåll [beyond, within o.'s /v]; iron ~
järnhårt grepp; ready to the ~ inom omedelbart räckhåll, ngt som man har som i en ask. 2. ngns våld, klor [be in
ap.'s ~]; [herra-] välde [of över]. 3. uppfattning, förstående; fattningsförmåga; grepp på ämne; vidsyn,
perspektivrikedom, andlig bredd; beyond o.'s o* Midi. över ens hojrisont. ~ing [-ig] a° 1. grip-, gripande &c, se
grasp. 2. [vinnings-] lysten, sniken, girig. grass [gra:s] I. s. 1. gräs: not let the ~ grow under o.'s feet icke förspilla
tiden, vara mycket driftig. 2. [gräs]bete; betesmark [half of the farm is ~]; Midi. om pers. ledighet från arbete,
ferier, 'grönbete'; avsked; be (run) at ~ vara ute (gå) på bete; vara ledig; turn out (put, send) to ~ driva (släppa) ut
på grönbete. 3. gräsbeväxt mark [on the <\, i gräset]; gräsmatta [keep off the ~/]; gruv. jordyta, mark
ovanförgruvan [come to komina i dagen]; S mark [send to ~ slå i backen, lägga omkull]. II. tr 1. utfodra med
gräs. 2. täcka med gräs ei. torv, låta bli gräsbevuxen. 3. F slå i backen; skjuta fågel; fånga fisk. <v-blade [-bleid] s
grässtrå. ^-cutter [-kAtə] s slåtterkarl. <v-frog [-frog] s zooi. vanlig groda, chopper [-hopə] s
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zooi. gräshoppa. ~-plot [-plo't, - -] s liten gräsmatta, gräsplan. ~-widow [-wi'do(u)] s gräsänka; av. frånskild
hustru, ~-widower [-[-wi/-do(u)ə]-] {+[-wi/- do(u)ə]+} 8 gräsänkling; äv. frånskild man. ~y [-i] a 1.
gräsbevuxen, gräsrik; gräs-, 2. gräslik; grön.

1. grat|e [greit] I. tr 1. riva, söndersmula; ~ a little ginger into it I riv i lite ingefära!

2. skära tänderna; skrapa mot sanden. 3. $ = II. 2. II. itr 1. raspa, gnissla, knarra, gnälla [a door

on its hinges]. 2. ~ \up~\on skära (skorra) i öra &c, irritera, stöta [a p.'s feelings]; a -ing laugh ett skärande (strävt,
hårt) skratt.

2. grate [greit] I. 5 1. * galler. 2. spisgaller; [ugns]rost; spis. II. tr förse med galler; ^d windoio gallerfönster. /v,-
fire [-faiə] s eld (brasa) i öppen spis.

grateful [grei'tf(u)l] a° 1. om pers. tacksam [to mot, for för], 2. om saker angenäm [news], behaglig; tack|nämlig,
-sam [task, part (roll)]; uppfriskande, välgörande [slumber, shade]. grater [grei'to] s skrapare, rasp; rivjärn.
Gratian [grei'Jian], ~0 [greiJia/no(u)] nprr. gratification [græHifikei'Jn] s 1. tillfredsställande. 2. tillfredsställelse;
nöje, njutning.

3. gåva, gratifikation, dusör äv. dåi. bet. gratifjy [grae'tifai] tr 1. tillfredsställa lust, ngn;

göra belåten (nöjd, glad); be -ied at (with) vara glad över (belåten med), finna nöje (glädje) i. 2. åid. belöna, ge
ngn en gåva (gratifikation, dusör); dåi. bet. muta. ~ing [-ig] a° tillfredsställande, glädjande, angenäm.

1. grating [grei'tig] s galler[verk]: & trall.

2. grating [grei'tig] I. a° 1. rivande, skrapande. 2. skärande, stötande, skorrande &c, se 1. grate; irriterande,
obehaglig, pinsam. II. s 1. rivande; ngt rivet; ~s of potatoes riven potatis. 2. gnisslande &c se 1. grate II.

gratis [grei'tis] adv o. a gratis, fri[tt]. gratitude [græ'titju:d] s tacksamhet. Grattan [grætn] npr.

gratters [græ'təz] interj S grattis, gratulerar! gratuitous [grətju(:)/it|əs] a° 1. [avgifts-, [-kost-nads|]fri,-] {+kost-
nads|]fri,+} gratis [admission, instruction]. 2. ogrundad [assumption], omotiverad, utan tillräckligt skäl;
oberättigad, oförtjänt [insult]; opåkallad, meningslös, onödig; a ~ lie en oförsvarlig -lögn. -y [-i] s 1. gåva ss.
belöning för tjänst, dusör, handtryckning; drickspengar [no -ies!]. 2. extra gratifikation till soldat vid avsked &c.
gratulatlle [græ'tjuleit] tr åid. för congratulate.

-ory [-əri] a° lyckönsknings-. gravam|en [grovei'mlen] (pi. -ina [-inə]) s 1. jur. huvudpunkt i anklagelse, 2.
missnöjesanledning, missförhållande. 1. grave [greiv] a° 1. allvarlig i olika bet.: a) om personer: värdigt
allvar|lig, -sam, högtidlig, lugn [mots, gay]; b) viktig, betydelsefull fråga; c) allvarsam, svår, betänklig följd,
nyhet, sjukdom &or d) djup^ mörk färg. 2. djup ton [mots, acute]. 3. [äv. gra:v]grease-box
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wheels av. biidi.]; like o,d lightning som en oljad blixt, snabb som en blixt; a p.'s palm mnta ngn. 2. smörja ned.
*v-box [-boks] s smörjburk. ~-COCk [-kok] s smörj-, talgjkran. + ~proof [-pru:f] a som flott ej går igenom; ~
\.PaPerli smörgåspapper, smörpapper, ~r [gri/zə] s 1. smörj are; förste eldare p& bit. 2. Am. S mexikanare,
spansk-amerikan. »v--spot [-spot] 8 flottfläck, greasy [gri/zi, a*, -si] a 1. fet mat &c; oljig, talgig; om oil orensad;
om vag bal; ~ pole såpad stång att klättra upp pä. 2. om pers., kläder flottig; smörjig, smetig, nersmord; om Bätt
oljig; om spr&k smutsig, oanständig; om luft, rader tjock, ful, ruskig. 3. ~ heels veter. mugg. great [greit] I. a 1.
stor i utsträckning, antal, grad; Tid abstr. 9ubst.; vid konkr. subst. med bibet. ar beundran, förvåning, harm, förakt
el. annan känsla [F O /v

big loaf; o, courage, distance, heat, ignorance &c]; that o, dog den där stora otäcka bunden; a o, big bear en stor
stor björn; as shy as a o, boy blyg som en stor tafatt pojke; a o, tall man en stor grann karl; a o, big man en stor
stark karl; ~ hands stora grova bänder; in a o* measure, to a o, extent i stor utsträckning; go a ~ way with a p.



betyda mycket bos ngn; ba stort inflytande hos ngn; ~ wind stark blåst; a ~ deal [ngt starkare än a good deal] en
hel del ee av. deal; a ~ many [starkare an a good many] en [hel] mängd, en massa [people, times~ letter stor
bokstav, versal; Go, Britain Storbritannien; Go,er Britain Storbritannien med kolonier. 2. om tid lång; hög [a ~
age]', a o, while en lång stund, en rundlig tid. 3. viktig, betydelsefull [no ~ matter]', med best. art. förnämst,
huvud- [the o, attraction glansnumret]; [stor och] berömd, väldig [a o, name]; the o, body huvudmassan; the o,
majority det stora flertalet; ^ city storstad; the Go, Day den yttersta dagen; ~ go slutexamen för b. a. i Cambridge;
house herrgård, förnämsta ställe i en trakt; the Go, Powers stormakterna; Go, Seal statssigill; the Go, War
världskriget 28 juli 1914—ll nov. 1918. 4. om pers. mäktig, upphöjd, hög[t uppsatt], förnäm; ~ nobles förnäma
ädlingar; ~ personages högt uppsatta personer; the ~ world stora (den tina) världen, 5. framstående, skicklig [a ~
scholar, statesman &c]; andligt stor, betydande; stor8int, ädel; a o, man en stor man; Charles the Go, Karl den
store. 6. F styv, hemma i [at, on; o, at golf]; intresserad för [o, on social reform,3, pigg pa [~ on finding fault]. 7.
F präktig, charmant, utmärkt, härlig [we had a o, time; wouldn't it be ~ if . .?] 8. stor, väldig; he's a o, dancer han
är en väldig (flitig) dansör; friends goda vänner; ~ scoundrel stor skurk. II. s (eg. substantiverat adj.) the 1. de
stora, dc mäktiga, de rika och förnäma; o, and small stora och små, hög[a] och låg[a]. 2. det stora

(upphöjda, väldiga Ac) [the search after the *v]. 3. pl. ojS slutexamen för B. A. i Oxford, isht kvalificerad
klassisk B. A. ~COat [-kou't, - -] S överrock, ~en [-n] tr o. itr åid. förstorafs], göra (bli) större, ^/-grandchild [-[-
græ'n(d)-tjaild]-] {+[-græ'n(d)- tjaild]+} s barnbarnsbarn. ^-grandfather [-græ'n(d)fa:ðə] s farfars (morfars,
farmors, mormors) far. ^-hearted [-ha/tid, av. - - -] a storsinnad, ädelmodig. o,\y [-li] adv 1. storligen, högeligen, i
hög grad [I doubt rv, whether]. 2. storsinnat, ädelt; storstilat, storslaget. tvness [-nis] S 1. storlek i omfång, grad,
storhet. 2. storhet, höghet, hög rang, maktställning; härlighet. 3. sinnets storhet, adel; storsinthet.

1. greaves [gri:vz] s pl hist, benskenor.

2. greaves [gri:vz] s pl [talg]grevar. grebe [gri:b] s zooi. dopping.

Grecian [gri:Jn] I. a grekisk stii; bend förr lätt framåtlutad gång hos damer; ~ knot grekisk knut utstående hårknut
i nacken. II. S 1. åid. grek. 2. en som är lärd i grekiska grekisk filolog.

Greece [gri:s] npr Grekland, greed [gri:d] s glupskhet; snikenhet, penningbegär; lystnad, finess [-inis] s se greed;
av. [otålig] iver. ~y [-i] I. a° 1. glupsk [a o, boy].

2. lysten; girig av. biidi. [of efter], 3. ivrig, angelägen [of, av. to do]. II. s i barnspråk glupsk individ, glupvarg
[great big -ies ate the ice].

Greek [gri:k] I. s 1. grek. 2. grekiska; biidi. F 'mesopotamiska' [it is o, to me], 3. listig person; bedragare isht i
kortspel. II. a grekisk, hellenisk; the Church den grekisk-katolska kyrkan; ~ gift gåva av danaerna förrädisk,
green [grim] I. o° 1. grön; grönskande: a o, Christmas jul utan snö; ~ cloth (table) spelbord; ~[-] crop grönsäd; ~
forage grönfoder; ~ linnet se ~finch. 2. grönsaks- [food, trade].

3. färsk om kött, Ask, gurka, sår &c; grön, omogen [fruit, corn]; icke torkad ei. rökt [bacon]; [halv]rå, ej
genomstekt [meat]; [halvjrå ved; om tegel obränd; ~ cheese färsk ost; vassleost; ~ corn isht omogna majsax som
grönsak; <v. goose unggås under 4 mån, ätes utan fyllning; o, peas

grönärter. 4. frisk, spänstig, ungdomlig [a old age]. 5. omogen, oerfaren, 'grön'; a ~ hand en otränad (oerfaren)
arbetare. 6. [grå-] blek, av sjuklig färg; eye avundsjuka. II. s 1. grön färg. 2. allmän gräsjplan, -matta, äng [isht i
sms. boioling-o,]; the village o, byplanen. 3. grönska. 4. pi. o,s F grönsaker; Am. grönt, löv. 5. ungdom[skraft]
[in the ~]. III. itr bli grön, grönska. IV. tr 1. göra (färga) grön, klä i grönska [av. ~ over]. 2. S lura, dra vid näsan.
G^all [-o:l], G~away [;əwei] nprr. greenllback [gri:'nbæk] s sedel i u. s. a.; pi. papperspengar. G-e [-] npr. -er [-ə]
s S nybörjare, gröngöling isht nyinkommen utländsk arbetare; äv. strejkbrytare. -ery [-əri]s 1. grönska. 2. grönt,
löv. - -eyed [-aid] a 1. grönögd. 2. avundsjuk, -finch [-fin[t]J] s zooi. grönfink. --fly [-flai]
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grill

S zooi. slags blading, -gage [-gei'd5, av. - -, äv. - -] s renklo slags plommon, -grocer [-grousə] s frukt- o.
grönsaksjhandlare. G-halgh [-'hælj, -hoilj, -hAf] npr. -heart [-ha:t] s bot. green-

hartträ[d] högt sydamer. träd med ovanligt hård ved. •horn [-ho:n] S btldl. gröngöling oerfaren el. enfaldig
person, -house [-haus] s växthus. -ing [-ig] s slags grönt äpple, -ish [-ij] a grönaktig.

Greenllland [gri/n|lənd] npr Grönland, -lander [-ləndə] s grönländare, -ock [-ək, tr. gre'nək], -ough [-o(u)] nprr.

green||-man [gri/nlmən] $ golfbanejskötare, -vårdare. - -room [:rum] s teat, artisternas foajé; ~ talk prat bakom
kulisserna, -sickness [-si^knis] s läk. bleksot. - -stuff [-stAf] s grönsaker. -sward [-swo:d] s gräsjmatta, -vall. -th
[-þ] s t grönska. G-vilie [-vil], -wich [gri'mdg] [~ time] nprr. -wood [-wud] s grön[skande] skog. -y [-i] I. a
grönaktig; mest I sms. med färgadj. [<v» white &c]. II. S F bildl. gröngöling; recentior. -yard [-jcr.d] s fålla,
inhägnad för kringströvande boskap.

1. greet [gri:t] itr skotti. gråta.

2. greet [gri:t] tr 1. hälsa [be <^ed with cheers], 2. välkomna, taga emot gast &c. 3. om syn, ljud möta öga, öra.
~ing [-ig] s hälsning [Christmas ~s].

gregarious [gregs'əriəs, av. grig-] a° 1. som lever i flock; widi. mass-. 2. sällskapjlig, -sjkär.

grege [greig] a gråbeige.

Gregorllian [grego/riən] a gregoriansk [~ calendarstyle &c]. -y [gre'gari] npr Gregorius.

Greig [greg], Grenada [grenei'də] nprr.

grenadlle [grinei'd, av. gre-, grə-] s 1. X hand» granat. 2. slags extinktör kemisk eldsläckningsapparat. -ier
[grenədi'ə] s grenadjär. -ine [gre-nədi/n, gre/nədi(:)n] s 1. slags tunt [halv-] siden, grenadin. 2. slags saft av
granatäpplen el. röda vinbär. 3. kokk. slags frikandå på kalv el. fågel.

Grendel [grendl] npr träskvidunder i Beowulf.

Grenllfell [gre'n|fel], -ville [-vil], Gresham [gre'Jəm] nprr,

gressorial [greso/riəl] a zooi. gång- [feet].

Greta [gri/tə] npr. Gretna Green [gre'tnagri/n]

npr skotsk gransby dar snabba äktenskap förr ofta in-gingos av par från England-

Greville [gre'vil] nprr.

grew [gru:] imp. av grow.

grey [grei] I. a° 1. grå; om tyg ofta oblekt; ~ monk cisterciens[er]munk; ~ friar [-franciskan[er]-munk,-]
{+franciskan[er]- munk,+} gråbrödramunk; ~ mare hustru som bestämmer var skåpet skall stå. 2. [gammal och]
grå, grånad av. biidi. [~ wisdom]. 3. kulen; grå, färglös; dyster, ledsam. II. s 1. grå färg; pi. nyanser av grått. 2.
dämpat ljus, grådager; the ~ oj the morning gryningen. 3. gråa kläder, grått. 4. grå häst, grålle; the G^s 2:a
dragonregementet [av. the Scots £*<«]. III. tr göra grå. IV. itr gråna; gry ei. skymma, ^-back [-bæk] S zooi. grå
kråka, aboard [-'biəd] s 1. grå-

skägg, gammal man. 2. stort sten-, lerjkrus för sprit, racing [-sig] «F[ = -hound racing] se -hound. ~-eyed [-aid] a
gråögd. ^-haired [-he'ad, attr. --] a gråhårig. ^-headed [-he'did, attr. - - -] a gråhårig, grånad [biidi. ~ wisdom]. ~-
hen [-hen] s zooi. orrhöna. ~hound[-haund] s vinthund; ~ racing sport, hundkapplöpning, ~ish [-ij] a gråaktig, ~-
lag [-læg] s zooi. grågås. G^southen [-su:n], G^stoke [-stok] nprr. "fStone [-stoun] s min. dolerit en vulkanisk
berg-art. G^well [-we'1, gru(:)'əl] npr. grid [grid] s 1. galler. 2. lednings-, linje|nät. 3. eiektr. galler, gitter. 4.
rut|or, -system på kartor. 5. bagagehållare på wi. 6. se ~»iron

1. 2. 3. ~dle [-1] s 1. lagg, bakplåt ej för ugn.



2. bergv. rissel såll med metalltrådsbotten, ~e [graid] itr skära, skrapa [m along, through]. <x/iron [-aiən] s 1.
halster, grill; on the ~ biidi. [-[liksom]-] {+[lik- som]+} på sträckbänk. 2. »t* upphalningsslip.

3. Am. F fotbollsplan. 4. Am. S stjärnbaneret. grief [gri:f] s djup sorg, grämelse, bedrövelse

[for, of över; at vid, över]; smärta; come to o* mest F råka ut för olycka, råka illa nt, förolyckas; & förlisa; gå
omkull, gå i stöpet, stranda, slå fel, klicka; komma till korta. Grieg [gri:g], Grierson [griəsn] nprr. grievllance
[gri:'v|ns] s missnöjesanledning verklig ei. inbillad, [orsak till] klagan, besvär; olägenhet, missförhållande, ngt
ont, det onda. -e [-] I. tr bedröva, smärta 0rta opers. [it me]; be <^d at vara sorgsen (bedrövad, djupt ledsen) över;
I am to hear det gör mig ont att höra, jag erfar till min ledsnad. II. itr sörja djupt, gräma sig [at, for, about, over
över, to + inf.], -ous [-əs] a 1. åid. tung, tryckande, svår; våldsam [hail]. 2. sorglig, smärtsam, pinsam, svår [it is ^
to see; ~ loss, injury, decision]; bitter klagan; ngt aid. svår smarta, sår, sjukdom, fel, synd; farlig, allvarlig [er-ror,
folly]; åid. grov, ohygglig om brott. 3. ^ sorgsen, -ously [-əsli] adv 1. hårt, svårt [-[punished].-] {+[pun-
ished].+} 2. svårt, allvarligt, högeligen, djupt. 3. sorgligt, smärtsamt [disapppointed], beklagligt. -ousness [-
əsnis] s 1. smärtsamhet, bitterhet, smärta; det tryckande i ngt. 2. olycka, elände. 3. ohygglighet [of a crime]

1. griffin [gri'fin] s ind. nykomling.

2. griff in [gri'fin] [av. ~on (isht i bet. 2.) o. ngn gång gryphon] s 1. grip sagodjur med lejonkropp, örnhuvud och
Örnvingar; isht symbol för vaksamheten; the G^ monument i Fleet Street. 2. zooi. gåsgam.

Griffith [gri'fiþ] npr.

griffon [grifn] s 1. se 2, griffin. 2. slags temer-

liknande hund.

grig [grig] * zooi. 1. sandål; ålunge. 2. syrsa; merry ~ glad lax, spjuver; as merry as a ^ glad som en lärka. Griggs
[grigz] npr.

grill [gril] I. tr 1. halstra, steka (rosta) på halster. 2. »v. biidi. om hetta o. annat steka, pina; Am. hårt ansätta i
korsförhör, korsförhöra. II. itr
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halstras, stekas mest biidi. III. s 1. halstrat kött (fisk &c). 2. hal6ter, grill (= gridiron 1.); put on the "v Am.
underkasta rånge tredje graden. 3. se nw-room. ~[e>] [-] S galler som omger avskild plat» el. stänger öppning i
dörr. ~-POOm [-rum] S grillrum [rum i] restaurang, där maten halstras i gästens närvaro.

grilse [grils] 8 unglax som för första gången återvänder från havet.

grim [grim] a0 1. hård, sträng, obeveklig, fast Edetermination]. 2. barsk, bister, förskräcklig [like 'v/ death]; grym
sanuing 4c; dyster, ogästvänlig piats &c; /v* humour bister humor, galg-humor; ^ smile bistert leende, grimace
[grimei's] I. s 1. grimas, grin. 2. till-

gjord min, tillgjordhet. II. itr grimasera, grimalkin [grimse'lkin] s 1. gammal katta. 2. gammal led käring, häxa.
grime [graim] I. s ingrodd svart smuts, svärta. II. tr smutsa (sota) ned; svart, smutsig. Grimsllby [gri'mzbi], -car
[grai'mzka:] nprr. grimy [grai'mi] a svart, smutsig, grin [grin] I. itr grina smärtsamt, förläget, hånfullt, belåtet &c
[at åt]; flina; visa tänderna; ~ and bear it bita ihop tänderna i svår situation, ung. hålla god min i elakt spel; ~
farewell ta ett glatt farväl; a ^ning smile ett brettleende. II. s grin; flin. grind [graind] ground ground I. tr l.mala [-
[sönder],-] {+[sön- der],+} pulvrisera; riva färg; ~ four [för]mala mjöl. 2. biidi. förtrycka äv. itr., vara hård mot,
trycka till marken down; äv. ~ the faces of]. 3. slipa: a) vässa; 6) polera. 4. skrapa [med] ngt [on, against, into i,
mot]; ~ o.'s teeth skära tänderna; ~ out gnissla fram mellan tänderna. 5. draga kvarn; veva, spela positiv; <x/ out



a tune veva fram en melodi. 6. F plugga [French] själv el. med andra; ~ a p. in Latin plugga (slå) i ngn latin. 7.
Am. untv. S skoja (driva) med, håna. II. itr 1. mala [the mills of God nv slowly]. 2. låta mala sig E~ fine]; slipas.
3. [stå och] veva. 4. skrapa, gnissla [on, against i, mot]. 5. F sträva och slita, träla; plugga; ~ [away] at Latin
plugga latin. III. s 1. målning, skrapning &c; tag, vev-ning på maskin, positiv. 2. F knog, slit[göra] [an awful *v];
plugg, sprängläsning. 3. Am. univ. S plugghäst. 4. univ. S hinderritt; motionspromenad [take a 5. Am. univ. S
satir[iker]; skämt[are], Grindal[e] [grindl] npr.

grinder [grai'ndə] s 1. malare; slipare; skär-slipare; färgrivare. 2. [övre] kvarnsten; tekn. tuggare. 3. kindtand,
oxeltand; F tand i aiim.

4. F 'inpluggare', privatlärare; äv. plugghäst.

5. sträng arbetsgivare, utsVettare. ~y [-ri] s 1. sliperi. 2. skomakarverktyg.

grindstone [grain(d)stoun] s slipsten; keep [hold] a p.'s nose to the ~ biidi. hålla ngn i selen jämt, låta ngn slita
[en] hund. Grinneit [grine'1] npr.

grip [grip] I. s 1, grepp, [fast] tag; våld, 'kW; have a ~ of bii*d läk. ha knip i magen. II. itr 1. hålla (ha,fatta) fast
tag. 2. gnida och spara. 3. om fattigdom trycka, vara tryckande. 4. vilja lova, vara lovgirig. III. 8 1. grepp, [fast]
tag; kramning; biidi. grepp, våld; pi. ~s nappatag. 2. pi. läk. knip i magen. 3. handtag, fäste. 4. broms på hjul. 5.
pi. ~s båtbrokar, -er [-ə] s t gnidare, ut-, blod|sugare. -ing [-ii)] I. s gripande &c, se gripe III. II. o° 1. gnidig, gi-
rig. 2. tryckande, pinande. 3.magknip-E/?ams]; knipalstrande. grippe [grip, av. gri:p] s iäk. influensa, gripllper
[gri'pə] S namn på olika verktyg el. maskindelar som gripa ei. fasthåiia grip are, hållare. - -sack [-sæk] s Am.
kappsäck, resväska. Grlqualand [griO/kwəlænd] npr. grisaille [grizei'1, äv. gri(:)zai'] s mu. grått i grått.

Grisdale [grai'zdeil], Griselda [grize'ldo] nprr. grisette [grize't] s fransk grisett, isht butiksbiträde ei. sömmerska,
griskin [gri'skin] s svin-, fläsk|rygg. grisly [gri'zli] a ngt åid. hemsk, kuslig, gräslig,

ohygglig, förskräcklig. GrisonsQyri/zo^i)), äv. -zo:q(z)] npr Graubünden.

1. grist [grist] s finhet, storlek av gam &c.

2. grist [grist] s 1. mäld; Midi. vinst, fördel; bring ~ to a p.'s mill ge ngn vatten på hans kvarn; skaffa ngn en vinst
ei. fördel; ~ to the mill välkommet bidrag tin inkomsten; all is ~ that comes to my mill alla bidrag mottagas med
tacksamhet. 2. mald säd, mjöl. 3. brygg, gröpe, skrotat malt. 4. Am. F mängd, massa.

gristllle [grisl] s anat. brosk. -y [-i] a broskig. gristmill [gri'stmil] s mjöl-, sädesjkvarn. grit [grit] I. S 1. grus,
grOV Sand isht hindrande i maskiner el. i mat. 2. grovkornig sandsten isht använd till kvarn- o. slipstenar E&r.
^Stone], 3. min. gry, struktur av »ten. 4. biidi. F gott gry, fasthet, 'karaktär', kläm, mod i barmen [dear, hard ~];
skinn på näsan. II. itr gnissla, skrapa, raspa. III. tr gnissla med, skära tänderna, ~s [-s] 5 pl havregryn; gröpe. ~ty
[-i]a 1. gru-sig, sandig, grynig. 2. Am. F morsk, beslutsam, fast.

1. grizzle [grizl] itr F mest om barn grina, skrika, gnälla.

2. grizzllle [grizl] s 1. grå färg, grått^ 2. grått hår. -ed [-d] o grå|[hårig]; gråsprängd, -y [*i]
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I. a grä[aktig]; gråhårig; ~ bear nordamerikansk grå björn. II. s se /. ~ bear.

groan [groun] I. itr stöna [with pain]; sucka, längta [for efter, to -f inf. efter att [få] + inf.]; sucka, digna [beneath,
underunder [-bör-da];-] {+bör- da];+} om timmer &c knaka; ojing board dignande bord. II. tr 1. stöna fram ngt
[äv. ~ out], yttra med en suck. 2. grymta (brumma) emot ngn; down hyssja ned genom brummande, t. ex. i pari.
III. s 1. stönande, suck; trävirkes [knarrande och] knakande. 2. [missnöjt] mummel, brummande Emots. cheers].
groat [grout] s 1. hist. 4-pence-mynt av silver utgivet 1351—1662. 2. vifcten, sty ver [I don't care a



groats [grouts, grits] s pl [havre]gryn. grobian [grou'biən] s åid. grobian, tölp. grocer [grou'sə] s specerihandlare,
krydd-krämare; ~ and general dealer speceri- och diversehandlare; shop diverse-, speceri|-handel. ~y [-ri] s 1.
mest pi. -ies specerier. 2. Am. specerihandel, förr kryddbod, grog [grog] I. s 1. grogg. 2. tekn. chamotte.

II. itr dricka grogg, grogga. ^-blossom [-[-blo-səm]-] {+[-blo- səm]+} s S brännvinsnäsa. ~gy [-'i] a° F 1.
drucken; äv. supig. 2. ostadig; isht sport, 'groggy'; om bäst svag i frambenen, ~ram [-rəm] s tjockt grövre
halvsidentyg grogram.

groin [groin] I. s 1. anat. ljumske. 2. byggn. kryssbåge i kryssvalv; kryssvalv. 3. se groyne. II. tr förse med
kryss|bågar (-valv) [f^ed vault]. fving [-ig] s byggn. kryss val v. gromweii [gro'mwəl] s bot. Lithospermum
stenfrö, sminkrot.

groom [grum, gru:m] I. s 1. stalldräng, rid-knekt. 2. hovtitel, t. ex. waiting tjänst-

görande kammarjunkare; ~ of the chamber kammarjunkare; ~ of the stole överste-kam-marjunkare. 3. t se
bridegroom. II. tr sköta, ansa hästar; rykta; well-^ed om utseende välfriserad, välvårdad. <vsman [-zmən] s
brudgummens marskalk, grooviie [gru:v] I. s 1. urholkad fåra, räffla, ränna, skåra; fals; not. 2. uidi. hjulspår,
bana, slentrian, gängor, 'trall' £fall into the old /v»]. II. tr urholka, räffla; sponta; skära [ut] ränna &c. *y [-i] a F
slentrianmässig, grope [group] I. itr treva, famla, känna, trevande (i blindo) leta [for, after efter]. II. tr; oj o.'s way
treva sig fram. grosbeak [grou'sbi:k] s zooi. stenknäck. Groslie [grous, -z], -mont [grou'(s)mənt], -s [gros] nprr.

gross [grous] I. 1. [alltför] yppig, frodig [plant, vegetation]. 2. fet, pussig, uppsvälld [a oj corpulent fellow]. 3.
grov, tjock, fast, materiell kropp, ämne, tjock luft, ånga, medium. 4. total-, brutto- [price, proceeds, profit,
weight]. + 5. grov, skändlig, skriande fel &c [carelessness, exaggeration, fiattery, injustice, impostor], 6.»
osnygg, snuskig mat; ~ feeder en som äters

vad som helst. 7. aid. slö, trög. 8. grov, plump, rå, simpel. II. si. gross [two 2. det hela;

+ in [the] ~ % på det hela taget, i stort [sett], i allmänhet; hand. brutto. 3. in oj jur. som följer personen ej stället,
personlig. 4. aid. huvudmassa [the oj of an army]. <xjy [-li] adv no mqst grovt, starkt, kraftigt [exaggerated],
skänd-ligt. ~ness [-nis] s 1. grovhet, skändlighet, det överdrivna [of i ngt]. 2. grovhet, råhet, simpelhet. 3. *
tröghet, dumhet oemottaglighet

för intryck.

Grosvenor [grou'vnə] npr.

Grote [grout] npr.

grotesque [gro(u)te'sk] I. s 1. grotesk [-[dekoration]-] {+[deko- ration]+} med blommotiv inflätade i djur- o.
människobilder (högrenässansen). 2. löjligt förvriden ei. överdriven figur (motiv). II. a 1. byggn. [i] grotesk [stil].
2. grotesk, förvriden, sällsam, fantastisk; absurd, löjlig [that is quite

Groton [gro:tn, groutn] npr.

grotto [gro'to(u)] (Pi. ~[e]s) s naturlig el. konstgjord grotta.

grouch [grautj] Am. F I. itr vara trumpen (missbelåten, sur), knota. II. s 1. surhet, trum-penhet, grinighet, dåligt
humör. 2. grinvarg, sur individ, ~y [-i] a° sur, vresig, grinig.

1. ground [graund] imp. o. pp. av grind.

2. ground [graund] I. s 1. jord[yta], mark; break oj bryta mark, lägga under plogen; ta första steget, bryta isen,
hugga i; jfr av. 2.; cut the oj from under a p.['s feet] rycka marken undan ngns fötter, beröva ngn fotfästet, göra
situationen ohållbar för ngn; lose o.'s oj förlora fotfästet jfr 7.; above o, ovan marken; &v. levande; on (along)
the ~ på (längs) marken, på backen; it toould suit me down to the ~ F det skulle passa mig alldeles (fullkomligt);
come (go) to the oj falla; besegras; gå under; fall (be dashed) to the <v» falla (slås) ned; gå (bli) om intet, gå
sönder, misslyckas, om hopp grusas. 2. havsbotten; nu end. & o. biidi.; break r\j lyfta ankar; strike ~ träffa botten



vid lod-ning; take the äv. take oj stranda jfr äv. 7.; touch oj biidi. nå fast mark i samtal, komma till själva saken.
3. pi. ~s bottensats, katfe-sump, drägg. 4. eiektr. jordkontakt. 5. [-grundval];-] {+grund- val];+} % underlag,
botten tyg &c; mål. grundfärg, grundning; bakgrund; etsgrund. 6. grund, anledning, orsak, motiv, giltigt skäl [of,
for till, för; o.'s ~s for an action]; main oj huvudorsak; give ~ for ge anledning till jfr 7.; on the ~ of med
anledning (på grund) av; on religious ~s av religiösa skäl; without

utan grund, utan giltiga skäl. 7. mark, terräng, område; position; av. område av särskilt slag el. för visst syfte;
plan [cricket""J]\ classic oj klassisk (historisk) mark; fishing-oj fiskvatten; hunting-oj jaktmarkj/orfrieZc/en ~
biidi. förbjuden mark; a level (rising) en jämn (stigande) terräng; cover much oj om undersökning vara vidlyftig
(omfattande); gain (/Ud. get) o*
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vinna terräng [upon a p. från ngn, på ngns [-bekostnad],-] {+be- kostnad],+} rycka framåt, göra framsteg, vinna
alltmer insteg, gripa omkring sig; lose [mots, mot föreg.] förlora terräng, gå tillbaka, förlora inflytande, bli
mindre vanlig; give ~ ge vika, retirera, draga sig tillbaka jfr 6stand (hold, keep) o.'s ~ bibehålla sin position,
hävda sin ställning (ståndpunkt), hålla stånd, hålla sig uppe, hålla [i] sig; shift o.'$ ~ ändra ståndpunkt ei. taktik;
take ~ fatta posto (position, ställning; om kulor slå ned; jfr äv. 2.; take the same ~ with ställa sig på samma sida
(ståndpunkt) som. 8. ngns jord, egendom, ägor. 9. pl. Inhägnat störro Område kring boningshus [a hoUSQ

and ~s; well-kept ~s], anläggningar, planteringar park, plan &c. 10. sport, isht kricket: O.) se ovan 7.; b) spelares
el. helt lags spclOmråde [the batsman in his ~]; c) en klubbs professionella spelare [äv. staff]. II. tr 1. grunda,
bygga, basera [on på]; ill ~ecZ [ganska] ogrundad (omotiverad). 2. ~ in undervisa i grunderna av ämne; ~ o. s. in
a subject slå i sig grunderna av ett ämne, förkovra sig i ett ämne; be well "*ed in ha goda kunskaper i, vara väl
hemma i ngt. 3. förse med botten (bakgrund); mål. grunda. 4. lägga (sätta, stalla) på marken; lägga ned; ~ arms X
nedlägga vapnen, ge sig; ss. kommando för fot gevär! 5. erektr. leda ned i jorden, jorda. 6. »1* sätta på grund. III.
itr & stöta på grund, ^age Q-idg] s grundpengar slags skeppstuii. ~-angling [-[-æ'gg-lig]-] {+[-æ'gg- lig]+} s
djupmete, metning utan flöte (på känn), ~-ash [-æ'J] s rotskott av ask; käpp av ung ask. ~-bait [-beit] s utlagt agn
för att locka fisk till metsUlte. ~-COlOUr [-kAlə] S botten-färg; grundfärg, ~-floor [grau/n(d)flo:/, av. isht attr. -
-] s bottenvåning, första våning; on the ~ på nedre botten; get in on the ~ biidi. komma in i fint bolag med samma
rättigheter som stiftarna; i förväg få nys om en fin affär, ~-game [-gei(0m] s fyrfotavilt [mots, winged game], t-
vhog [-ho(')g] s zooi. amerikanskt murmel-djur. ~-ice £-ai(')s] s bottenis. /ving [-ig] s grund|ande, -ning &o se 2.
ground II.; isht grundläggande undervisning] [a good ~ in science]; ~ yarn botten garn jfr 2. ground II. 3. ~-ivy [-
ai'vi] s bot. jordreva.

oraak.

1. groundsel [graunsl] s bot. sencoio korsört.

2. groundsel [graunsl] s åid. 1. bottensyll. 2. tröskel.

groundll-swell [grau'nd|sweC)l] s lång svår dyning. - -tier [-ti(')ə] s parkettlpgerad. -work [-wə:k] s 1. grundval,
basis; grunddrag; grundprincip. 2. underlag, botten, grund; grundning. -y [-i] a full av sump, sumpig, SUmp-
kaffe.

group [gru:p] I. s grupp i alla bet.; klunga; + sammanslutning, riktning; avdelning. II. tr gruppera, ordna (samla) i
grupp; sammanföra. III. itr gruppera sig. ^age [-idg] s + gruppering.

1. grouse [graus] I. (Pi. ~) s vild hönsfågel gemensam benämning på orre, tjäder, ripa &c; populärt mest

moripa, skotsk ripa [red ~]; black /x» orre; great wood ~ tjäder; white av. rock ^ [fjäll]ripa. II. itr jaga skogsfågel.



2. grouse [graus] I. s klagomål, knot. H.tZr&S knota, gruffa.

1. grout [graut] I. s 1. tunt murbruk, puts. 2. [orta pi. ~s] fällning, grums, sump. II. tr fogstryka med puts, putsa
[av. ~ in],

2. grout [graut] itr o. tr om svin böka [upp], grove [grouv] s 1. skogsdunge, lund. 2. träd-

skuggad gata, aveny, allé. grovel [grovl, av. grAvl] itr kräla i stoftet, krypa [av. ~ in the dust (dirt)] mest biidi.
>%Jer [-ə] s mest biidi. jordkrypare, krypdjur, jord-bunden (föraktlig) varelse. /v,ling [-ing] a° jordkrypande;
jordbunden [thoughts], låg, simpel, ynklig, grow [grou] grew ^n I. itr 1. växa [upp] [how you have ~rc/];
[till]växa, tilltaga i stor-lek; ökas; ~ into one, ~ together växa tillsammans (ihop), bli ett: ~ into fashion bliva på
modet (modern); ~ into a habit [så [-småningom]-] {+små- ningom]+} bli (övergå till) en vana; ~ out of växa
ifrå'n, växa u'r jfr 3.; ~ to a storm ökas (stegras) till storm; to + inf. mer och mer börja att + inf., lära sig att,
komma att [I grew to like it]. 2. gro; spira; the potatoes have ~un out potatisen har [legat och] grott. 3. uppstå,
växa fram [out of]. 4. ~ [up]on hota att bli ngn övermäktig (växa ngn över huvudet); vinna alltmer insteg hos [a
habit on one]) mer och mer tilltala (imponera på) ngn; he ~s on you han vinner mer och mer vid närmare
bekantskap, man fäster sig mer och mer vid honom. 5. ~ up växa upp till

mognad el. full storlek; om växter äv. komma (skjuta) Upp, Uppstå äv. om vana &c; f^n Up Upp-, fulljväxt,
vuxen, stor. 6. småningom bliva med adj. ss. pred. fyllnad [~ better, ricA]; ~ dark, mörkna, skymma på; ~ due
närma sig förfallodagen, förfalla; ~ late bli sent, lida mot kvällen; ~ old åldras; ~ tall växa i höjden (i längd); be
f^ing (late, old Ac) börja bli (sent, gammal åc). ii. tr 1. odla [crops, potatoes, wheat]; producera. 2. om jord fram-
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bringa. 3. låta växa, anlägga [a beard]. 4. pass. be [over] vara beväxt [with med]; be up with vara över- (igen)växt
med. /ver [gro(u)'ə] j l.om växt en som växer på visst sätt fa fast ~]. 2. odlare, producent, growl [graul] I. itr 1.
om djur morra, bramma [at mot, åt]; om åska mullra. 2. knota, knorra. II. tr frambrumma, mo'rra till svar &c [äv.
~ out]. III. s morrande &c, argt ei. missnöjt mummel, ~er [-ə]s 1. en som morrar &c, knotare, knarr, brumbjörn.
2. F fyrhjulig droska. 3. litet isberg. 4. Am. S öljkanna, -krus. <v/ery [-əri] s 1. brummande. 2. ngns eget rum,
kula. grown [groun] (pp. av grow) as. a isht 1. fullvuxen, vuxen adj. o. subst.; the rv-ups [- -]; two

2. grodd [wheat]. growth [grouþ] s 1. växt; tillväxt, stigande, förkovran, utveckling; of foreign ~ som vuxit
utomlands; full ~ fullvuxet tillstånd, full storlek. 2. odling, produktion; of o.'s own ~ som man dragit upp själv,
[av] egen skörd, egen produktion, hemgjord. 3. växt, växtlighet, vegetation [of weeds], bestånd; skörd, 'årgång'
isht av vin, alster, produkt; äv. sort av vin; French <vs franska viner; ~ of hair hårväxt. 4. läk. [ut]växt. groyne
[groin] s vågbrytare vani. av trä. grub [gTAb] I. itr 1. gräva, rota, böka äv. biidi. [for efter]. 2. F knoga, träla, slita
on, along, away]. 3. S äta [äv. ~ it]. II. tr 1. [äv. »st up] gräva [i], gräva upp land; rensa (röja) upp mark, befria
från rötter &c. 2. gräva upp [med roten] [mest ~ up, ibi. ~ out], äv. biidi. gräva (draga) fram, snoka sig till. 3. S
föda, ge mat. III. s 1. zooi. larv, mask. 2. rörnkti. arbetsträl; isht [dussin]skribent, tredje klassens författare; äv.
slusk. 3. krioket: boll slagen utefter marken. 4. S mat, föda; skoi. S vani. godsaker, konfekt, bakelser, ~-axe [-
æks] s rothacka, ~ber [-ə]s 1. en som gräver (rotar, knogar &c); flitig arbetare. 2. tekn. àkerbr. grubber,
rotbrytare. 3. S en som äter. ~by [-i] a smutsig; snuskig, sluskig; otäck. Grub-street [grA'bstri:t] s 1. förr
Londougata (nu Milton Street), där fattiga författare bodde. 2. koll. dus-

sinförfattare, författarproletariat. grudgile [grAd5] I. tr 1. ogärna (motvilligt) giva ei. medgiva; knorra över, vara
missnöjd med, misstycka; ~ the cost dra sig för kostnaderna, se på pengarna; ~ no pains icke spara ngn möda; ~
the time for a walk inte ens unna sig tid till en promenad. 2. avundas, missunna ngn ngt [she ~eü him his
success]. II. s avund, missunnsamhet; groll, agg,ovilja; bear (owe) a p. a have a ~ against a p. hysa groll (ha ett
horn i sidan) till ngn. -Ing [-ig] I. a° missunnsam; motsträvig; adv. -ingly ogärna, ovilligt [he did it most ~]. II. s
se grudge II.



gruel [gru'il, gruəl] s välling; havresoppa; give a p. his ~ F ge ngn på pälsen, ge ngn

betalt för gammal ost: göra kål på ngn döda; take o.'s ~ ta sitt straff, gruesome [gru/səm] a° hemsk, ohygglig,
kuslig, gräslig [aspect, place]. gruff [grAf] a0 1. grov, sträv, barsk, butter. 2.

skrovlig, sträv, grov röst. grumble [grAmbl] I. itr 1. mumla, muttra, morra svagt; mullra i fjärran. 2. knota, knorra
[at, about, over över], II. tr morrande utstöta (yttra), mumla fram. III. s 1. mummel, morrande; knot; mullrande.
2. pi. F [anfall av] grälsjuka, grinlghet. ~r [-ə] s en som knotar ei. är missnöjd, grinvarg, knarr, kverulant.

grumüe [gru:m] s läk. blodklimp; levrat blod.

-ous [-əs] a tjock, baivt stelnad, levrad. grumpy [grA'mpi] a° knarrig, vresig, butter. Grundisburgh
[grA'ndzb(ə)rə] npr. Grundy [gTA'ndi] npr; Mrs. ~ person i Mortons skådespel Speed the Plongh 1798;
personifikation av allmänna meningens tyranni; what will Mrs. ^v Sayf vad skall folk säga? ~ism [-izm] s
konventio-nalism, kälkborgerlighet, isht pryderi, grunt [grAnt] I. itr grymta; morra, knorra, knota. II. tr fram
grymta, gry'mta till svar, tack &o [ofta ~ out]. III. s grymtning, ~er [-ə] s en som grymtar, isht gris.

gruyöre [gru:'jsə] s slags schweizerost. gryphon [graifn, grif-] s 1. se griffin. 2. &V. slags

liten strävh&rig belgisk terrier, gs. förkortn. för guineas. G. S. [dgk'e's] == General (ei. Grand) Secretary. Gt. Br.
= Great Britain. Guadalquivir [gwa:dlkwi'və], Guadelope [gwa:-

dəlu:'p] nprr. guano [gwa:'no(u), äv. gju(:)a:/no(u)] s guano, guarantee [gærənt|i:'] I. s 1. garanti [the maker's
säkerhet, borgen; ^ fund garanti-, säkerhetsfond; ~ warrant garantibevis; fidelity ansvarighetsförsäkring; stand ~
hand. övertaga del credere. 2. garantimottagare som erhåller garanti. 3. garant, borgesman. II. tr garantera
[international peace]; gå i god för, vara (utgöra) en borgen för, ansvara för; tillförsäkra [immunity]; säkerställa
ngn [against, from [gent]emot]; försäkra [/ will /v. that..], -or [-o:', äv. gəra/ntə:] s garant, borgesman. -y [--i] I. s
garanti, [-borgensförbindelse],-] {+borgensförbin- delse],+} aval; säkerhet. II. tr t garantera, guard [ga:d] I. tr 1.
bevaka, hålla vakt över (vid), vakta [över]-[^e frontier, a prisoner, o.'s words]; skydda, bevara [against, from mot,
för, från]; gardera mot missförstånd &c; akta, hålla i styr; speit., sport, skydda, gardera pjäs, bon &c; bevara [o.'s
anonymity]. 2. åid. ledsaga som skyddsvakt. 3. åid. pryda med kantband (bräm), garnera. II. itr hålla vakt; vara
på sin vakt, akta sig [against temptations]; i f&kt-ning gardera; ~ against av. skydda sig mot; utgöra ett skydd (en
skyddsåtgärd) mot, förebygga. III. s 1. vakt, bevakning, skydd; vak-
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samhet, försiktighet; keep (be on) ~ hålla vakt, stå (gå) på vakt; be on o.'s ~ vara på sin vakt, ta sig i akt, vara
försiktig; put (set) a p. on his nv against varna ngn för, råda ngn att taga sig i akt för (iakttaga försiktighet gent
emot); be o f o.'s ~ ej vara på sin vakt, låta överrumpla sig; catch a. p. off his ~ överrumpla ngn; put (throw) a p.
off his ~ invagga ngn i säkerhet, avleda ngns uppmärksamhet; under close sunder sträng bevakning.

2. skydd, värn, försvar. 3. försvarsställning, gard i fäktning &c. 4. väktare, enskild [vakt]post. Ö. vakt[post],
vaktmanskap, bevakning; ~ of honour hedersvakt; mount ^ rycka upp på vakt, gå på vakt, överta vakten; relieve

avlösa vakten. 6. pi. ~s livvakt, garde [Foot-G^s, Horse-G^s, Life-G^s]. 7. konduktör å tåg ei. postvagn;
tågmästare in charge], 8. skyddsanordning] av olika slag, t. ex. bygel; parerplåt på värja &c; skärm på cykel &c;
räcke; galler; kofångare på tåg; klockkedja; cykelspänne, byxklämma[re]: bokb. fals. 9. åid. kant[band],
garnering, ^-boat [-bout] s vakt-båt; patrnllbåt. ~-book [-buk] s samlingspärm. ~-chain [-tjein] s 1. urkedja. 2.
skydds-, säkerhetskedja, ~ed [-id] eg. pp. a° 1. bevakad, vaktad, skyddad, garderad. 2. som är på sin vakt,
varsam, försiktig; reserverad, förbehållsam flanguage, reply, statement],

3. försedd med skydd (fals &c) se guard III. 8. 4. åid. kantad, garnerad, redness [-[-id-nis]-] {+[-id- nis]+} s



försiktighet, ~-house [-haus] s vakthus, -stuga; högvakt. »Jan [-jən] s 1. väktare; i sms. beskyddande, skydds- f~
ängel]; o» [of the poor] medlem av fattigvårdsstyrelse; board of fattigvårds|styrelse, -nämnd. 2. jur. förmyndare;
målsman. 3. gar-dian, föreståndare i franciskanerkloster. ~ianship [-jənjip] s 1. förmynderskap. 2. [be]skydd,
vård, uppsikt, ^less [-lis] a utan skydd, värnlös, ~-rail [-reil] s skyddsräcke, bröstvärn. ~-room [-rum] s vaktstuga;
arrestrum i högvakt, ~-ship [-Jip] S vaktskepp, kustbevakningsfartyg. tx/Sman [-zmən] s 1. vak-tare, vakt[post].
2. gardist; isht gardesofficer.

Guatemala [gwætima/lə] npr.

guava [gwa:'və] s bot. guavaträd; guava[frukt].

1. gudgeon [gAdgn] I. s 1. zooi. sandkrypare vanligt agn. 2. lockbete. 3. lättlurad stackare. II. tr lura.

2. gudgeon [gAdgn] s 1. mek. axeltapp, hjulnål. 2. fingerling; rormalja.

guelder-rose [ge'ldarou'z] s bot. olvon, snöbollsbuske.

Guelf [gwelf] s welf.

guerdon [gə:dn] poet. I. s belöning, lön. II. tr belöna.

Guernsey [gə/nzi] I. npr. II. s 1. sjömanströja

tjock åtsittande stickad oftast blå ylletröja [äv. ~ shirt,

coat, frock], 2. ko av guernsey-ras.

guer[r]illa [gəri'lə] s 1. gerillakrig [oftast attr.

~ tearQ/are]]. 2. gerillasoldat, friskare-man.

guess [ges] I. tr 1. gissa [sig till]; på en höft (på måfå) beräkna [her age]; gissa ngt rätt. 2. Am. F anta, förmoda,
tro; / ~ Pil go now jag tänker gå nu, nu tror jag jag går; 1 r^ed as much jag tänkte mig det. II. itr gissa \at a th.
[på] ngt]. III. s gissning, blott förmodan på måfå [give, have, make a ~]; at a rough ~ gissningsvis, på en höft. ^-
work [-wə:k] s gissningþr]. guest [gest] s gäst; ^ house finare pensionat med ordnad underhållning &c; paying
inackorderad, -ing i familj, behandlad som familjemedlem.

•chamber [-tjeimbə] s gästrum, ~-night [-nait]

s kväll för gäster då man får ta med sig el. ta emot gäster på klubb &c.

guffaw [gAfo/] I. s gapskratt. II. itr gapskratta. Guiana [gicr/nə, äv. gju(:)a:/nə] npr. guidance [gaidns] s ledning,
anförande; cice-+ronskap; vägledning; rättesnöre, guide [gaid]I. tr 1. visa väg[en],ledsaga. 2. styra, leda; vara
vägledande för; be <^d by låta leda sig av; rätta sig efter £circumstance*]. II. s 1. vägvisare, förare [engage (hire,
take) a o-], + ledsagare; ibi. äv. rådgivare; rättesnöre. 2. ^ riktkarl; Pi. rekognosceringstrupp. 3.girl ~ se girl. 4.
handbok [a ^ to English [-conversation];-] {+conver- sation];+} isht resehandbok; äv. nyckel [~ to the
pronunciation], 5. tekn.ledare, [styr]stång, gejd. ~-board [-bord] s vägvisartavla, ~-book [-buk] s vägvisare,
resehandbok; a London resehandbok över London, ~w-post [-poust] s väg|visare, -stolpe, v,way [-wei] s ränna,
spår vari en sak förès till avsedd plats.

guiding!|-star [gai'diglsta:] s ledstjärna. - -stick

[-stik] s målarkäpp. Guido [gwi:'do(u)] npr.

guidon [gaidn] S X dragonstandar brett vid stången,

spetsigt el. kluvet vid andra änden, guild [gild] s gille, skrå; sällskap för visst syfte;

~ socialism gillesocialism, guilder [gi'ldə] s holländsk gulden vani. ung. 1.50 kr. Guildford [gi'lfəd] npr.

guildhall [gi'ldho/l] s 1. gilles|hus, -sal. 2.

råd-, stadsjhus; the rådhuset i City. guile [gail] s svek, förräderi; [argan] list. ~ful [-f(u)l] a° svekfull, listig, falsk,



lömsk, ^less [-lis] a° sveklös; öppen, ärlig. Guilford [gi'lfəd] npr. guillemot [gi'limot] s zooi. grissia. guilloche
[gilou'Jei. fr. utt.] s byggn. guillochering, slags flätmönster prydnad lik flätade band.

guillotine [giləti/n, ---] I. s 1. giljotin, fallbila; äv. kirurgiskt instrument vid halsoperation m. ni.

2. pari, cloture, diskussionsspärr, tidsbegränsning debattföikortning genom förhandsbestämuing av tid för
behandling av delar av lagförslag. II. tr halshugga med giljotin, giljotinera.
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guilt [gilt] s 1. skuld tin visst brott [proof of his 2. brottslighet [lead a life of

-v.less [-lis] o° 1. utan skuld, oskyldig [of till]; ostrafflig. 2. okunnig omei.i, [som är] utan of the alphabet], ~y [-
i] o° 1. brottslig [deeds, intent], 2. skyldig, saker [of till]; find (not) o* förklara ngn skyldig (icke skyldig) tin
brott; plead ~ erkänna sig skyldig; plead not o* neka till anklagelse; be proved stand ~ vara dömd saker, vara
förvunnen [of till]. 3. skuldmedveten [conscience, look]. guinea [gi'ni] s 1. förr mynt om 21 sh.; nu mynt-

värde: 21 sh. ej ovanligt i arvodes-, avgifts- o. köpebelopp i st. f. £ i. 2. ~ grains paradisfrön. »v--fowl [-faul], ~-
hen [-hen] s zooi. pärlhöna, ~-pig ["'pig] * 1- "»o1- marsvin. 2. S styrelseledamot i en mängd bolag ibland med
arvode av en guinea per sammanträde. Guinevere [gwi'nivio] npY Kung Arturs gemål Ginevra.

Guinness [gi'nis, gine's] npr; subst. slags porter, guipure [gi/puə, gipu'ə ei. fr. utt.] gipyr[spets]. Guisborough
[gi/zb(ə)rə] npr. guise [gaiz] I. s 1. åid. klädsel, dräkt; in festive <v/ i festlig skrud. 2. utseende, yttre;' sken,
mask; in the ~ of i form (gestalt) av; under sken (en mask) av. II. Jr'åid. kläda, skruda, utstyra. Guise [g(w)i:z],
~ley [gai'zli], Guist[gaist] nprr. guitar [gita/] s gitarr. Guiting [gai'tiij npr. gulch [gAlJ] s Am. djup bergsklyfta.
Guldeford [gi'lfəd] npr.

gules [gju:lz] her. I. S rött. II. a vanl. eft er ställ t

röd [bulls in a field ~]. gulf [gAlf] I. s 1. golf, havsbukt; the G<x, Stream Golfströmmen. 2. poet. stort djup;
svalg, avgrund. 3. isht biidi. virvel, malström. 4. univ. S slät examen (pass) för den som misslyckats i att få
honours. II. tr 1. åid. uppsluka. 2. univ. S låta ngn få slät examen, ^-weed [-wi:d] s bot. sargasso|gräs, -tång. ^y [-
i] a full av virvlar ei. hålor (djup), gull [gAl] I. s 1. zooi. mås. 2. enfaldig (lätt-

lurad) stackare, narr. II. tr lura, narra, gullet [gA'lit] s 1. matstrupe; strupe. 2. åid. o.

dial, trång och djup ådal, vattenränna; klyfta, gullible [gA'ləbl, -ibl] a° lätt lurad, lättrogen,

enfaldig. Gulliver [gA'livə] npr.

1. gully [gA'li] s skotti. o. Nordeng. stor kniv.

2. gully [gA'li] I. s 1. ränna, klyfta utgrävd av rinnande vatten isht i berg, å-, bergfors|bädd. 2. djupt

4ike, rännsten, avloppskanal; slambrunn. II. tr urholka, utgräva [av. ~ out]. »x,-drain [-drein] s avloppsjkanal, -
rör tm kloak från följ. 'vz-hole [-houl] s öppning i rännsten &c för att

leda vattnet till kloakerna.

gulosity [gju(:)lo'siti] s % glupskhet. gulp [gAlp] I. tr häftigt svälja, stjälpa i sig [mest ~ down]; o, down o.'s tears
svälja tårar-

na. II. itr svälja. III. s 1. sväljning; at a ** i ett tag. 2. munfull, klunk, tugga.

1. gum [gAm] s anat. mest pi. ~ä tandkött.

2. gum [gAm] interj P; by «xj för sjutton!

3. gum [gAm] I. s 1. gummi; ~ dragon se traga-canth; ~ juniper farm. sandarak. 2. slags hård gummikaramell. II.



tr 1. gummera, bestryka (göra styv) med gummi. 2. fästa (uppklistra) med gummi [ofta ~ down, in, together, up].
3. Am. S lura, narra. III. itr 1. utsvettas (avsöndra) gummi ei. kåda. 2. klibba [fast]. <x,-ara-bic [-æ'rəbik] s
gummi arabicum. ~boil [-boil] s läk. tandböld, ^-elastic [-ilæ'stik] s gummi, kautschuk, ~-lac [-læk] s lack,
gummilacka. ~my [-i] a 1. gummi-, gummi|artad, -liknande; klibbig. 2. om ben, rotied &o svullen.

gumption [gAm(p)Jn] s F rådighet [pluck, go, and ~], företagsamhet, fart; klyftighet, fyndighet, praktiskt
förstånd; he has no oj han ar så rådlös (bortkommen) i det praktiska livet.

gumll-resin [gA'm|re'zin] s gummiharts. - -shoe [-Ju*/] Am. FL « gummiisko, -känga; galosch; ofta attr. Smyg-.
II. itr gå tyst som med gummiskor, smyga sig fram; handla i smyg. - -tree [-tri:] s bot. 1. australiskt gummiträd. 2.
Am. namn på flera träd; be Up a oj Am. S vara fast, (i klistret, illa däran).

gun [gAn] I. * I. & större eldvapen: mest kanon; bössa, gevär; sure asa~F absolut säkert; air--oj luftbössa; great
(big) ~ åid. kanon; vanl. biidi. sto* pamp, framstående man; blow great (big) o,s i* S blåsa förfärligt, vara riktig
storm; heavy ~s tungt artilleri; son of a o, stackare; skojare, kanalje; stand to your o,s! färdigt batteri! stand
{stick) to o.'s ojs biidi. stå fast (på sig). 2. Am. F revolver, pistol. 3. skytt; jaktdeltagare. 4. S tjuv. II. itr skjuta
(jaga) med bössa [go o,ning]. ~-barrel [-bærəl] s X gevärspipa; kanonrör. <N,[-]boat [-bout] s kanonbåt. ~-bus [-
bAs] s & S bomb[flyg]plan. ^-carriage [-kæ^ridg] s & lavett.

s kanon-, böss|lås. ^man [-mən] s Am. F revolverman, beväpnad bandit, ~-metal [-metl] s kanonjmetall, -brons
blandning av koppar och tenn ei. zink. ~nel [gAnl] s se o,wale. -ner [-ə] s 1. X kanonjär, artillerist. 2.
artillerikonstapel på örlogsman; mate underkonstapel; kiss (marry) the daughter skämts. bli upplagd på kanon
och få smaka daggen, få spö. 3. skytt, jägare. 4. »i» a thirty- &c ~ fartyg som för 30 &c kanonef. o-nery [-əri] s 1.
artilleriveten-skap, kanonjärkonst. 2. skjutning.
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gunny [gA'ni] s jute, säckväv. gun||-port [gA'njpo:t] s & kanonport, -powder [-paudə] 5 1. krut; the ~ plot
krutkonspirationen den 5 nov. 1605. 2. hand, pärlte [äv. ^ tea], --room [-rum]s & gunnrum, kadettmäss. - -
running [-TANnig] s vapensmuggling. - -shot [-'Jot] s 1. t kanonskott. 2. skottjvidd, -håll Eout of (within) ~]. - -
smith [-smiþ] s gevärssmed. - -stock [-stok] 8 gevärsjstock, -kolv. Gunter [gA'ntə] npr bl. a. en berðmd
matematiker; chain lantmäterikedja; scale gunter-Skala slags räknestioka med olika skalor.

gunwale [gAnl] s & reling.

gup [gAp] s ind. [små]skvaller; [kall]prat,

struntprat i aiim. gurgitation [gaidgitei'Jn] s svall[ande]. gurgle [gə:gl] I. itr klunka om vätska som rinner nr
flaska; sorla, porla. II. tr skrocka (kuttra) fram. III. s klunk[ande]; porlande, sorl; skrockande, avbrutna strupljud.
Gurkha [gu/kə] S cn av den härskande klassen i Nepal; r\j regiments indisk-brittlaks regementen av GojS.

gurnllard [gə/n əd], -et [-it] s zooi. knorrhane. Gurney [gə:'ni] npr.

guru [gu:'ru:] s ind. själasörjare, religionslärare, gush [gAj] I. itr 1. häftigt strömma [ut ei. fram], forsa [fram]
[ofta ~ out, up &c]; ~ out into tears smälta i tårar. 2. F tala översvallande känslofullt O. ivrigt, utgjuta sig; vara
överspänd (entusiastisk) i sina uttryck; gå på; "v about tala med hänförelse om ngn, ngt. II. tr [låta] utströmma,
utgjuta, spruta ut (fram). III. s 1. framströmmande; ström, flod, fors, stråle av utströmmande vätska. 2. F doft,
pust. 3. bildl. häftigt utbrott, isht känsloutbrott; känslosvall, F [känslofull] utgjutelse, sentimentalt prat. ~er [_əl 5
översvallande (ivrig, exalterad, sentimental) människa. 2. Am. rik oljekälla som avger olja utan pumpning. 'vlHJ
[-ig] a° översvallande, exalterad, smältande, ivrig, överspänd.

gusset [gA'sit] s 1. kil i klädesplagg; armspjäll. 2. tekn. triangelformad plåt ss. förstärkning [-E~--plate].-] {+E~-
-plate].+}



Gussy [gA'si] npr kortnamn för Augusta.

1. gust [gASt] s 1. häftig vindstöt, vindil, [storm]by; äv. regnby, fors av vatten; utbrott, stöt; in i byar; stötvis. 2.
biidi. storm, [häftigt] utbrott av lidelse.

2. gust [gASt] s åid. smak, [väl]behag; have a

of {for) ha förkärlek för, vara förtjust i. ~atory [-'ət(ə)ri] a smak- E~ nerve]. Gustavus [gusta/vəs, äv. gASt-, äv.
gAstei'vəs]

npr Gustav, gusto [gArsto(u)] s 1. smak, speciell förkärlek Efor för]. 2. njutning isht visad i tal ei handling,
välbehag; with [great] ~ med [stort] välbehag, under stor förtjusning, con amore. gusty [gA'sti] a0 1. by ig,
stormig. 2. skakad av stormbyar. 3. biidi. stötvis (anfallsvis) [på]kommande; lättrörd, häftig.

gut [gAt] I. s 1. pi. ~s P inälvor, tarmar; widi. innehåll; it has no rvs in it S det är ingenting med det saknar
innehåll av värde. 2. tarm; tarmkanal; blind ~ blindtarm. 3. pi. ~s P buk ss. symbol för frosseri. 4. tarmsträng. ð.
tafs till metrev [silk[worm] ~]. 6. trångt pass, isht 8Und; the Go* Oxford, Cambr. flodkröken i rodd-
tävlingsbanan. 7. pi. ~s S energi, kläm, kraft, ruter [Ae has no ~s]. II. tr 1. rensa Ask. 2. tömma på innehåll,
'rensa', göra rent hus i, [ut]plundra. 3. göra viktiga utdrag ur bok. 4. se rvtle.

Gutenberg [gu:'tnbə:g], Guthrie [gA'þri] nprr. gut-!!scraper [gA'tjskreipə] s F birfilare. -string

[-strig] 5 tarmsträng. gutta-percha [gA'təpə:'tJə] s guttaperka. gutter [gA'to] I. S 1. * ränna gjord av rinnande
vatten. 2. takränna. 3. rännsten Ebiidi. raise a p. out of the ~ press skandalpress. 4. avloppsjränna, -rör. 5. tekn.
ränna, räffla.

II. tr göra kanaler (rännor) i, fåra. III. itr 1. rinna i fåror Edown nedför], strömma. 2. om ljus rinna, drypa, smälta
ned. ~-bird [bə:d], o*-child [-tjaild] se - -snipe, ~-man [-mən] s gatuförsäljare av billiga artiklar, ~-snipe [-snaip]
s rännstensunge, gatpojke.

guttle [gAtl] tr o. itr äta glupskt, vräka i sig. guttural [gA't(ə)rəl] I. a° 1. strup-. 2. [-strup-[ljuds-];-] {+strup-
[ljuds-];+} fonet. guttural. II. s strupljud; rönet. guttural[t ljud], gutty [gA'ti] s golf [guttaperka]boll.

1. guy [gai] «£> I. s gaj, stötta. II. tr stötta med gaj[ar].

2. guy [gai] I. S i. groteskt utstyrd bild av C~ Fawlces [-fo(:)/ks] kringburen och bränd på dagen för Gunpowder
plot. 2. biidi. 'fågelskrämma', löjlig figur; look a regular ~ se förfärligt löjlig ut; make a ~ of o. s. spöka ut sig. 3.
S schappande; do a ^ avdunsta; give the ~ to smita ifrån. 4. Am. S karl, kille, 'gubbe', 'prick'; a queer ~ en konstig
kropp, en rolig typ. 5. Am. S skämt. II. tr 1. elakt visa en mask av (som föreställer) ngn. 2. driva (skoja) med, ge
gliringar åt, förlöjliga Eav. itr. ~ at],

III. itr S smita.

Guysborough [gai'zb(ə)rə], Guzman [gA'zmən,

äv. guz-, guþ-] nprr. guzzle [gAzl] I. tr o. itr 1. supa, pimpla; tr. äv. vräka i sig mat. 2. tr. supa upp (bort) E~
away, down], II. s 1. sprit. 2. supande, spritorgie.

Gwalior [gwcu'lio:]. Gwendolllen, -ine, -yn

[gwe'ndolin], Gwinnett [gwine't], Gwladys [glse'dis] nprr. G. W. R. förkortn. rör Great Western Railway.
gwyniad [gwi'niæd] s zooi. gråsik. Gwyn[ne] [gwin] npr.

gybe [dgaib] tr o. itr 4/ gipa, skifta över segel; fara över.

Gye [djai], Gyges [gai'd3i:z] nprr.

gyle [gail] s I. [öl]brygd. 2. vört. 3. bryggkar.
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gym [d3im] s F förkortning gymnasium ne d. o. gymkhana [djimka/nə] s eg. ind. 1. idrotts* plats. 2. idrotts|möte,
-uppvisningar, -tävlingar, isht kapplöpningar; attr. idrotts-. gymnas|ium [d3imnei'zi|əm] (pi. -urns ei. -a [-ə]) * 1.
gymnastik-, idrotts|lokal piau, bygg-nad ei. rum; ~ costume (shoes) gymnastikjdräkt (-skor). 2. isht tyskt
gymnasium, gymnast [dgi'mnaest] s gymnast. [-[djim-nae'stik]-] {+[djim- nae'stik]+} I. a (*vlcally adv)
gymnastisk. IX. s 1. mest pi. **s gymnastik; /v»s lesson (teacher) gymnastik|lektion (-lärare). 2. [-träning[s-
medel],-] {+träning[s- medel],+} gymnastik [grammar is a good **]. gymnoll- [d3i(')mno(u)] i sms. naken-, -
sophist [dgimno'safist] s indisk eremitfilosof, -sper-mous [d3imno(u)spə:/məs] a bot. nakenfröig. Gympie
[gi'mpi] npr. gym-shoe [dji'mju:] * F gymnastiksko. gynaecologist [gaini(:)ko'ləd3|ist, djai-] s gynekolog. -y [-i]
* gyn ekologi.

1. gyp [d3ip] s Cambr. univ. studentuppassare, 'börs tis'.

2. gyp [d3ip] Am. S I. s bedragare, bondfångare;

tjuv. II. tr bedraga, lura; lura sig till ngt: stjäla.

3. gyp [d3ip] s S; give a p. ** ge ngn på huden,

banka på ngn. gyps!l[e]ous [d3i'ps|(i)əs] a gips-, gipsartad.

-um [-əm] s miner. gips. -y [-i] «e gipsy. gyratlle I. [d3ai'ərit] a bot. snäckformigt hoprullad; aiim. kretsformig;
roterande. II. [-[d3ai-(ə)rei't]-] {+[d3ai- (ə)rei't]+} itr vrida sig [runt], virvla, rotera, -lon [d3ai(ə)rei/Jn] s
virvlande, virvel, kretslopp. -ory [d3ai/ərət(ə)ri] a kretsande, krets-, virvlande; ^ system enkelriktad trafik runt

öppen plats.

gyre [d3ai'ə] poet. I. s virvel, sväng[ning]. II. itr = gyrate II. gyrfalcon [dgə/fo^Dkən] se gerfalcon. gyro
[gai/əro(u), d3ai-] s se raij. ~scope [gai'ə-rəskoup, djai'-] s tekn. gyroskop rotationsttpparat som håller aeroplan,
enspårigt löpande vagn &c i j&mrikt.

~stat [-stæt] s tekn. gyrostat, gyve [d3aiv] åid. poet. I. s [mest Pi. ~s] [fot-] bojor, black. II. tr fängsla (binda) i
fotbojor; biidi. snärja, fjättra.

H.

H, h [eitj] (pi. Hs, H's [-iz]) $ bokstaven h; drop

0.'s **s icke uttala h i början av ord typiskt rer vulgärt språk. H. förkortn. för harbour, hard p& blyertspenna,
head, her, his, height, high m. m.; kem. == hydrogen, h. = hour{s] m. m.

H. A. förkortn. för Horse Artillery, h. a. = hoc

anno iat. = this year detta år. ha [ha:] interj ha ha! ah! åh! uttr. överraskning, glädje, misstanke Ac. *>***! haha!
betecknar skratt.

Haakon [ha/kon], Haarlem [ha/lem], Habak-kuk [hæ'bəkək], Habberton [IWbətən] nprr. Habeas-Corpus
[hei'biæsko:'pəs] s; the ** Act

habeas-corpus-akten av 1679. haberdasher [hæ'bədæjə] s kortvaruhandlan-de; at the i sybehörsaffären. ~y [-ri] s

1. korta varor. 2. sybehörsaffär, kortvaruhandel.

habergeon [hæ'bəd3n] s hist, pansarskjorta utan

ftrmar.

habile [hæ'bil] a skicklig, händig, habil, habiliment [həbilimənt] s klädsel, skrud; mest pi. ojs speciell dräkt [the
of a gardener]; F kläder.

habit [hæ/bit] I. s 1. enskild individs vana [be the slave of ~]; pi. **s levnadsvanor; be in the ** of. . ha för vana



att. ., bruka; fa II into a ** få (komma in i) en [o]vana; get out of a ** komma ur en [o]vana, vänja sig av med
ngt; grow into a ** bliva en vana [with hos]; by (from) ** av vana; from sheer force of** endast på grund av
vanans makt. 2. allmän läggning, karaktär [~ of mind]. 3.

kroppskonstitution; be of a spare ** vara magerlagd. 4. bot. àc habitus allmän karaktär [erect /v]. 5. klädnad,
dräkt; nu end. biidi. ei. om särskilt stånds dräkt, isht munkdräkt; dams riddräkt [tv. riding-**]. II. tr 1. mest i PP.
kläda. 2. åid. bebo. <x,able [-əbl] a° beboelig. <»ant s 1. [-ənt] åid. inbyggare. 2. [hse'bito'.g, -to:g, äv. fr. uttal]
kanadensare av fransk härkomst isht boude. ~at [-æt] s naturv. naturlig hemvist, fyndort, växt-, förekomst|ställe;
av. i aiim. hèm[ort], hemvist, nation [-ei'Jn] s 1. beboende, bebyggelse. 2. bonings|ort, -plats; bostad. cloth [-
klo(:)þ] s lättare kläde till dam-riddräkt, ~ual [həbi/tju(ə)l] a° 1. bliven till vana; invand, inrotad [practice])
sedvanlig. 2. inbiten, vane- [~ drunkard]; ständigt verksam [volcano]. 3. vanlig [sight, his ** [-success].-] {+suc-
cess].+} ~uate [habi'tjueit] tr vänja [to vid]; göra förtrogen med. <^uation [hobitjuei'Jn] s [in]vänjande;
invandhet. <v/Ude [-ju:d] s se habit 1. 1. 2. 3. »vué [həbi'tjuei ei. fr. uttal] s ständig gäst, stamjgäst, -kund.
Habrough [hei'b(ə)rə] npr.

hacienda [(h)æsie/ndə] s spanska Am. lantgård, plantage.

1. hack [hæk] I. s 1. bred hacka. 2. hack, hugg, skåra; bläcka t träd; fotb. skråma, hugg efter spark. II. tr 1.
bearbeta med hacka, hacka [i], göra hack i; hugga sten; blicka träd; hacka (hugga) sönder; stympa. 2. skära ärter,
yioker. 3. fotb. sparka motspelare på skenbenet, råsparka. III. itr 1. hacka [at i].
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gym [d3im] s F förkortning gymnasium ne d. o. gymkhana [djimka/nə] s eg. ind. 1. idrotts* plats. 2. idrotts|möte,
-uppvisningar, -tävlingar, isht kapplöpningar; attr. idrotts-. gymnas|ium [d3imnei'zi|əm] (pi. -urns ei. -a [-ə]) * 1.
gymnastik-, idrotts|lokal piau, bygg-nad ei. rum; ~ costume (shoes) gymnastikjdräkt (-skor). 2. isht tyskt
gymnasium, gymnast [dgi'mnaest] s gymnast. [-[djim-nae'stik]-] {+[djim- nae'stik]+} I. a (*vlcally adv)
gymnastisk. IX. s 1. mest pi. **s gymnastik; /v»s lesson (teacher) gymnastik|lektion (-lärare). 2. [-träning[s-
medel],-] {+träning[s- medel],+} gymnastik [grammar is a good **]. gymnoll- [d3i(')mno(u)] i sms. naken-, -
sophist [dgimno'safist] s indisk eremitfilosof, -sper-mous [d3imno(u)spə:/məs] a bot. nakenfröig. Gympie
[gi'mpi] npr. gym-shoe [dji'mju:] * F gymnastiksko. gynaecologist [gaini(:)ko'ləd3|ist, djai-] s gynekolog. -y [-i]
* gyn ekologi.

1. gyp [d3ip] s Cambr. univ. studentuppassare, 'börs tis'.

2. gyp [d3ip] Am. S I. s bedragare, bondfångare;

tjuv. II. tr bedraga, lura; lura sig till ngt: stjäla.

3. gyp [d3ip] s S; give a p. ** ge ngn på huden,

banka på ngn. gyps!l[e]ous [d3i'ps|(i)əs] a gips-, gipsartad.

-um [-əm] s miner. gips. -y [-i] «e gipsy. gyratlle I. [d3ai'ərit] a bot. snäckformigt hoprullad; aiim. kretsformig;
roterande. II. [-[d3ai-(ə)rei't]-] {+[d3ai- (ə)rei't]+} itr vrida sig [runt], virvla, rotera, -lon [d3ai(ə)rei/Jn] s
virvlande, virvel, kretslopp. -ory [d3ai/ərət(ə)ri] a kretsande, krets-, virvlande; ^ system enkelriktad trafik runt

öppen plats.

gyre [d3ai'ə] poet. I. s virvel, sväng[ning]. II. itr = gyrate II. gyrfalcon [dgə/fo^Dkən] se gerfalcon. gyro
[gai/əro(u), d3ai-] s se raij. ~scope [gai'ə-rəskoup, djai'-] s tekn. gyroskop rotationsttpparat som håller aeroplan,
enspårigt löpande vagn &c i j&mrikt.



~stat [-stæt] s tekn. gyrostat, gyve [d3aiv] åid. poet. I. s [mest Pi. ~s] [fot-] bojor, black. II. tr fängsla (binda) i
fotbojor; biidi. snärja, fjättra.

H.

H, h [eitj] (pi. Hs, H's [-iz]) $ bokstaven h; drop

0.'s **s icke uttala h i början av ord typiskt rer vulgärt språk. H. förkortn. för harbour, hard p& blyertspenna,
head, her, his, height, high m. m.; kem. == hydrogen, h. = hour{s] m. m.

H. A. förkortn. för Horse Artillery, h. a. = hoc

anno iat. = this year detta år. ha [ha:] interj ha ha! ah! åh! uttr. överraskning, glädje, misstanke Ac. *>***! haha!
betecknar skratt.

Haakon [ha/kon], Haarlem [ha/lem], Habak-kuk [hæ'bəkək], Habberton [IWbətən] nprr. Habeas-Corpus
[hei'biæsko:'pəs] s; the ** Act

habeas-corpus-akten av 1679. haberdasher [hæ'bədæjə] s kortvaruhandlan-de; at the i sybehörsaffären. ~y [-ri] s

1. korta varor. 2. sybehörsaffär, kortvaruhandel.

habergeon [hæ'bəd3n] s hist, pansarskjorta utan

ftrmar.

habile [hæ'bil] a skicklig, händig, habil, habiliment [həbilimənt] s klädsel, skrud; mest pi. ojs speciell dräkt [the
of a gardener]; F kläder.

habit [hæ/bit] I. s 1. enskild individs vana [be the slave of ~]; pi. **s levnadsvanor; be in the ** of. . ha för vana
att. ., bruka; fa II into a ** få (komma in i) en [o]vana; get out of a ** komma ur en [o]vana, vänja sig av med
ngt; grow into a ** bliva en vana [with hos]; by (from) ** av vana; from sheer force of** endast på grund av
vanans makt. 2. allmän läggning, karaktär [~ of mind]. 3.

kroppskonstitution; be of a spare ** vara magerlagd. 4. bot. àc habitus allmän karaktär [erect /v]. 5. klädnad,
dräkt; nu end. biidi. ei. om särskilt stånds dräkt, isht munkdräkt; dams riddräkt [tv. riding-**]. II. tr 1. mest i PP.
kläda. 2. åid. bebo. <x,able [-əbl] a° beboelig. <»ant s 1. [-ənt] åid. inbyggare. 2. [hse'bito'.g, -to:g, äv. fr. uttal]
kanadensare av fransk härkomst isht boude. ~at [-æt] s naturv. naturlig hemvist, fyndort, växt-, förekomst|ställe;
av. i aiim. hèm[ort], hemvist, nation [-ei'Jn] s 1. beboende, bebyggelse. 2. bonings|ort, -plats; bostad. cloth [-
klo(:)þ] s lättare kläde till dam-riddräkt, ~ual [həbi/tju(ə)l] a° 1. bliven till vana; invand, inrotad [practice])
sedvanlig. 2. inbiten, vane- [~ drunkard]; ständigt verksam [volcano]. 3. vanlig [sight, his ** [-success].-] {+suc-
cess].+} ~uate [habi'tjueit] tr vänja [to vid]; göra förtrogen med. <^uation [hobitjuei'Jn] s [in]vänjande;
invandhet. <v/Ude [-ju:d] s se habit 1. 1. 2. 3. »vué [həbi'tjuei ei. fr. uttal] s ständig gäst, stamjgäst, -kund.
Habrough [hei'b(ə)rə] npr.

hacienda [(h)æsie/ndə] s spanska Am. lantgård, plantage.

1. hack [hæk] I. s 1. bred hacka. 2. hack, hugg, skåra; bläcka t träd; fotb. skråma, hugg efter spark. II. tr 1.
bearbeta med hacka, hacka [i], göra hack i; hugga sten; blicka träd; hacka (hugga) sönder; stympa. 2. skära ärter,
yioker. 3. fotb. sparka motspelare på skenbenet, råsparka. III. itr 1. hacka [at i].
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hairbreadth

2. fotb. råsparka. 3. hacka och hosta; ojing cough hackhosta.

2. hack [hæk] s 1. aid. ei. diai. foderhäck. 2. torkställning för tegel, n«k.



3. hack [hæk] I. s 1. uthyrningshäst, åkarkamp; isht enklare ridhäst för landsvägen; föraktl.

hästkrake. 2. Am. åkardroska. 3. en som gör allt slags släparbete, dagakarl, arbetsträl, 'packåsna'; isht
beställningsförfattare, litterär dagakarl, enklare litteratör ei. medarbetare, fattig skribent. II. a 1. hyr-,
beställnings-, lejd. 2. sliten, uttröskad, alldaglig, banal.

III. tr 1. använda som rid|häst (-ök), rida på häst på landsvägen. 2. använda till allt möjligt, tröska med, slita ut,
banalisera [äv. ~ about].

IV. itr 1. rida långsamt pä landsvägen. 2. använda hyreshäst[ar].

hackery [hæ'kəri] s ind. forvagn dragen av

oxar, oxvagn, hackllle [hækl] I. * 1. häckla. 2. tupps nackfjäder; show ~s biidi. resa borst, bli arg. 3. slags
konstgjord metfluga av tuppfjäder. II. tr 1. häckla lin. 2. habka (hugga, riva) sönder, -y [-i] a hack|ad, -ig, naggad,
skrovlig [fracture]. hackney [hæ'kni] I. s 1. vanlig eukei rid-, äv. åk-, vagns|hä8t. 2. attr. i sms. ofta hyr- [horse]',
carriage, -coach] hyr|droska, -vagn, åkardroska. 3. arbetsträl, dagakarl. II. tr mest i pp. 1. göra utsliten (uttröskad,
utnött, banal) [o,ed phrases]. 2. göra förtrogen [in med], göra erfaren (av. blaserad), hack-saw [hæ'kso:] s tekn.
metallsåg i ram. hack||-watch [hae'kjwotj] s -1* handkronometer, observationsur. -work [-wə:k] s förakti. betalt
(beställnings-)arbete, trälgöra, släpgöra. had [hæd, obetonat həd, (ə)d] imp. o. pp. av have. Haddington
[hse'digtan] npr. haddllock [hæ^lək] s zooi. kolja [finnan

•y [-i] F = föreg-

Haden [heidn] npr.

Hades [hei'di:z] npr s underjorden.

hadji [hæ^i:] s hadji mohammedansk pilgrim som besökt Mecka.

Hadley [hæ'dli] npr.

hadn't [hædnt, äv. hædn före kons.] förkortn. för had not.

Hadrian [hei'driən] npr Hadrianus, Adrian, hadst [hædst] åid. 2. pers. sing. pres. av have. hæma - [hi:mə] i
vetensk. sms. blod-. -I [-1] a blod-, -tite [he'matait] s miner, hematit, blod-stensmalm. -turia [-tju'əriə] s läk.
hematuri, blodpinkning.

hæmogiobin [hirmo^glou'bin] s kem. hemoglobin.

hæmorrhllage [he'marlidg] s iäk. blödning; oj of the lungs blodstörtning. -oids [-oidz] s pl iäk. hemorrojder.
hæmostatic [hi:mo(u)stæ/tik] a o. s iäk. blodstillande [medel], hafiz [ha/fiz] S hafis titel för mohammedan som
kan koranen utantill.

haft [hæft] I. s handtag, skaft på verktyg, isht dolk, kniv. II. tr förse med handtag, skafta.

1. hag [hæg] s häxa, trollpacka.

2. hag [hæg] s 1. gungfly. 2. tuva i träsk. Hagar [bibi. hei'ga:, modemt namn hei'gə] npr. hagherry [hæ'gberi] s
bot. Nordengi. hägg[bär]. Hagerstown [hei'gəztaun], Haggai [hæ'ge(i)ai]

nprr.

haggard [hæ'gəd] o° 1. aid. om raik vild, otämd. 2. vild tin utseendet; utmärglad, [av]tärd, härjad.

haggis [hæ'gis] S hackkorv av ränta av får &c gjord i djurmage, får-, kalv|pÖlsa; nu spec, skotsk rätt.

haggle [hægl] I. tr hacka [sönder]; skära till klumpigt [a stick of wood]. II. itr köpslå, pruta [about, over]. III. s
prutande, köpslående, ~r [-ə] s prutmak|are, -erska, knusselmakare. hagioll- [hægio(u)] i sms. helig, helgon-, -
grapher [hægio'grəfə] S hagiograf författare av hagiografa el. av helgons levnadsbeskrivningar. -logy [-[hægio'-
lədji]-] {+[hægio'- lədji]+} s helgon|litteratur, -historia, hag-ridden [hæ'gridn] a plågad av maran. Hague [heig]



npr; the oj Haag. hah [ha:] se ha.

ha-ha [ha(:)ha:/] I. s dike med stängsel ss. på hån

osynlig trädgårdsgräns.. II. interj se ha; äv. = ha hai[c]k [ha:'ik, heik] s arabisk kapuschongkappa, haik.
Haidarabad [hai/d(ə)rəbæd, äv. - - - -'], Haidee [haidi/], Haig [heig], ~h [heig, hei], Haigh-ton [haitn] nprr.

1. hail [heil] I. s hagel. II. itr opers. hagla. III tr biidi. låta hagla.

2. hail [heil] I. tr 1. hälsa [~ a p. [as] leader]; välkomna. 2. kalla på på avståud, ropa an; ropa till sig; preja fartyg.
II. itr vara, komma från, höra hemma i bamn, plats [he ojS f rom [-Boston].-] {+Bos- ton].+} III. interj hell! IV. s
hälsning; rop till ngn, anrop; within o, inom prejningshåll (hörhåll).

Hailes [heilz], Haileybury [hei/lib(ə)ri] nprr. hail-fellow [hei'lfe'lo^)] s kamrat; vani. adj. be ~ with vara kamrat
(intim, du och bror, mycket förtrolig) med [äv. be oj well met with a p.]. hailll-stone [hei'l|stoun] s hagelkorn. --
storm [-sto:m] s hagel|by, -skur. -y [-i] a hagel-. Hainault [hei'no.-^t, äv. -nou] npr Hennegau. hair [hsə] s hår i
aiia bet.; a fine head of ~ vackert hår; do o.'s ~ kamma sig; put up (do) o.'s oj fästa upp håret; put (turn) up o.'s
sätta upp håret ss. en vuxen; let down o.'s o, släppa ned håret; get a p. by the short ~s få ngn helt i sin makt; keep
your ~ on S inte så häftigt! split ojs bruka hårklyverier; not tum a oj om häst inte vara svettig; she didn't tum a o,
hon ändrade inte en min, hon var fullkomligt oberörd av ansträngning &c; agaxnst the oj mot luggen; biidi. mot
ngn[s natur]; to a ~ på håret (pricken), precis, alldeles, sv-bag [-bæg] s förr hårpung. ^breadth [-bredþ] s 1.
hårs|bredd, -mån. 2. attr. hårfin
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Halkett

{difference]) som hänger p& ett hår; have a ~ escape undkomma med knapp nöd. cloth [-klo(:)þ] s hårduk;
tageltyg. ~-cut + [-kAt] * hårklippning, ~dresser [-dresə] s frisör; at the o,'s i rakstugan, ~-dye [-dai] s
hårfärgningsmedel. ~ed [-d] a i sms. -hårig [brown-o,]. ~-grass [-grcus] s bot. Aira tåtel. fv-line [-lain] s tagelrev.
o*pin [Jpin] s hårnål; biidi. attr. n-formig sak; invisible ~ luggnål. ^'s-breadth [-zbredþ] 8 •• -breadth. -shirt [-
Jə:t] s tagelskjorta, ^-slide [-slaid] s hårspänne, /^-splitting [-'spliHig] I. [-»hårkly-veri[er].-] {+»hårkly-
veri[er].+} II. a hårklyvande, ~-spring [-sprig] s spiralfjäder i ursnacka. stroke [-strouk] s hår-, upp|streck i skrirt.
~-trigger [-trigə] s snälltryck[are] på gevär, ~wash [-woj] s hårvatten. ~-worm [-wə:m] * zooi. tagelorm. ~y [-ri]
a 1. hårig; luden; ~ at the heel S obildad i sitt sätt. 2. hår-, tagel-. 3. S arg. Haiti [hei'ti, av. hai'-] npr. hake [heik] s
zooi. kummel, berglax. Hakluyt [hæ'klu:t] npr.

Hal [hæl] npr kortnamn för Harry Hinke; King

oj Henrik V.

halberd [hæ1bə(:)d] s hillebard, -ler [-i'ə] * hillebardjär.

haleyon [hælsiən] I. « l.förr isfågel. 2.iid. lugn. II. o stilla, lugn, fridfull, lycklig; ~ days lugna fridfulla dagar; äv.
sötebrödsdagar; urspr.

14 dagar kring vintersolst&ndet, då isfågeln troddes ruva.

Haldane [ho(:yidein], Haldon [ho:ldn] nprr.

1. hale [heil] a kry och rask, spänstig, vid god vigör isht om gamla; kraftig, robust; a; and hearty frisk och kry.

2. hale [heil] tr o. itr &id. hala, draga kraftigt. Hales [heilz], ~owen [-o(u)'ən], ~worth [-wə:þ]

nprr.

half [ha:f] I. (pi. halves [ha:vz]) s halva, hälft [one ~ of; the ~ of; ~ of them were bad]', four hours and a ~ ei. four
and a o, hours fyra och en halv timme; cry halves göra anspråk på hälften av annans fynd; I'll go halves with you



jag skall dela lika med dig; by ~ mycket, alldeles [too clever by by halves göra ngt halvt [om halvt], ofullständigt;
med halvt hjärta; cut in ~ skära itu. II. a halv [/v» my time, ~ the year, ~ this year]; ~ a crown 21/» shilling; ~ an
hour [-onau'a] en halv timme; a oj-hour en halvtimme; ~ the men hälften av männen; I have ~ a mind to try jag
har nästan lust att försöka. III. adv halvt, till hälften, halvvägs [a cooked potato, ~ dead]; ~ as much (many) again
en och en halv gång" så mycket (många); not ~ F ingalunda, långt ifrån, visst inte; not ~ bad inte så illa, inte
[alls] oävet (tokigt), riktigt hyggligt; at o* past twelve klockan halv 1. ^-and-half [-(ə)n(d)ha:/f] s 1. vad som »r
halvt ett halvt ett annat ligt halvt Om halvt. 2. isht lika blandning av öl och porter, ~-back [-bæTt] s fotb.
halvback. ~-baked [-bei'kt] a 1. halv-

stekt. 2. biidi. halv[-] measures]; halvfärdig, -bildad, omogen, ^-binding [-bai^ndig] s bokb. halvfranskt band. 'v-
blood [-bUd] s 1. halvsyskonskap; brother of the ~ halvbroder. 2. halvblod, blandras; ~e<2 halvblods-, av
blandras, ~-bred [-bred] a 1. halvblods-, av blandras. 2. »v. halvbildad i yttre avseende. -breed [4>ri:d] s halvblod
människa av blandad ras isht Am. av vit ooh indian. ^-brother [-brAðə] s halvbroder, ~-caste [-ka:st] s [-
halvblodþ-hindu]-] {+halvblodþ- hindu]+} av europé ooh bindu. ~-COCk [-ko'k]« halv-spänn; go off [at] o*
biidi. gå av i förtid; handla förhastat, ~crown [-krau'n, tv. - - «i. - -] 8 silvermynt på 21 /2 shilling ung. 2.25 kr. ~-
heart-ed [-ha/tid] a° halvhjärtad, lj Um, i grunden rätt likgiltig; njugg; rädd, klenmodig; svag [shower]. ^-flitch [-
hi'tj] s halvslag knut. ~--holiday [*ho'lədi] * halv fridag, eftermiddagslov. ~-hOSS [-houz] s koll. hand., kort-,
herr-strumpor, halvstrumpor, ~-hour [-au'ə, - -] 8 halvtimme, ^-length [-le'gþ] s porträtt i halvfigur. /xt-mast [-
ma/st] s; at ~ [higK] på halv stång, ~-measure [-me^ə, -~-]s halvme-syr. ~-moon [-mu:'n] s halvmåne, ~-
mourning [-mo/nig] s halvsorg svart o. grått. ~ [-]nelson [-ne'lsn] * brottn. halvnelson [get a o* on]. 'xz-note [-
nout] * mus. halvnot. <xt-pay [-pei/] I. * halv sold. II. a på halv sold, på reservstat [a /v/ officer]. ~pence
[hei'pəns] s pi. av -penny; three Henoch en halv penny. ~penn|y [hei/p(ə)ni] (pi. -ies om själva mynten, -pence
om värdet) s en halv penny ung. 38A öre; threepence o* tre och en halv penny, ^pennyworth [hei'p(ə)niwə:þ,
ofta hei'pəþ] (ar. stavat ha'p'orth) sen halv pennys värde se äv. ha'p'orth. ~-price [-prai's, ar. - -, attr. - -] I. * halvt
pris, halv biljett. II. a o. adv till halva priset [children ~]. ~-seas-over [-si:zou'və] a 1. halvvägs [över]. 2. F
[halv]full, i dimman, ~-sole [-sou'1] s o. tr halvsula, ^-sovereign [-so'vrin] s ett halvt pund guldmynt el. sedel +
nng.9 kr. ~-time [*tai'm] s 1. fotb. &e halvtid. 2. halvtidsläsning jfr föij. ~-tlmer [-tai'mə] s 1. halvtidsläsande
elev som har arbetsförtjänst återstoden av dagen. 2. halvtidsarbetare. <x»-way [-wei', av. - -, attr. - -] a o. adv
[som Jigger] halvvägs, på halva vägen; biidi. halv[-] measures]; meet a p. oj biidi. möta ngn på halva vägen, gå
ngn till mötes; <n/ house eg. värdshus ang. halvvägs mellan två orter; mellanstation i a lim., av. biidi. ~-witted [-
wi'tid, attr. - - -] a [halv]fnoskig. ~-y early [-j^əli, -jə/ii] a o. adv halvårs-, [som sker] varje halvår, halvårsvis.
Haliburton [hælibəitn] npr. halibut [hæ'libət] « zooi. helgeflundra. Hallcarnassus [hæ/lika:nærsəs] npr. halidom
[hæ/lidəm] s åid. helighet; helig sak;

by my oj vid min salighet. Halidon Hill [hæ'lidnhi'l], Halifax [hse'lifseks], Halkett [ho/lkit, hæ'(l)kit] nprr.
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hammer-price

hall [ho:l] 8 1. hall, stor bankettsal I flott &0) stora salen i skola, samlingssal, aula [the large /v>; lecture "w]. 2.
oniv. stor gemensam matsal i College; av. middag i denna [at iJ/x/j. 3. servants'

hall-bedroom [ho:'lbexdrum] s Am. utet soy|rum,

-skrubb i (vid) tamburen avbalkat fr&n denna. HalljBCk [hæ/lik] npr.

hallelujah [hælilu/jə] s o. interj halleluja, halliard te halyard.

Hailing [ho/lig], ~bury [-'b(ə)ri, ho'1-], Halli-well [hæ/liw(ə)l, -wel} nprr. hall-mark [ho:1ma:k, - -] I. si.
guldsmeds-, kontroll|stämpel: av. stadsstämpel P& guld- o. silverarbeten [the o* of Birmingham]. 2. Midi,
hallstämpel. II. tr kontrollstämpla, [hall-] stämpla; ~ing kontrollstämpling [of gold and silver wares]. hallo[a]



[həlou', av. IiaIou', hae'lou'] I. interj o. * hallåfrop]; ofta av. nej men se god dag! tjänare! II. itr ropa hallå, ropa
[to åt], halloo [həlu:', hælu:'] I. interj o. s isht jakt. hallå[rop]; [o]hojl II. itr hojta, ropa hallå högt; do not ~ until
you are out of the wood man skall inte ropa hej förrän man är över bäcken. III. tr 1. uppmuntra hundar &c med
rop [~ on] av. biidi. 2. skrika ut ngt.

1. hallow [hæ'lo(u)] tr helga, göra (hålla) helig

be thy name].

2. hallow [hse'lo(u)] = halloo IT., III. Hallow||e'en [hae'lotu^i/n] 5 skotti. allhelgona-

afton. -mas [-mæs] * allhelgonadag 1 nov. Hallstattian [hælstæ^iən] a; the period hall-8tattiden slutet av brons-
o. böljan av järnåldern.

hallucination [həl(j)u:%sinei/Jn] s hallucination, illusion, sinnes-, isht synjvilla. hal I-way [ho/lwei] s entré, halm
[ha:m] se haulm. halma [hælmə] s halma'spei. halo [hei'lo(u)] I. s 1. sol-, mån|gård; bUdi. ring kring ngt; fotogr.
ljusgård. 2. [helgon]gloria äv. biidi., nimbus. II. tr omgiva liksom ei. med en gloria. III. itr bilda [liksom] en
gloria. hal||ogen [hæ/l|od3ən] s kem. saltbildare. -old [-oid] I. a kem. liknande koksalt. II. s haloid-salt.

Hals [hæls, av. -z], ~bury [ho/lzb(ə)ri, hol-], ~e [hæls, ho:s], Halstead [hse'lsted, av. ho(:)'l-], Halstock [ho/lstok],
Halstow [hæ'lstou] nprr. 1. halt [ho:lt, av. holt] I. a åid. halt. n. itr 1. åid. halta. 2. bildl. halt» isht om vers,
jämfðrelse &c; vackla, tveka [between two opinions]; o>ing delivery hackigt framställningssätt. III. s åid.
haltande.

2. halt [ho:lt, av. holt] I. s halt, rast änder resa; av. rastställe; jämv. an halt; come to (make) a ~ göra halt
(uppehåll), stanna. II. itr 0. tr [låta] stanna, [låta] göra halt.

halter [ho:ltə, av. ho'1-] I. s 1. grimma. 2. gaig-rep, snara; biidi. hängning. II. tr 1. sätta grimma på, binda med
grimma [to vid]. 2. fånga med snara, lägga snara om. 3. hänga. <v-break [-breik] tr vänja bast vid grimma.

halve [ha:v] tr halvera, dela lika (itu), <x/S [-z] pl. av half I. sa d. o.

halyard [hæ'liəd] s i* fall.

1. ham [hæmj s 1. knäled nu P} mest pi. has, lår. 2. lår på slaktat djur; nu vani. rökt skinka [a slice of

2. ham [hæm] s Am. S se ^fatter.

hamadryad [hæmədrai'əd] s 1. skogs-, trädj-

nymf. 2. slags giftig indisk orm.

Haman [hei'mən] npr.

Hamburg [hæ'mbə:g] npr; ~ steak kokk. pann-biff. ~[h] [hæ/mb(ə)rə] s 1. slags svart vindruva. 2.
hamburg[er]höns.

hame [heim] s [mest pi. bogträ, lokor.

Hamelin [hæ^m|(i)lin]9 Hamerton [-ətən] nprr.

hamfatter [hæ'mfætə] s Am. S usel skådespelare, tredje klassens aktör.

Hamilcar [haemi'lka:, av. * - -] npr.

Hamilton [hæ/m(i)l|tən] npr. ~ian [-tou'njən] a hamiltonsk.

Hamitlle [hse'mait] s hamit

förmodad ättling av Ham. -Ic [hæmi'tik] a hamitisk.

Hamlet [hæ/mlit] npr [huvudperson il skådespel av Shakespeare.

hamlet [hse'mlit] s liten by isht utan kyrka.



Hamlin [hæ'mlin] npr.

hammer [hæ'mə] I. s 1. hammare; av. slägga; knight of the o* grovsmed; throwing the o* sport, släggkastning;
go at a th. ~ and tongs F angripa ngt (hugga i) av all[a] kraft[er] (med all gevalt, väldeligen); up to the o* F
förstklassig, utmärkt. 2. auktionsklubba; bring to the o* låta gå under klubban. 3. eldstål, hane på ge*»r. II. tr 1.
slå [på] ngt med hammare, hamra på; spika fast (upp), slå (bulta) in E~ down]; bearbeta; he o,ed the table han
hamrade (dunkade) i bordet. 2. [ut]hamra, smida Eoft» ~ out]; ed smidd, hamrad metall, ej valsad &e. 3. bildl.
mödosamt utarbeta, hitta på, utfundera Eoftast ~ out]. 4. dunka, slå, få ngt i ngn [o, into a p.'s head]. 6. börs S
förklara i konkurs med tre hammarslag, stryka ur börsen; pressa ned i pris, trycka mark. nad. 6. F grundligt klå,
ge stryk i spel &a. III. itr 1. slå, hamra. 2. biidi. dunka, tröska intensivt med ngt [^ [away] at], ^-beam [-bi:m] s
byggn. stickbjälke isht ss. takstolsfot i gotiskt tak. -cloth [-klo(:)þ] * kuskbockskläde, ^-harden [-ha:dn] tr härda
genom hamring, kallhamra, o^head [-hed] * zooi. hammarhaj. ^v-lock [-lok] s brottn. backhammer. /vman [-
mæn] se -smith. sv,-price [-prais] s h«u. realisationspris på aktier
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vid konkursförsäljning. ~Smlth [-smiþ] S [-[ham-mar]smed-] {+[ham- mar]smed+} grovsmed, klensmed &c; hoj
npr. stadsdel i London; he has been at Hoj F han har fått ordentligt med stryk.

hammock [hæ'mək] s häng;matta,-koj. ~-chair [-tjsə] S liggstol, större hopfällbar trädgårdsstol.

Ham[m]ond [hæ^nənd], Hampden [hæ'mpdən] nprr.

1. hamper [hæ'mpə] s större korg av flätverk [a luncheon ~]; Christmas oj jul|korg, -paket

med matvaror.

2. hamper [hæ'mpə] I. tr 1. hindra ngn [i hans rörelser [clothing o>s a swimmer], binda [händerna på], klavbinda,
vara (ligga) i vägen för; belamra; besvära, bereda svårigheter. 2. bringa (ha) i olag, krångla med [a lock]. II. s «i»
belamring på däck.

Hampllshire [hæ'mpj(i)ə], -stead [-[hæ'm(p)-stid],-] {+[hæ'm(p)- stid],+} -ton [hæ'm(p)tən] [oj Court] nprr.

hamshackle [hse'mjsekl] tr binda djurs huvud vid framben binda upp, fjättra, klavbinda äv. biidi.

hamster [hæ'mstə] s zooi. hamster.

hamllstring [hæ'mjstrig] I. s hassena. II. ojed r>*ed ei.-strung -strung tr avskära hassenan på, hasa häst &c. -
strung [-strAg] imp. o. pp. av -string.

Hancock [hæ'nkok] npr.

hand [hsend] I. S 1. hand; i en del av nedanstående ex. bildl., närmast hörande till bet. 5; fl) med adj. clean ~s
rena händer, skuldfrihet; with a heavy oj med hård hand som vilar tungt över ngn; förtryckande; light oj lätt (len,
varsam) hand; right ~ höger hand (äv. sida) [on the right ~ på höger hand, till höger]; biidi. ngns högra hand;
upper ~ överjhand, -tag; b) ss. objekt tui verb -.force a p.'s ~ bryta upp ngns hand; biidi. tvinga ngn se äv. force;
get the ojs eg. Am. F få applàder[na]; give o.'s ~ to räcka ngn handen; skänka en man sin hand: have a ~ in ha en
hand med i spelet i ngt, vara delaktig (inblandad, med) i ngt; have o.'s ojs full ha händerna fulla, ha fullt upp att
göra; kiss o.'s o* to a p. ge (kasta) en slängkyss till ngn; lay ojs on lägga beslag (vantarna) på, komma åt [they
took all they could lay ojs on]; bära hand på [o. s. sig själv begå självmord; äv. lay a o* on]; lay o.'s oj on få reda
på (tag i), hitta när man behöver [put it where I can lay my ~ on it at any moment]; lay o.'s ojs on välsignande
lägga händer[na] på, välsigna (inviga) med hand-påläggning; put o.'s ~ to sätta sin hand till, ta itu med, ge sig in
(inlåta sig) på; I couldn't see my own ~ jag kunde inte se handen framför mig; shake ojs skaka hand [with med],
ta varandra i hand; try o.'s o, at försöka sig på [med]; wash o.'s ojs [of] två sina händer, förklara sig oskyldig i en



sak; c) med adv. win o*s down vinna med lätthet (utan ansträngning); ~s off! bort med fingrarna! bort! låt bli! ojs
up! räck upp händerna (en hand)! de som rösta för &c; upp med händerna!

d) styrt av prep, at oj till hands, förhanden, nära [äv. close (near, åid. nigh, ready) at o,; he lives close at ~]; om
tid förestående, som står för dörren^üwo o'clock was at o, klockan var nära 2; at the of från ngns sida; av,

från, genom ngn, se äv. 7; by oj för hand [done by oj; die by o.'s own ~]; med händerna; äv. på fri hand; med
flaska (napp) [bring up by med bud [send by ~]; by private oj tillhanda om brev; by the ojs of genom ngns
medverkan (förmedling); för ngns hand; jfr 6.; take by the oj taga ngn i hand, taga hand om ngn; for o.'s own o,
för egen räkning, för en själv; in o, i hand[en]; i sin ägo, till sitt förfogande; på hand [keep the offer in oj till July
1]; föreliggande [the mat-ter in ~]; som finns inne, på lager, i kassan [the copies still in oj de exemplar, som
finnas kvar]; i sin hand (makt), i tygeln [keep [well] in o-]; för händer, i gång, under arbete, som man håller på
med [whatever he has in in a p.'s oj i ngns hand (händer)

våld, vård, bestämmanderätt, ansvar; money %n o/ kontant[a pengar] till skillnad från andra tillgångar, kassa;
have some money in oj ha en del pengar till sitt förfogande; light in (on) o» om ridhäst lösmunt, munvek;
lätthanterlig [mots. heavy in (on) «w]; take in oj företaga ei. åtaga sig; take a p. in ~ sköta (ställa med) ngn;
försöka göra folk av ngn; put in (into) a p.'s ojs lämna en sak i ngns händer, överlämna åt ngn (i ngns våld, vård);
play into a p.'s ojs spela ngt i ngns händer; off ~ se off-hand; off a p.'s ojs ur ngns händer, från ngn; on oj i sin
ägo; på lager [a stock of goods on ~];

Jbl. &v. = On O.'s oj påvilande Sig ss. last, åliggande, ansvar, i sin vård, på halsen, att sköta [om], att sörja för
[left with a large family on his

o/ hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt >8c aallltärterm »i* sjöterm F familjart P lägre spr&k S
slanghand-bag

— 358 -

handle

/v and foot ivrigt uppvakta ngn; be ~ and (in) glove with stå på förtrolig fot med, vara intim [vän] med; from oj
to mouth ur hand i mun, för dagen; not do a turn F icke göra ett dyft (pinal). 2. framfot pi viss» ajur. 3. tvärband,
'kvarter* isht mitt JBr bistår; nu räknat = 4 inches—ung. 1 dm. 4. hand, sida, håll; on the right ~ på höger hand jfr
under on all f\,s på alla händer (håll); on [the] one oj, on the other å ena sidan, å andra sidan om motsatta
sjnpunkter. 5. ofta pl. ojS besittning, ägo; vård; makt, våld, herravälde; ägare; be in (fall into) the o.s of vara
(falla) i ngns händer; change ~s byta ägare, omsättas [shares change ojs rapidly]; se ay. ex. under /. 6. ingripande,
åtgörande; arbete; handräckning, medverkan, hjälp; delaktighet; bear a oj hjälpa till, delta; give (hold out, lend) a
help-ing oj räcka en hjälpsam hand, ta ett handtag, hjälpa till; give a p. a o* up ge ngn ett handtag; have a o* in,
by the ojs of se under 1. 7. hand betecknande upphov till el. förmedlare av ngt, person, källa; by the same ~ av
samma hand mästare, målare, författare, skrivare Ac; at first (second) <\> i första (andra) hand; at the best o* ur
bästa källa; from good ^s ur säker kalla. 8. mest pi. arbetare [how many ~s do you employ in this mill?];
[sjö]man, besättningskarl, gast; pi. av. bemanning; all *us hela besättningen, alle man av. i företag. 9. med föreg.
adj. betecknande person 1 förh. till skicklighet el. ibland karaktär: a bad el. poor (good) at dålig (skicklig, duktig,
styv) i ngt [she is a poor ~ at cooking]; a cool o, en kallblodig människa, en fräck herre (tusan); a knowing ~ en
filur; a new o* en nybörjare; Vm an old o* at this work jag är gammal och van (tränad) i det här, jag är en
gammal praktikus. 10. handlag, skicklighet, anlag, talang; have a <v for ha anlag för, vara särskilt skicklig i;
have (keep) o.'s o* in bibehålla träningen (sin skicklighet i ngt), vara inne i saken, följa med; av. vara i tagen
(farten), vara upplagd; his o* is out han har legat av sig; han är inte upplagd. 11. % konstnärs utförande, stil;
arbete. 12. handstil; write a good o* ha bra handstil; small o» fin (liten, petig) stil. 13. namnteckning nu ild. utom
i vissa uttr.; witness the «v of A. B. A. B.'s egenhändiga namnteckning bevittnas; under a p.'s o» med ngns
egenhändiga underskrift. 14. [spel]parti, tur i kricket, b», jard &c. 15. i kortspel: ä) parti, spel [at the conclusion
of the take a o* at bridge spela (vara med om) ett parti bridge; b) kort på hand [you must have a good av. biidi.



om ngns läge, planer &o [declare o.'s <v»]; c) spelare [second, fourth &c be elder sitta i förhand; younger o,
efterhand. 16. visare pi ur [Åottr-~, second-oj]; the long o, stora visaren, minutvisaren; the short timvisaren.

17. viss mängd varor: bunt tobaksblad, Vattenkrasse;

bananklase; fem stycken [a ~ of herrings, oranges Ac]. II. tr 1. leda vid handen, föra, hjälpa [into in i, down
nedför trappa &o; ~ a lady out of a carriage, to her seat, over a stile]. 2. räcka, lämna, giva; langa; tillställa [to]; ~
about skicka omkring, låta gå laget runt; ~ back lämna tillbaka skrivningar &c; oj down överlämna i arv åt
eftervärlden, fortplanta tradition &o [oj down to posterity]; o» in inlämna, ingiva [an application, an exercise, a
telegram]; oj on skicka (låta gå) vidare, överlämna; ~ out utdela; ~ over to över|låta, -lämna åt (till); ~ it to a p.
Am. F ge sig för ngn. 3. beslå, bärga segel, ~-bag [-bæg] s hand-, res|väska, mindre kappsäck. <x/-ball [-bo:l] s
sport, handboll. <%«-barrow [-bæ^ro(u)] s handbår. <%»bell [-bel] s hand-, isht bordsklocka. ~blll [-bil] s tryckt
lapp som utdelas för reklam el. meddelande, reklamlapp, flygblad; av. affisch; ar. program. «x,book [-buk] *
handbok; resehandbok, ~-cart ka:tj s [-dragkärra. *vcuff [-kAf] I. s [mest pi. ~s] hand-klove. H. tr sätta
handklovar på. ~ed [-id] a i sms. -hänt [left-oj].

Handel [hændl] npr Handel.

handllful [hæ'nd|ful] s 1. en handfull, göpen, näve [of med]; litet antal. 2. F besvärlig individ (uppgift), 'så
mycket man rår med' [that child is a ~]. - -gallop [-gæləp] s kort galopp. - -glass [-gla:s] s hand-, nack|spegel;
mindre förstoringsglas för läsning, -grip [-grip] s grepp (tag) med handen; handslag; be at (come to) ojS vara
(komma) i handgemäng (slagsmål), •leap [-ikæp] I. s 1. tävling (kapplöpning &o) med handikap med olika
utgångsvillkor, handi-kaptavling. 2. handikap de hårdare villkor som drabba Överlägsen motståndare; bildl. extra
SV&righet som ngn här att arbeta med, nackdel, olägenhet; belastning, börda, tyngd. II. tr pålägga ngn hårdare
villkor i tävlan, handikappa av. bUdi. [his age ~s him], göra ngn avbräck, stå i vägen för, skapa svårigheter förj
nedtynga, belasta, -icapper [-ikæpə] s 1. handikaps-beräknare. 2. tävlande i handikaptävling. -Icraft ikrcuftj s
handfärdighet; [-handarbete, slöjd, hantverk; art oj konsthantverk. -icraftsman [-ikra:Nftsmən] s hantverkare. -
iwork [-iwə:k] s 1. [händers] verk, skapelse; ngns verk [the whole trouble is his /v»]. 2. handens arbete, praktiskt
arbete, -ker-chief [hæ/gkətjif] s 1. näsduk [av. pocket-oj]; throw the o> to uppfordra ngn att ta en i lek; biidi.
utpeka. 2. hals-, huvud|duk [av. neck ~ el. neckerchief].

handllle [hændl] I. tr 1. taga i ngt, hantera, be-, vid|röra, bläddra (plocka, röra &c) i ngt [do not oj the fruit more
than necessary]. 2. hantera verktyg &o; begagna, handha[va],

handskas med; utnyttja, göra ngt av, behandla [colour.] 3. sköta [om], leda, ställa
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med sak el. person; ta på visst s&tt a p. with discretion], behandla ugn (vai, ma &o); manövrera skepp; ~ a p.
gently fara vackert med ngn, ta ngn försiktigt. 4. behandla aume. 5. isht Am. handla med vara [they o* only
fruit].

II. itr om textilvara &c kännas [it ~s damp].

III. s 1. handtag, skaft, öra, grepe, dörrvrede Ac; a ~ to o.'s name F en titel [att hänga upp namnet på]. 2. biidi.
medel, verktyg; ngt som kan utnyttjas: tillfälle, förevändning, anledning [give a ~]. -e-bar [-ba:] s [ofta pi. ~s]
styrstång på cykel.

hand-lever [hæ'ndli:və] s [hand]spak. Hand ley-Page [hse'ndlipeidj] npr, S slags stört aeroplan.

hand-line [hse'ndlain] s dörj metrev utan spö. handling [hse'ndlig] s beröring; hanterande; sätt att handskas med
Ea» impudent ~ of facts]; penselföring; behandling, handll-loom [hæ'nd|lu:m] s handvävstol. - -made [-mei'd,
attr. - -] a tillverkad för hand, handgjord. -maid[en] [-meid, -n] s tjäna-rinna nu blott biidi. - -me-downs [-



miidau^nz] s pl S begagnade kläder. • -organ [-o:gən] s [vevjpositiv. - -out [-aut] s Am. S mat (pengar Ao) som
ges till dörrknackare. - -pick [-pi'k] tr plocka för hand, handplocka; biidi. Am. F utse (välja) med omsorg isht med
ohederlig biavsikt [a fs^ed jury]. - -rail [-reil] s ledstång, räcke. - -running [-rA'nig] adv F i ett sträck. - -saw [-
so:] s handsåg. - -screw [-skru:] s teku. handspel, domkraft för hand. han[d]sel [hænsl] I. s 1. liten gåva vid nyår
el. början av ngt nytt, 'lyckopengar'. 2. handpenning. 3. handsöl; förstling av ngt; första försöket; försmak. II. tr 1.
ge ngn nyårsgåva (handpenning, handsöl Ac). 2. inviga; bruka för första gången; vara den förste att bruka,
handshake [hæ'ndjeik] s hand|slag, -tryckning. ~r [-ə] s biidi. lismare. handsome [hæ'nsəm] I. a 1. vacker med
bibet. av ståtlig (stilig, välformad,äv. elegant) [horse, building, furniture &c]; isht om män [he is very a ~ man en
vacker karl; a

handspike [hse'ndspaik] s hävstång, handspak, hands-up [hæ'ndzAp] I. itr ge sig. II. tr tvinga

att ge sig. III. s kapitulation. Handsworth [hæ7ndzwə:þ] npr. handll-vice [hæ'ndjvais] s filklove. - -wheel

[-'(h)wi:l] s ratt. -work [-wə:k] s arbete gjort för hand, handarbete, manuellt arbete, •writing [-raiNtig] s skrift,
handstil, handy [hae'ndi] a0 1. till hands [have a th. come ~ vara till hands: komma lägligt; come in o* komma
väl (bra) till pass. 2. lätthanterlig [volume]; bekväm, praktisk. 3. om personer händig, skicklig, flink, praktisk. rv-
dandy + [-dæ/ndi] s lek [gissa] vilken hand! hang [hæg] ss. verb, hung hung; i bet. i. 2. mest ~»ed n^ed I. tr 1.
hänga [upp] [av. ~ up; on på; nv a picture on a wall; o.'s hat on a peg]; /x/ a door Ac hänga (fästa) en dörr Ac på
hakarna; ~ meat hänga Upp kött att torka el. bM mört ei. ankommet; ~ wall-paper sätta upp tapeter; ~ out hänga
ut (upp) skylt, flagga Ac, kläder till torkning Ao; ~ up äv., isht i pass. skjuta åt sidan* lägga på hyllan, uppskjuta
tills vidare; itr. F hänga upp luren, ringa av; be hung up äv. fördröjas. 2. hänga, avliva medelst hängning; ~/ ~ it!
sablar! fördömt! ~ you! you be r^ed dra åt helsike (skogen)! I'll be ojed if nej, så förbaske mig om ngt fàr ske; I'll
see you rsjed first jag gör så tusan heller; ren. ~ o.s hänga sig. 3. hänga [med] huvudet [äv. O! down.]; ~ fire om
skjutvapen vara hårdtryckt; widi. gå trögt, ligga i dödvatten. 4. behänga, pryda, hänga upp .. i (på, utefter) [~
with]; tapetsera. 5. ~ a jury Am. om jurymedlem hindra enhälligt beslut. II. itr 1. hänga, vara upphängd ei.
hängande [by vid, med, i, på, from i, ned från, on i, på; it hung from the ceiling by a string]; dingla; av. stå (gå)
och hänga; ~ about, Am. F o, around gå och driva sysslolös; ~ about a place gå och stryka kring en plats; ~ out S
hålla till, bo, kampera se äv. 3. 2. hänga[s] i galgen, bli hängd [he shall for it], 3. hänga, luta [fram, ned]; skjuta
ut (fram) [over över]; ~ aut om tunga hänga ut[e] (ned). 4. sväva [between life and death]; Midi, hänga hotande
[over a p.'s head]. 5. sväva, vara oviss, tveka [äv. ~ in the wind; the battle hung in the balance]; dröja; csj back, ~
off hålla sig tillbaka (undan strid, affär Ac), dra sig, tveka; ~ in doubt vara oviss. 6. Am. om jury icke kanna enas.
7. ~ [up~\on hänga (bero) på; hänga fast vid; sitta fast et. fastna i; hänga sig på' ngn ss. snyltgäst [~ on the parish];
tynga på, trycka [~ upon a p.'s spirits]; they hung on his lips de hängde [fast] vid hans läppar (ord); time heavy
on my hands tiden går förfärligt långsamt, jag finner det dödande tråkigt; ~ over F hänga efter, vara kvar från
föregående tid; ~ together hålla ihop; gå (hänga) ihop, låta förena sig; ~ up se T. 1. III. s 1. häng|ande, -ning; sätt
att hänga, svikt, fall [the ~ of a gown]. 2. sluttning; lutning, böjning nedåt. 3. get the ~ of Am. F komma på det
klara (underfund) med, få [ngt] grepp på, lära sig förstå ei. sköta. 4. not a F inte ett dugg.
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hangar [hæ/qə, nv. -ggə, -gga:].? hangar för vagnar

el. aeroplan, flygstall.

hang -dog [hæ'g;dog] s galgfågel; ~ face, ~ look galgfysionomi. -er [-ə] s 1. uppjhängare, -sättare isht i sms.
[bell-oj, paper-~]; tapetserare. 2- hängare ögla, krok &c; kittdftsgalge. 3. grytkrok; vid skrivning stapeln I £pot-
hooks and r^s]. 4. huggare, hirsehfängare. 5. skogsbacke ofta i ortnamn. -er-0n [-əro'n] (pl. ojS-on [-əzo'n]) s F
förakti. anhängare; 'påhäng', 'kardboire', snyltgäst, --ing [-ig] I. a 1. hängande; ~ valve klappventil. 2. lutande,



brant sluttande [~ wood, n* garden]. 3. hängnings-, galg-; ~ face galgfysionomi; ~ matter galgstreck, brott som
kan leda till galgen. II. s 1. [upp]hängning; ~ committee utställningskommitté som bestämmer tavlornas plats; ~
up äv. uppskov, bordläggning. 2. hängning straff. 3. oftast pi. förhänge[n], v»gg-, bädd- &c [-dra-peri[er],-]
{+dra- peri[er],+} gobeläng[er]; tapeter [paper-ojs]. -man [-mən] (Pi. -men [-mən]) s bödel. - -nail [-Heil] s
nagel|risp, -rot. - -out [-aut] s S till-+ håll, vistelseort. - -over [-ou'və] s kvarleva;

S kopparslagare, hank [hægk] s 1. rulle, bukt, ögla. 2. diai. hank, vidja för stängning av grind. 3. härva 840 yds
bomullsgarn, 560 yds yllegarn. 4. »i» Stagring,

litsa. 5. biidi. tag, grepp på ngt; have a oj on a p. ha ngn säkert i sin hand (sitt våld), hanker [hæ'gkə] itr; oj after
[gå och] längta (tråna) efter, åtrå. II. s hemlig längtan, åtrå. Hankow [hæ'nkau', av. hæ'g-] npr Hankou. hanky
[hæ'gki] s F förkortn. för handkerchief. hanky-panky [hæ'gkipæ'gki] s taskepelarkons-ter; spel bakom kulisserna;
oärligt spel, fuffens.

Hanley [hæ'nli], Hannah [hæ'nə], [-Hannay[hæ'-nei],-] {+Hannay[hæ'- nei],+} Hannibal [hæ'nibl], Hannington [-
[hæ'-nigtən]-] {+[hæ'- nigtən]+} nprr.

Hanover [hæ'novə, &v. -nəv-] npr Hannover, ~ian [hænov^əriən] I. a hannover|ansk, -sk. II. s hannoveranare.

Hans [hænz] npr; ökn. på tysk «i. holländare. Hansard [hæ'nsəd, ä7. -sa:d] I. npr. II. s 1. det officiella eng.
riksdagstrycket. 2. hist, hanseat. 'X.ize [-aiz] tr [ur riksdagstrycketl Citera ngns tidigare yttranden mot ngn, erinra
ngn om tidigare yttranden (ståndpunkt). Hanse [hæns] s 1. rorr köpmansjförening, -gille. 2. the o, hansan,
hanseförbundet. ^atic [-iæ'tik] a lianseatisk, hanse- [the o, League]. hansel [hænsl] se han[d^\sel. hansom
[hae'nsam] s Siags tvåhjulig droska

(kabriolett) för två personer med kuskbock bak [äv. ~ cab].

Hants [hænls] npr — Hampshire.

Hanüway [hæ'nwei] npr. -well [hæ'nw(ə)l] npr;

o, asylum hospital i Middlesex.

1. hap [hæp] tr isht skotti. över|täcka, -hölja; insvepa, stoppa om ['v up a child in bed],

2. hap [hæp] åid. I. s 1. lycka, lott [good (ill)

/<w]; slump [as ~ would have it]. 2. händelse, skickelse. II. itr hända; råka [to do; upon a p]. ^hazard [-hæ'zəd,
av. ---]«, a° o. ad» [som sker av en] slump, ren tillfällighet, lyckträff; at (by) o» på en höft, på måfå, på en slump;
in a oj manner [liksom] på en höft; a oj remark en tillfällig anmärkning, ett yttrande som man råkar fälla, ^less [-
lis] a° olycklig, ~ly [-li] adv åid. möjligen, måhända, tilläventyrs, ha'p'orth [hei'pəþ] s se halfpennyworth; a ~

of milk mjölk för en halv penny, happen [hæ'pən] itr 1. hända [to ap. ngn], tillfälligtvis ske, inträffa; falla sig; »v/
what may hända vad som hända vill; how did it hur gick det till? hur kom det sig? it r^ed tha t det föll sig så att;
just as it might oj alldeles som det kunde falla sig; it might oj det kunde inträffa i verkligheten (slå in); something
has ~ed to the engine det har blivit något [fel] med motorn. 2. råka [to do [att] göra]; I o,ed to know jag visste av
en händelse (händelsevis); I ~ed to mention händelsevis kom jag att nämna; you don't ~ to have matches about
youf du har väl inte händelsevis tändstickor på dig? 3. ~ [up~]on [händelsevis] komma på (över). 4. Am. ~ in
titta in; ~ into a theatre komma att gå in på en teater, r^ing [-ig] s inträffande; händelse, tilldragelse. happi||ly
[hæ'pi;li] ado lyckligt; lyckligtvis, -ness [-nis] s lycka, sällhet [the greatest ~ of the greatest number]; av. lycka,
tur [I had the ~ to meet him]; o, of expression förmåga att finna lyckliga uttryck. Happisburgh [hei'zbərə] npr.
happy [hæ'pi] a 1. lycklig [ot över; to över att]; säll; üv. med försvagad bet. glad, belåten; / shall be ~ to assist det
skall bli mig ett nöje att hjälpa, jag skall [så] gärna stå till tjänst;

to see you det gläder mig att se er hos mig hälsning av värden till gftst vid skål; ~ dispatch se hara-kiri; oj family
se family; pi. äv. slags sällskapsspel löjliga familjer; ^ hunt-ing~grounds sälla jaktmarker; be in a oj mood vara i
en glad sinnesstämning. 2. lycklig, gynnsam, av ödet gynnad [be in the oj position of having ..]; framgångsrik;



av. glädjande, lycklig [a ~ event]. 3. lyckad, lyckligt funnen, träffande; fyndig, skicklig; ^ thought lycklig
ingivelse, ^-go-lucky [-go(u)lANki] a sorglös, lättsinnig, som tar dagen som den kommer, ^-looking [-lu'kig] a
[som ser] glad [ut], med glatt utseende (glad min). Hapsburg [hæ'psbə:g] npr Habsburg. hara-kiri [hairoki'ri] s
jap. isht förr självmord med bukuppristning i st. rör straff ei. vanära, harakiri. harangue [həræ'g] I. s högtidligt tal
tm folk-samling el. uppsatt person; förakti. Orerande, skränigt tal, våldsamt utfall; lång harang, tirad. II. itr o. tr
harangera, hålla tal (tala) [till];
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förakti. predika, orera, ~r [-ə] s [folk]talare; pratmakare, skränfock. harass [hae'ras] tr 1. oroa fiende. 2. pina,
plåga, besvära, jäkta; svårt hemsöka; pina (trötta) ut; ~ed &r. förpinad; adv. singly pinsamt, retsamt, besvärande,
~ment [-mənt] s [-plåga[n-de]-] {+plåga[n- de]+} &c; oro, upprivenhet. harbinger [ha:'bin(d)3ə] nu mest biidi. I.
s förelöpare, fÖr[e]bud; forr ofta med uppdrag att skaffa kvarter; budbärare. II. tr före-, bejbåda. Harliborne
[hcr/bjən] -borough [-(ə)rə] nprr. harbour [hcr/bə] I. s 1. hamn; ~ board hamnstyrelse; ~ wall hamn|arm, -molo.
2. &id. tillflyktsort; skydd. 3. hjorts &c lya, bo. II. tr 1. härbärgera, ta emot, bereda skydd [refugees, smuggled
goods]; bereda fartyg hamn; hysa äv. biidi. Edesigns, suspicions]; ~ vermin innehålla ohyra. 2. förfölja hjort till
dess lya. III. itr 1. gå i hamn. 2. aid. bo. age [-[ha/-b(ə)ridj]-] {+[ha/- b(ə)ridj]+} s 1. härbärge, kvarter. 2.
tilldykts-ort, tillhåll. 3. hamn. ~-dues [-dju:z] s pl fartygs hamnavgifter. w court hård tennisplan av cement &c
Emots. grass ~]; ~ facts nakna fakta; in o» condition sport, om 'häst i utmärkt kondition. 2. hård, skarp, kraftig,
häftig E~ fight, rain]; ivrig, ihärdig, seg [student, worker]; ~ drinker svår supare; ~ labour jur. straffarbete; ~
work hårt (ansträngande) arbete se av. 3. 3. Svår i olika bet.: att göra, sköta, förstå, lära, uthärda, förbättra &c
[question, task, work, ~ to please]; mödosam; a ^ case ett svårt fall; Am. ett dåligt subjekt, en oförbätterlig
individ; words svåra ord långa och konstiga; hårda ord; äv. tillmälen jfr bet. 4.; of di' gestion svårsmält; ~ of
hearing lomhörd; she was ~ to be persuaded det var svårt att övertyga henne. 4. om personer hård[hjärtad],
känslolös, nästan grym; obillig, sträng, fordrande [master]; om sak hård, tryckande, tung [fate, life]; om tid svår;
om klimat sträng, hård, svår [weather, winter]; drive a o» bargain pressa priset till det yttersta; ~ lines se 2. line I.
14.; ~ names starka uttryck; av. tillmälen; ~ swearing fräck mened; be ~ [up]on a p. vara sträng (hård, obillig)
mot (hårt ansätta) ngn; it is upon him det är hårt mot (synd om) honom. 5. snål, njugg. 6. hård, grov nästan
frånstötande [features]; kärv stil &c; ~ fare grov (enkel) kost. 7. hög och fast

pris, marknad. 8. fonet. ü) velar; 6) tonlÖS. 9. Am. stark dryok, Sprit-. II. adv 1. hårt i olika bet.: våldsamt,
väldigt, häftigt, intensivt, skarpt, kraftigt Eit blows, freezes, rains drive, try *x,]; strängt; ivrigt, flitigt [work ~];
beg ~ bedja enträget (ivrigt); press o, ansätta hårt; äv. våldsamt bestorma; look ~ at a p. titta skarpt på ngn; ride ~
rida fort; study ~ studera (läsa) flitigt. 2. illa; med svårighet [move, win /x/]; svårt; ~ hit F illa däran; be ~ put to it
ha svårt att; inte ha det lätt; vara svårt pressad (hårt drabbad) [by the crisis]; it goes ~ with him det går illa för
honom, han har (får) det svårt; it shall go ~ but I will find them jag skall få reda på dem om det inte är alldeles
omöjligt, det skall sitta hårt åt om jag inte . .; die ~ sälja sig dyrt, inte ge sig i första taget; be ^ up F ha ont om
pengar, vara i knipa; se ~-a-weather. 3. nära E~ upon three o'clock]; dikt; ~ by ngt aid. strax bredvid, alldeles
intill prep. o. adv.; run a p. <\, [för]följa ngn nära (tätt i hälarna). III. s 1. fast strand ss. landningsplats,
landningsbrygga. 2. S eiiipt. för ~ labour straffarbete. *x/-a-lee [-əli-/] adv o. interj *£> [ror] dikt i lä, ned med
Todret. ^-a-port [-əpo:'t] adv o. interj hårt babord, 'x.-a-weather [-əwe'ðə] adv o. interj 4/ [ror] dikt i lovart, hårt
upp med rodret, ^-bake [-beik] s mandelknäck. <x,-bitten [-bi'tn] a styvmunt häst; hårdnackad, seg i strid, ~-
boiled [-boi'ld] a 1. hårdkokt agg &e. 2. biidi. F hård [hat]. 3. biidi. F förhärdad; hårdfjällad; obeveklig [a ~ of
ficial] Eäv. = 'headed], ^-earned [-ə/nd] a surt (med möda) förvärvad, ^en [-n] I. tr 1. göra hård[are]; biidi.
skärpa, förstärka [into till]. 2. härda [children, plants, steel; o. s.]; stålsätta; vänja [to vid]. 3. förhärda. II. itr 1.
hårdna; härdas; förhärdas. 2. om pris bli fa8t[are], stiga, <vfavoured [-fefvəd], ^/-featured [-fi/tjəd] a med grova
(stränga) anletsdrag; frånstötande, ful. ^-fisted [-fi'stid] a



1. med hårda (kraftiga) nävar. 2. snål, njugg, ^-fought [-fo:'t] a hård[nackad] [battle]; häftigt omstridd, ^-grained
[-grei'nd] a 1. tätt och fast byggd. 2. biidi. sluten, frånstötande; hård. ~-handed [-hæ'ndid] a 1. med hårda
(barkade) händer. 2. hård[hänt], sträng [a ~ despot], rxt-headed [-he'did] a° [med] kall[t huvud], nykter[t
tänkande], praktisk [a ~ business man]. <v-hearted [-ha/tid] a° [-hårdhjärtad];-] {+hård- hjärtad];+} obarmhärtig.

Hardicanute [ha/dikənju:t] npr Hårdeknut. Hardie [ha/di] npr.

hardihood [hcr/dihud] s 1. djärvhet, tapper-het, dristighet; fräckhet. 2. $ härdighet. Harding[e] [ha/dig] npr.

hardilish [ha:'d|ij] a° tämligen hård &c se hard. -ly [-li] adv 1. ngt ^ hårt, strängt, rigoröst [deal ~ with a p.]; work
~ verka strängt.

2. med möda (svårighet) E~ earned], 3. vanl.
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knappt, knappast, näppeligen [I need ~ say; that is ~ right; *v had he eat down when the door opened]; anybody
nästan ingen; A» ever nästan aldrig. - -mouthed [-mau'ðd, -þd] a 1. hård mun t häst. 2. biidi. styvsint, omed-
görlig, envis; av. frän, barsk i ord. --pan [-pæn] s isht Am. 1. fast (hårt) jordlager ar sand &o under lös jord. 2.
biidi. fast grund; yttersta grund; kärna, det väsentliga [the ~ of character]; [nakna] fakta £get down to

1. hårt ansatt. 2. sammanbiten mun; skarp; hårdnad, stel. 3. btidi. bestämd, oböjlig, nack-styv. 4. hungrig, -shell [-
Jel] a 1. med hårt skal; biidi. styvsint av. subst. 2. F sträng, ortodox [Am. Baptists], -ship [-Jip] s det som ar »Tärt
att bara: vedermöda, besvärlighet, påfrestning, strapats; lidande, prövning, möda; brist, umbärande, försakelse
[privations and ojs]; it would be a o» if.. det vore (skullékän-nas) hårt om..; it's no ~ to have toFduic mår inte illa
av att; suffer great *>»s lida mycken vedermöda, slita mycket ont. - -tack [-tæk] s skeppsskorpa, -ware [-wsə] *
järn-, metall-, smides|varor; ~ shop järn|affär, -handel, •wareman [-weəmən] s järnvaruhandlare. H-wick[e] [-
wik] npr. -wood [-wud] * isht Am. Skotti. hårt träslag ar lövfällande trad isht ek och ask [will you have it of deal
or ~f]. - -working [-wə^kig] a strängt arbetande, arbetsam, strävsam, ihärdig, -y [-i] a° 1. djärv, dristig [attack,
exploit, reply; Charles the dumdristig; fräck [denial]. 2. härdig, härdad, kraftig Emountaineer, plant; make o. s.
~].

hare [hsə] s hare; ~ and hounds hund och hare, 'snitseljakt' till fots; hold with the ~ and run with the hounds
vända kappan efter vinden; raise a ~ biidi. riva upp en besvärlig fråga i onödan, 'väcka en björn'; first catch your
~ then cook him man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, ~-bell [-bel] s bot. blåklocka; ar. Soma
nutans blåstjärna, vild hyacint. ~-brained [-breind] a tanklös, obetänksam, besinningslös; yr, vild, 'snurrig*, ~-lip
[-li'p, --]*har|läpp,-mynthet. harem [hs'orem, &v. -rəm] s harem. hare's-foot [he'ozfut] s 1. bot. Trifoiium
arvense harklöver. 2. puder. &o vippa ar hartass. Harewood [ha:'wud], Hargham [ha/fəm] nprr. Harllgraves
[ha:'|greivz], -greaves [-gri:vz] nprr. haricot [hæ'rikou] s 1. kokk. ragu isht på f&r.

2. ~ \bean] tursk böna. Harington [hæ'rigtən] npr.

hark [ha:k] itr o. * tr 1. lyssna [till] [to till], mest i imper. lyss[na]! hör [på]! ibi. ~ee/ 2. ~ away! "v forward! rop
manande på hundar; back! tillbaka! till hund som gått fOrbi spåret; ~

back bildl. återvända till ämne el. i tiden [a century].

Harlllaw [ha:'|b:], -lech [-'lek, 4i] nprr. Harlelan [ha/liən, a». - - -] o Harley- hoksamlare. harlequin [hculikwin] s
harlekin stum mask t pantomim i brokiga trikåer; narr, gycklare, pajas, ~ade [- - -ei'd] * 1. harlekinad, siags
pantomim dar harlekin spelar huvudrollen, efterspel till den eng. pantomime (ett musikaliskt sagospel som
uppföres ▼id jultiden). 2. narrspel, -streck i tiim. Harley [ha/li] npr; ~ Street Londons förnÄmeta läkargata.

Hårlock [ha:1ok] npr.



harlot [ha:'lət] s sköka, ~ry [-ri] s 1. skökoliv, otuktigt liv, otukt, biidi. liderlighet [the /v of art]. 2. ftv. sköka,
harm [ha:m] I. s ont, skada; I meant no jag menade inte illa, det var inte så illa ment; come to (take) ~ lida men
(ngt ont), taga skada, bli skadad; do ~ skada ngn, vålla skada; there's no ** done det är ingen skada skedd; keep
out of way hålla sig ifrån det som ont är (farligheterna); taga sig [väl] till vara, ej utsätta sig fö; fara (frestelse);
more ~ than good mera skada än gagn. II. tr skada, göra ngn ont (illa), tillfoga skada. III. itr % ta skada, ~ful [-
f(u)l] a° skadlig, fördärvlig, farlig, ~less [-lis] a° oskadlig, ofarlig, oskyldig [it all seems <v enough]; oför-arglig,
beskedlig; ~ paper-hangings giftfria tapeter; render ~ oskadliggöra, harmonic [ha:mo'nik] I. a (~ally adv)
harmonisk. II. s harmonisk överton, ~a [-ə], ~on [-ən] s glasharmonika; munharmonika. s [-s] s pl 1.
harmonilära. 2. övertoner, alikvot-toner.

harmon|jious [haimou'njlas] a° 1. harmonisk; välljudande. 2. biidi. harmonisk, samstämmig, enhetlig; endräktig,
vänskaplig, -ium [-əm] s [orgel]harmonium, kammarorgel, -ize [ha/mənaiz] I. itr harmoniera, stämma överens,
gå ihop [with med]; leva (vara) i endräkt. II. tr 1. harmonisera, sätta harmonier till melodi; göra harmonisk. 2.
biidi. bringa i samklang (överensstämmelse, endräkt); försona [with med], -y [ha:'m(ə)ni] s 1. mus. harmoni;
sam|klang, -spel, -stämdhet; välljud; av. harmonilära. 2. biidi. harmoni, överensstämmelse, samstämmighet [in ~,
out of endräkt, samförstånd. 3. konkordans[bok], isbt evangeliekonkordans. Harmsworth [ha:'mzwə(:)þ] npr.
harness [hcr/nis] I. s 1. sele, seldon: widi. ar-bets|utru8tning, -ordning; double ~ parsele; single ~ enbetssele; in i
arbetet, i tjänsten, 'i selen', i tagen; av. gift; die in ~ dö (stupa) på sin post. 2. hist, harnesk; rustning. II. tr 1. åid.
ikläda ngn rustning. 2. sela [på]; spänna för. 8. utnyttja, ta i anspråk, exploatera, utbygga rattenfaii &c. ~-cask [-
ka:sk] s köttina. ~-maker [-meikə] s sadelmakare.
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Harold [hae'rald] npr Harald, harp [ha:p] I. s mus. harpa. II. itr 1. spela [på] harpa. 2. biidi. ~ on ständigt spela på
viss sträng, jämt komma tillbaka till, gå på (köra) med, 'idissla'. o-er [-ə], -vist [-ist] s [-harp[o]-spelare.-]
{+harp[o]- spelare.+}

harpoon [ha:pu:'n] I. s harpun. II. tr harpu-

nera. ~er [-a] s harpunerare. harp-seal [ha:'psi:l] s zooi. grönlandssäl. harpsichord [ha/psikoid] s mus. klavecin.
harpy [ha:7pi] s 1. mytoi. harpya. 2. biidi. rov-

girig varelse; blodsugare, utpressare, harquebus [ha:'kwibas] s & förr hakebössa. Harraden [hae'radan] npr.
harridan [hae'ridan] s gammal häxa, käring, harrier [hae'ria] s 1. stövare mest för harjakt. &. zooi. kärrhök.

Harriet [hae'riat], ^sham [-Jəm, hae'rijam], Harrington [hæ'rigtan], Harris [hæ'ris], ~on [-n], Harrod [hæ'rad] stor
londonfirma, Harrogate [hae'rogit] nprr.

Harrovian [harou'vian, hær-] a o. s [en] som tillhör[t] Harrow-skolan. Harrow [hæ'ro(u)]

npr [oj-on-the-Hill] stad med en av Englands mest berömda public schools grundad 1571. barrow [hærro(u)] I. s
harv; under the o* i trångmål. II. tr 1. harva. 2. biidi. sönder-, upp|-slita sår &o, uppriva, plåga, pina, oroa [a p.'s
mind]; o,ing upprörande, hemsk [story], harry [hae'ri] tr 1.härja,plundra. 2.plåga,oroa. Harry [hæ'ri] npr Harry
kortnamn rar Henry; old oj, Lord ~ F djävulen, hin [håle]; play old oj with gå illa åt, fördärva, harsh [ha:J] a° 1.
hård, sträv rör känseln [towel, feel 2. skarp, kärv, frän, amper smak [-[flavour].-] {+[fla- vour].+} 3. skärande,
sträv onrtfud; ~ discords skärande dissonanser; ~ voice skarp (sträv, äv. barsk) röst. 4. grov, hård, [från]stötande,
obehaglig i aiim. [expression, face]) ogästvänlig, hård [climate]. 5. hård, sträng, barsk [parent, treatment], harslet
[hcr/slit] se haslet.

hart [ha:t] s zooi. hjort Isht från och med femte året;

OJ of ten tiotaggare med tio grenar på hornen. Harte [ha:t] npr.



hartebeest [ha:'tibi:st] zooi. kama sydafr. antilop. Hartliford [haffad], -ingtori [-igtən], -lepool [-1-

pu:l, -lipu:l], -ley [-li] nprr. hartltsjhorn [ha/tlshoin] s 1. hjorthorn. 2. kem. hjorthornssalt, kolsyrad ammoniak
luktsalt [vani. salt of ~]. 3. kem. kaustik ammoniak [eg. spirit of - s-tongue [-stArj] s bot. hjorttunga slags
ormbunke. Hartz [hcr.ts] npr Harz.

harum-scarum [hs'aramske'aram] F I. a som rusar åstad, tanklös, obetänksam, vild, 'kör i vir.d'; virrig. II. adv
tanklöst, vilt, som en galning. III. s tanklös (lättsinnig) individ, tokstolle.

Harun-al-Raschid [hae'ruinaelrae'JKOd, hænr/n-] npr.

Harvard [ha/vad, äv. -va:d] npr; oj University

i Cambridge vid Boston, U. S.A.'s äldsta universitet.

harvest [ha/vist] I. s 1. skörd[etid] [ripe for o/]; moon fullmåne närmast höstdagjäm-ningen. 2. skörd, gröda [the
oj is ripe]) ~ festival skördefest i kyrkan, tacksägelsefest vid slutad skörd; ~ home glad skördefest nu sällan firad;
~ queen skördedrottning docka kringburen vid oj home ofta gjord av sista sädeskärven. 3. bildl.

skörd, vinst. II. tr skörda, inhösta äv. biidi.; av. samla på hög, spara, /v-bug [-bAg] s zooi. larv av Leptus
autumnalis gräs-, skördekvalster. ~er [-a] s 1. skördeman. 2. skördemaskin

isht självbindande, ~-fly [-flai] s zooi. Am. 8trit,

cikada, ^man [-mæn] s 1. skörde|man, -karl, slåtterkarl. 2. zooi. låckespindel. mouse [-maus] s zooi. dvärgmus.
Harvey [ha:'vi], Harwich [hae'ridg], Harwood

[ha'/wud], Harz [ha:ts] nprr. has [hæz, obeton. haz, az, Z, s] 3. pers. sing. pres. av have. ^-been [hæ'zbi(:)n] s F
fördetting, f. d. framstående (betydelsefull) &0 person el. sak. Hasdrubal [hæ'zdrubl,äv. -bæl], Haselrig [-[hei'zl-
rig],-] {+[hei'zl- rig],+} Hasemer [hei'zma] nprr. hash [hæj] I. tr hacka sönder kött &cEäv. up]. II. s 1. kokk.
slags ragU av blandade köttrester oeh grönsaker. 2. bildl. Uppkok på ngt gammalt. 3. bildl. hackmat, röra; make a
o, of göra pannkaka av, röra till, förfuska; settle a p.'s ~ S göra kål på ngn. ^-house [-haus] s Am. S billigt
matställe, 'sylta', hashlleesh [hæ'J|i:J], -ish [-if] s haschisch. Haslemere [hei'zlmia] npr.

haslet [hei'zlit] s kokk. hjärtslag innanmäte isht

av svin.

Haslingden [hae'zligdan] npr. hasn't [hæznt, äv. hæzn] förkortn. för has not. hasp [ha:sp, av. hæsp] I. s
[dörr]hasp[e]; klin-ka. II. tr stänga med hasp, lägga hasp (klinka) på. hassock [hæ'sak] s 1. grästuva. 2. r«nd fast
kudde

el. mjuk pall att knäböja på i kyrkan, knäkudde, hast [hæst, obet. hast, (a)st] åid. 2. pers. sing. pres.

av have [thou o»]. haste [heist] I. s hast, skyndsamhet; brådska; ofta för stor brådska, förhastande; make oj raska
på, skynda sig; more oj, less speed ordspr. ung. [det är klokast att] skynda långsamt; in oj i hast, hasteligen; be in
oj ha bråttom; we are in no oj vi ha inte bråttom (ingen brådska). II. itr nu mest poet. skynda sig, hasta, ~n
[heisn] I. tr påskynda, pådriva. II. itr skynda [sig] [to till, att], ila. Hastings [hei'stigz] npr.

hast|y [hei'sti] a° 1. brådskande, skyndsam, snabb, hastig [glance]) adv. -ily ofta brådstörtat; read it -ily over
hastigt läsa igenom (genomögna) det; pudding kokk. mjölgröt. 2. förhastad [conclusion, words], 3. häftig, hetsig
[temper]. hat [hæt] I. s 1. hatt; bad oj S utsvävande
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sälle, dåligt subjekt; cocked ~ se cocked; Gainsborough ~ slags bredbrättad damhatt; ~ in hand med hatten i



handen, underdånigt; ^ trick so ^-trick: high silk tall top ~ hög hatt, stormhatt; opera ~ chapeau claque; soft felt ~
mjuk hatt, filthatt; hang up o.'s ~ F slå sig ned, göra sig (vara) hemmastadd hos ngn; raise o.'s ~ to lyfta på hatten
för, hälsa på; pass (send) round the ~ skicka omkring hatten (håven), tigga bidrag; talk through o.'s ~ S bluffa,
skryta, göra de mest befängda påståenden; under a p.'s ~ i hemlighet, konfidentiellt. 2. kardinalshatt [ = cardinal's
red ~]; kardinalsvärdighet. II. tr kläda i hatt. ~-box [-boks] s 1. hattask av papp. 2. hattjask, -fodral av tyg för
damhattar, ~-case [-keis] S hattfodral av läder för herrhattar.

1. hatch [hætj] s 1. balvdörr; nedre dörrhalva av delad dörr. 2. dammlucka. 3. skeppslucka själva locket [ibi. av. =
^way]; under ~»es under däck; biidi. nere, förtryckt, i betryck; död och begraven.

2. hatch [hætj] konst. I. tr Skugga med strecknSng el. korsstreck, skraffera etsning &c. II. s [kors-] streck.

3. hatch [hætj] I. tr 1. kläcka [ut] [äv. ~ forth, out]; count o.'s chickens before they are

ed ung. sälja skinnet innan björnen är skjuten. 2. biidi. utkläcka, uttänka [a plot]. II. itr 1. häcka. 2. krypa fram ur
agg; [ut]kläckas. III. s 1. häckande, [ut]kläckning; f^es, catches, matches, and dispatches F tidningarnas födda,
förlovade, vigda och döda. 2. kull. ~er [-ə] s 1. häckande fågel, en som ruvar (kläcker &c). 2.
äggkläckningsapparat. 3. biidi. upphovsman; intrigmakare. ~ery [-əri] s fiskodlingsanstalt.

hatchet [hse'tjit] s handyxa; bury the ~ begrava stridsyxan, sluta fred [mots, dig up the ~]; throw ( fling) the ^ F
breda på, skära till i växten, skarva; throw the helve after the ~ kasta dåliga pengar efter de goda; offra resten
också; låta det gå alltsammans, ~-face [-feis] s vasst och smalt (skarpt skuret) ansikte.

hatchment [hæ^Jmənt] s aviidens vapensköld

uppsatt över hans hus el. i kyrkan.

hatchway [hæ/tjwei] s skeppslucka, luck-öppning.

hate [heit] I. s nu ortast poet. hat, avsky, ovilja. II. tr 1. hata. 2. tycka ytterst illa om, icke tåla, avsky, ytterst
ogärna göra ngt [to do, av. doing], ^able [-əbl] a förhatlig, ~ful [-f(u)l] a° 1. hatfull, hätsk. 2. vani. förhatlig [to
för]; avskyvärd.

Hatfield [hæ'tfi:ld] npr.

hatllful [hæ^lflu)!] S en hatt full med ngt; en hel del. - -guard [-ga:d] s hattsnodd.

hath [hæþ] fild. 3. pers. sing. pres. av have [he

to him that ~ more shall be given]. Hathaway [hæ/þəwei], Hatherley [hæ7ðəli], Ha-thern [hæ'ðə:n], Hathorne
[ho/þo:n] nprr.

hat-llpin [hæ't|pin] s hattnål, -rack [-ræk] s

väggfast hatt-, kläd|hängare. hatred [hei'trid] s hat, ovilja, avsky [of to, äv. against, toivards, for mot, för; bear ~
to a p.; his ~ of hypocrisy]. hat-stand [hæ'tstænd] s fristående hatt-, kläd|hängare.

hatter [hæ'tə] s hattmakare [mad as a ~]; hattaffär.

Hatt||eras [hæ^jərəs] -o [-o(u)], -on [-n]nprr. hat-lltouching [hæ't|(t)AHJig] a hälsande; have a ~ acquaintance
with vara hattbekant med, jämt ha'lsa på utan att känna närmare. •tree [-(t)ri:] S se -stand. -trick [-(t)rik] 5 i
kricket att slå tre grindar med tre bollar i rad, i fotb. att gtfra tre mål 1 en matoh.

hauberk [ho:/bə(:)k] s brynja. Haugh [ho:], ~am [hA'fəm i Kent, hæ'fəm i [-Lincolnshire],-] {+Lin- colnshire],+}
»viley [-li], ~mond [-mənd,hei'mənd], ~ton, ~ton-le-Skerne [ho'tn, -ləskə:'n] nprr. haughty [ho:'ti] a°
högfdragen], -modig, dryg,

'överlägsen' i sätt; stolt, haul [ho:l] I. tr 1. isht <1» hala, draga krartigt E~ down the flag, ~ in the anchor],
uppfordra; släpa, bogsera. 2. transportera, frakta med kärra &c. 3. ~ up anhålla Eeg. be r^ed up before a
magistrate]; ställa till rätta för ngt; ~ over the coals F ge en skrapa. 4. se II. 2. ex. II. itr 1. hala, draga [at, upon i,



på]. 2. >£> ändra kurs (riktning) äv. bildl.; äv. allm. Segla i viss riktning;

[round] om vinden kasta om, svänga; ~ upon the wind [äv. tr. ~ the wind, ~ her wind] brassa bidevind; ~ off
Midi, svänga över (tillbaka) från ngt; ~ up brassa bidevind; stanna, lägga till [the boat r^ed up at the pier]. III. $ 1.
halning, ett tag i haining, drag. 2. notvarp, drag; erhållen fångst i ett notvarp. 3. bildl. kap, förvärv, vinst [get a
fine ~]. <v,age [-idj] s 1. halande; uppfordring; transport av last i vngn ei. d. 2. transportkostnader, ~er [-ə] se -
ier. Haulgh [hof] npr.

haulier [ho/ljə] s halare, ishtbergv. uppfordrare. haulm [ho:m, av. ha:m] s 1. stjälk av böna &c. 2. koll. blast, ris
av potatis, ärter, bönor &c.

haunch [ho:n(t)J] s 1. höft, länd; kokk. [-lårstycke],-] {+lår- stycke],+} kyl. 2. byggn. del av valvjsida, -ben.
haunt [ho:nt] I. tr 1. ofta besöka, hålla till i (på, hos), ofta vistas (vara) i (på); jämt vara tillsammans med, hänga
efter; a ~er of taverns en flitig krogkund. 2. biidi. [för]följa [the recollection ~erf him], hemsöka. 3. mest i pp.
spöka i (på, hos); om spöken hemsöka, husera i; this room is **ed det spökar i det här rummet; ~»ed castle
spökslott. II. itr hålla till, 'hänga', ständigt vara [in, about a place]. III. s tillhåll, vanlig vistelseort, uppehållsort.
Hausa [hau'sə, äv. -z-] s medlem av hausa »tort

negerfolk i Västra Sudan.

Hautbois [ho'bis] npr.

hautboy [ou'boi, av. hou'-] s 1. oboe. 2. siags stort smultron Frngaria eiatior E&v. ~ strawberry].
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Havana [həvæ'nə] I. npr. II. s havannacigarr, have [hæv, obet. həv, (ə)v] had had, 3. pers. sing, pres. has I.
hjälpverb hafva] done it, I had done it, I shall (should) ~ done it]; she has lied to me as she has to you]. II. tr 1.
ha[va], äga, innehava [how many children ~ they?]; oj on ha kläder på sig; I oj nothing for it but to jag har intet
annat val (ingen annan råd, det återstår mig ingenting annat) än att; ~ a th. to o. s. ha ngt för sig själv, få vara
ensam om ngt. 2. ha åtnjuta [he has very bad health; erfara [he had no fear; did you oj a nice time? did you oj a
smooth passage?]. 3. ha kunskap i, kunna [he has little Greek]; förstå; 1 oj it! nu har jag det! 4. hysa, ha[va] [oj
the goodness to], visa; utöva, taga; ~ the impudence to vara nog fräck att; ~ regard to taga hänsyn till. 5. utföra,
hålla på med göra, ta sig, få sig [~ a nice walk; do you oj a bath every day?]; oj a feel känna ett tag; ~ a look at
titta litet på; ~ a try försöka litet. 6. uttrycka [as the proverb has it som det heter i ordspråket]; isht med will:
hävda, påstå [he will oj it that]; will not ~ icke vilja erkänna; rumour had it that ryktet ville veta att. 7. få, erhålla
[it is to be had at the stationer's; I had a letter from him]; äta, dricka, taga [I am having my dinner; we had a cup
of tea; I didn't ~ any coffee this morning; when do you usually oj dinner?]; let a p. ~ a th. låta ngn få ngt, ge ngn
ngt, sälja ngt [I'll let you oj it for 5 *.]; what would you oj? vad får det vara? ~ some wine! ta (drick) litet vin! 8.
~ it a) segra, ha vunnit, ha övertaget: the Ayes ~ it frågan är med ja besvarad; ~ it on a p. Am. F ha övertag[et]
över ngn, vara ngn överlägsen; b) F få [på pälsen], få stryk (skäll &c); let him oj it ge honom bara! c) se 3.; d) se
6.; e) ~ it in for Am. F ha ett horn i sidan till, vilja komma åt. 9. F ha [fått] ngn fast, ha satt ngn [på det hala]; you
have me there nu har du mig fast, där är jag svarslös; ~ it out with a p. göra upp dispyt &c med ngn; I'll o» it out
of him det skall han få betala (umgälla); o* a p. out utmana ngn på duell; to be had S bli lurad [he is not easily
had]. 10. aid. få, lyckas skaffa ngn ngnstans; ~ away få bort; ~ it out 8junga ut; genom diskussion &c få slut på
en sak; up stämma [inför rätta]. 11. ~ to + inf. isht ss. ersättning för must i andra former än presens vara tvungen
att, måste, skola, behöva [he had to pay £ 100; he did not have (äv. had not) to wait long; did you oj to make a
speech?]. 12. o, a th. done få ngt gjort; låta göra ngt; he had his garden weeded han lät rensa trädgården; he is
having his house repaired han håller på och reparerar huset; he has had his money stolen from him han har fått
sina pengar bortstulna. 13. o, a p. do a th. a) råka ut för (få erfara, få se) att ngn



gör ngt [we shall soon oj him come for his money]; he had a stone fall on him han fick en sten över sig; b) låta
ngn göra ngt; få (ha) ngn att göra ngt: [isht ofta med föreg. will, would] what would you ~ me do? vad vill ni att
jag skall göra? vad vill ni egentligen? efter will not oj ibl. äv. pres. part. tillåta [/ won't ~ you children playing in
my study]. III. itr 1. oj at åid. angripa, gå löst på. 2. imperf. had i speciell användning: you had better (ngn gång
best) ask him det är bäst (du gör bäst i) att fråga honom; I had rather do it myself jag skulle hellre (helst) vilja
göra det själv; / had rather not jag såge helst att jag sluppe, inte gärna; I had as lief åid. jag skulle lika gärna. IV. s
1. the ojs and the oj-nots bemedlade och obemedlade. 2. S bedrägeri, skoj. Havelo[c]k [hæMok, äv. -lək] I. npr.
II. s

Ind. vitt över nacken nedhängande huvudkläde över mössan till Bkydd mot solen.

haven [heivn] s 1. hamn. 2. biidi. tillflyktsort,

fristad, hamn [~ of rest]. haven't [hævnt, äv. hævn] = have not. haver [hei'və] itr mest skotti. prata [dumheter].
Haverllfordwest [hæNvəfədwe'st], -hill [hae'vahil,

hae'voril] nprr. haversack [hae'vasaek] s ryggsäck, tornister. havildar [hæ'vildə] s ind. sepoysergeant. having
[hae'vig] 1. ägande; not worth the ~ inte värd att ha. 2. ofta pi. ojs ägodelar. 3. Skotti. pi. ~s sätt; hållning, havoc
[hæ'vək] I. s förstörelse, ödeläggelse; make (work) oj härja, husera; make oj of förstöra, ödelägga; make (play) ~
with [illa] till ty ga, gå illa åt, fara svårt fram med; cry oj ge signal till plundring ei. våldsdåd nu biidi. II. tr
ödelägga, plundra, härja äv. itr. Havre [hcr.vr, ha/və] npr Le Havre.

1. haw [ho:] s 1. bot. hagtornsbär; av. hagtorn. 2. hist, gård, inhägnad.

2. haw [ho:] s zooi. blinkhinna på häst, hund &c.

3. haw [ho:] I. itr hacka 1 sitt tai fhum and oj]. II. s hackning.

Hawaii [ha:wa(iyi:] npr Havaji. ~an [-[ha:wai/-jən]-] {+[ha:wai/- jən]+} a o. * havaj[isk].

Haward [hei'wad], ~en [ho:7(ə)dn,ha:dn] nprr. hawbuck [ho/bAk] s tölp, lantis, bondlurk. Haweis [ho:'is], Hawes
[ho:z] nprr. hawfinch [ho:'fin(t)J] s zooi. stenknäck. haw-haw [ho/ha/] I. s gapskratt. II. itr gapskratta. III. tr
skratta åt ngn. Hawick [ho/ik] npr.

1. hawk [ho:k] I. S 1. zooi. falk fågel tillhörande falksläktet; isht hök; know a oj from a handsaw ha riktigt god
urskillning,inte alls vara dum. 2. Midi. rovgirig person; isht falskspelare, bedragare. II. itr 1. idka falk jakt. 2. om
fåglar jaga i flykten; jaga insekter; ~ at anfalla 1 flyk-ten, Slå ned på. III. tr — oj at under II. 2.

2. hawk [ho:k] tr utbjuda (utropa) till salu isht på gatan, utkolportera av. itr. [äv. ~ about].

o/ hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt >8c aallltärterm »i* sjöterm F familjart P lägre spr&k S
slanghawk

— 366 —

head

3. hawk [ho:k] I. itr harska, harkla sig. II. tr harkla upp [mest ~ up].

4. hawk [ho:k] s murares murbruksbräde, hawkll-blll [ho:'k|bil] s zooi. karettsköldpadda.

H-e [-] npr. -er [-ə] s 1. falkenerare. 2. gatuförsäljare, -handlare; kolportör; gårdfari-handlare. - -eyed [-aid] a
falkögd. -ing [-in] s falkjakt; se äv. 2. o. 3. hawk. H-inge [-in(d)3J, H-ins [-inz] nprr. -ish [-'ij] a hök-, falk|lik-
nande. --nosed [-nouzd] a Yned örnnäsa, -s-•bill [-sbil] se —bill, -weed [-wi:d] s bot. Hiera-cium hökfibbla.

Haworth [ho:'əþ, ho/wə(:)þ, hau'əþ], Hawridge

[hae'ridj] nprr. hawse [ho:z] klysparti bogen mellan ankar-

klysen; i sms. klyS-J pl. ~S Ibl. kly8[gatt] E = -holes], 2. avståndet mellan fören och ankaren på förankrat skepp.
3. kättingarna8 visning



(läge) när fartyg är förtöjt med två ankaren i fören, ett styrbord ocb ett babord; clear (foul) klara (oklara)
kättingar. <%<-hole [-houl] s i* klys[gatt]; come in at the ~s börja skeppstjänst i lägsta graden, gå in som simpel
matros, ~r [-ə] s tross, kabeltåg, kätting, hawthorn [ho/þo:n] s bot. hagtorn. H~e [-] npr. hay [hei] I. s hö; the
mowing of /v/[hö]slåttem; Burgundian ~ lucern; make ~ bärga hö; make oj of kasta huller om buller, vända upp
och ned på, göra kål på; make ~ while the sun shines ordspr. smida medan järnet är varmt. II. itr bärga hö[et]. III.
tr 1. förse (fodra) med hö, ge hö. 2. lägga jord under vall, låta växa vall på. 3. göra hö av gräs, torka, ^hox [-boks]
s kokk. hölåda. ~cock [-kok] s hö|volm, -såte. Haylldn [heidn, äv. haidn], -dock [hei'dok], -don [heidn], Hayes
[heiz] nprr. hayll-fever [hei'|fi:'və] s iäk. hö|feber, -snuva. - -field [-fi:ld] 5 slåttervall. - -fork [-fo:k] 5 hö|tjuga, -
gaffel. - -loft [-lo(:)ft] s höjränne, -skulle, -maker [-meikə] s 1. höbärgare, slåt-terkarl. 2. S väldigt slag, 'sving'.
H-market [-ma:vkit] npr. - -mow [-mau] s hömassa i lada; del av lada där höet är hölada; äv. = -Hck.

Hayne [hein] npr.

hayllrick [hei'|rik], -stack [-stæk] s stor haimtäckt höstack.

hayward [heirwəd] s stängseltillsyningsman

sockentjänsteman som har vård om inhägnader och stängsel; äv. sockens kreaturSVaktare & allmänning.

Haywood [hei'wud] npr. hazard [hae'zad] I. s 1. hasardspel [play at 2. slump, tillfällighet [try the ojs of war];
lyckträff. 3. risk[fylldhet], fara, våda; at all ojs trots alla risker, till varje pris; at the ~ of med fara (risk) för [o.'*
life]; Pil run the ~ jag tar risken. 4. biij. winning o, 'gjord boll'; losing ~ förlöpare. 5. hinder å golfbana. II. tr 1.
riskera, sätta på spel, [veder]våga [o.'s reputation]. 2. våga [sig på] [a battle]; våga framkasta [a guess, opinion], -
ous [-əs]

a° 1. hasard-, slump-. 2. riskfylld, vågsam' vådlig, äventyrlig, riskabel; ~ insurance försäkring med tilläggspremie
för särskild större risk.

1. haze [heiz] I. * 1. dis[ighet], töcken, tunn dimma nära marken, tjock luft; solrök [hills in a of sunshine], 2.
Midi, dimmighet; töcken; dunkel av avlägsna tider &c. II. tr göra disig, fördunkla.

2. haze [heiz] tr 1. -i* straffa, pina, plåga med övertidsarbete ei. obehagligt arbete, ge extraarbete. 2. Am. skända
ny student, vara kitslig mot, chikanera.

hazel [heizl] s 1. bot. hassel. 2. nötbrun (ljus-brun) färg; attr. ~ eyes nötbruna ögon. ~--grouse [-graus], ^-hen [-
hen] s zooi. järpe. ojy [-i] a hassel-, hasselbeväxt. ~-nut [-nAt] s hasselnöt.

Hazleton [hei'zltən], Hazlitt [hæ^lit] nprr.

hazy [hei'zi] a0 1. disig, tjock luft; töckenhöljd. 2. biidi. dunkel, dimmig, oklar, oredig; konturlös. 3. S litet i
dimman, 'omtöcknad'.

H. B. M. förkortn. för His Britannic Majesty.

H. E. förkortn. för His Eminence ei. His Excellency; high explosive.

he [hi:, obet. (h)i] objektsform him I. pers pron han. II. determ pron den självständigt om pers. l aiim. bet. makes
no friend who never made a foe]. III. s [pi. ~s] manlig varelse; nu mest i sms. vid djurnamn han[n]e; o>-goat
bock.

Heacham [he'tfəm, hi/tjəm] npr.

head [hed] I. s 1. huvud; biidi. huvud, förstånd isht i mots, till bjärta, begåvning [have a ~ for languages]; 'liv' [it
cost him his äv. ss. mått: win by a ~ komma ett hästhuvud (en huvudlängd) före i travtävling; i många mer eller
mindre bildl. uttr.: beat a p.'s ^ off slå (besegra) ngn fullständigt; give a horse (a p.) his ~ ge häst (ngn) fria (lösa)
tyglar, låta ngn få sin vilja fram; have a good (strong) ~ ha ett gott (skarpt) huvud; keep o.'s ~ behålla huvudet
[kallt], bibehålla fattningen; keep o.'s ~ above water hålla Sig flytande äv. bildl. isht ekonomiskt; lay (put) o.'s
together slå sina kloka huvuden ihop; lose o.'s ~ a) bli halshuggen, 6) tappa huvudet, förlora fattningen; put a th.



into a p.'s ~ sätta ngt i huvudet på ngn; take into o.'s ~ få i sitt huvud, få för sig, komma på den idén; talk a p.'s
<v» off trötta ut ngn med sitt prat; his ~ has been turned by this success den här framgången har stigit honom åt
huvudet; ~ foremost (first) på huvudet; huvud-stupa; in o.'s ~ i huvudet, i tankarna om också ej på papperet; off
o.'s »* F ifrån sig; kollrig, tokig; out of o.'s ~ från sina sinnen; out of o.'s own »v Fur [sin] egen fatabur: get it out
of your ~/ slå det ur hågen! over a p.'s över ngn[s huvud]; biidi. med förbigående av ngn; över ngns horisont
(förstånd) [talk over the ~s of o.'s pupils]; ~ and shoulders ss. mått mer än huvudet högre än [above]; biidi.
avsevärt, vida överlägsen; by the o* and ears draga in &o vid
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öronen (håret); dra in anekdot, citat &c helt omotiverat; over oj and ears (oj over ears) över öronen skuldsatt,
förälskad &c; ~ of hair [-hårväxt];-] {+hår- växt];+} from ~ to foot (heel) från topp till tå, från hjässan till
fotabjället; alltigenom, fullständigt; ~ over heels hals över huvud. 2. framsida av mynt med bild a▼ huvud; ~ or
tail krona eller klave; I cannot malce o, or tail of it jag kan inte bli klok på det, jag kan inte få ngn rätsida på det.
3. hjortdjurs horn [a stag of the first oj]. 4. a) person, huvud; individ; a oj, per oj per man, vardera [they earned 5
sh. a oj]; b) styck, enskilt djur fpi. oj]; twenty ~ of cattle tjugu nötkreatur; c) obestämt antal, bestånd [a large oj of
game, rabbitsj. ð. chef, ledare, huvudman; principal; collegeföreståndare; rektor [äv.^^èoy, se d. o.]; oj of the
cash-department kassadirektör. 6. ledareställning, spets [be at the ~ o/]; ~ of the river sport, ställning som första
båt vid tävling. 7. huvudpunkt i framställning, centrum, huvudavdelning; avdelning, moment, kapitel; kategori;
on this ~ i denna punkt, i denna sak, i detta hänseende; the ~s of the evidence huvudpunkterna (huvudfakta) i
vittnesmålet. 8. höjd-, vänd-, krie|punkt, kris; mognad; tilltagande styrka, kraft; bring matters to a o, bringa saken
till ett avgörande (till sin spets), göra slag i saken; come (gather, grow) to a oj komma (dra ihop sig) till en kris
(ett avgörande); om böld, men är. biidi. mogna; gather o, samla sig, vinna krafter. 9. framryckning mot fiende,
motstånd; keep oj against hålla stånd mot, bjuda spetsen; make (gain) o» rycka (tränga) fram; make ~ against
rycka fram mot fiende, trotsa, göra motstånd mot, bjuda spetsen; make ~ upon distansera, vinna försprång
framför. 10. ngt till sin ställning likt ett huvud : spikhuvud; slag- el. hugg|parti ar verktyg (ej skaft el. handtag);
blomhuvud; trädkrona. 11. Översta el. Övre del av ngt (ngt sluttande, trappa, mast, segel &c), övre ände, topp,
spets; knopp, knapp varmed ngt slutar upptill; kapitäl p& pelare; flods källa; huvudände av grav, bädd,
huvudgärd; the oj of a cask botten av en tunna; the o» of a gulf innersta delen (viken) av en bukt; the o, of a lake
övre änden av en sjö; be at the o, of a list stå först (överst) på en lista; stand at the o» of the poll ha fått högsta
röstetalet; the oj of the table övre ändan av bordet där värdinnan »itter, hedersplatsen. 12. rubrik, överskrift, titel
[under the oj of ]. 13. skum på vätska, bornyr; grädde på mjölk. 14. vattentryck, fall[höjd]; förefintligt [ångjtryck
per ytenhet. 15. främsta (främre) del av ngt; framdel av plog; front, tät äv. spets jfr äv. 6.; förstäv, bog; ~ to wind
upp i vinden. 16. isht hög udde. 17. gruv. ort E = 18. F huvudvärk, kopparslagare

+ [it gave me a II. a. 1. överst ei. främst, först [the oj division of a regiment]. 2. som

kommer framifrån; ~ sea motsjö; ~ wind motvind. 3. förnämst[e], först[e], huvud-, över- clerk]) oj business
huvudaffär; oj office huvudkontor. III. tr 1. toppa, topp-hugga, tukta [av. ~ down]; oj fish skära huvudet av fisk.
2. förse med ~ t olika bet., sätta huvud på spik &c.; oj a barrel sätta botten i ett fat. 3. bilda huvudet (spetsen) av
ngt; stå överst på lista, börja; stå (ställa sig) i spetsen för [a rebellion]; anföra, leda; o^ed by a band med musik i
spetsen; ~ the table ha hedersplatsen vid bordet, presidera. 4. förse med rubrik; be o*ed ha överskriftfen]. 5. gå
före; gå om; överträffa, slå. 6. rycka fram mot, gå emot, möta; anfalla framifrån; segla emot [the wind]. 7. vända,
rikta, styra [o.'s ship for the harbour]; ~ off [komma förbi och] mota tillbaka; stoppa [a running horse]; biidi.
förhindra [a scheme]. 8. gå omkring övre (inre) ändan av sjö, flod. 9. genskjuta; nicka, skalla fotboii. IV. itr 1.
bilda huvud; sätta ax. 2. isht Am. om flod upprinna. 3. vända sig (vetta) mot [oj west]; gå, leda i viss riktuing. 4.
isht stäva, styra [kosan], ta (ha, hålla) kurs [for, äv. towards mot]; how does the ship oj? hur ligger fartyget an?
^ache [-eik] s huvudvärk [have a ~]. ^achy [-ei^ki] a som har ei. förorsakar huvudvärk, ^band [-bænd] s band



kring huvudet, huvud-bindel, thorough [-bANro(u)] s hist, fjärdingsman. ~[-]boy [-boi']s ung. förste ordningsman

i skola eller hus, vilken under föreståndarens fr&nvaro upprätthåller disciplin bland eleverna; äv. primU8.

^-clerk [-kla:k, - -] s prokurist, förste bokhållare, kontorschef, kamrer i privat anställning. <v/-dress [-dres] s
huvudbonad; [-huvudprydnader];-] {+huvudpryd- nader];+} hårklädsel, ~ed [-id] a [jfr head III]

1. som har huvud av angivet slag, med . . huvud, -huvad [ofta i sms. bare-oj &c]. 2. med överskrift, ~er [-ə] S 1.
huvudpåsättare vid tillverkning av spik, nålar &c; en som sätter botten i tunnor.

2. slags skördemaskin som topphugger sädesbrodden.

3. mur. koppsten mursten med kortsidan utåt. 4. huvudhopp ned i vattnet, dykning från höjd [take a <v]; äv. fall
från häst, cykel &c. <vfast [-fa:st] s & för-förtöjning ^-first [-fə:'st] se head I. 1. ~-gear [-giə]s huvudbonad,
shunter [-hAntə] s hnvudjägare. <ving [-'ig] s 1. påsättning av huvud på spik &c. 2. [-topp-[hugg]ning-] {+topp-
[hugg]ning+} av tr&d. 3. kulmin|ering, -ation. 4. riktning, kurs [her ~ was westerly]. 5. huvud, överstycke,
framdel. 6. rubrik, överskrift, titel. 7. avdelning, stycke i framställning.

8. bergv. ort; tunnel; början ei. slut av ort.

9. fotb. nickning. H«%/ingl[e]y [-igli] npr. land [-lənd] * 1. bag udde. 2. åkerren, ~less [-lis] a° 1. utan huvud,
utan head i oitka bet. 2. utan ledare. 3. åid. huvudlös, dum. H^ley [-li] npr. ^-light [-lait] s strålkastare på bil;
signallanterna på lokomotiv; framlykta. <%s-line [-lain] I. s rubrik. II. tr förse med rubrik,
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rubriksätta. ~-liner [-lainə] s 1. rubrik|skri-vare, -sättare. 2. Am. [ofta * ""] person vars ntmn ftr tryckt i extra stor
stil p& affisch huvudaktör, ~long [-log] I. adv 1. på huvudet, med huvudet före. 2. huvudstupa, besinningslöst
[rush brådstörtat. II. a huvudstupa eg. o. biidi.; % brant [hill]; vilt framrusande [-[rider];-] {+[ri- der];+} vild
[course, rush]; brådstörtad; besinningslös. ~man [-mse'n] (pi. -men [-me/n]) s huvudman, ledare; förman,
ömmaster [-'ma;'-stə, av. - - -] [av. ~ master] s skolföreståndare, rektor, (^mistress [-mi'stris] s
skolföreståndarinna, kvinnlig rektor, ~-money [-mA^ni] s 1. mantalspengar. 2. pris satt på fånges te huvud. '••]»
p/ 1. högkvarter av. biidi.; säte, huvndkontor[et] [of a companycentral; operationsbas. 2. biidi. [den] central[a]
myndighet[en], de styrande (maktägande), ledning[en]. 3. vistelseort; where are your »v? var är ni egent-

+ ligen bosatt? ^-sall [-seil] s & försegel, ^ship [-Jip] s anförarskap, föreståndarskap, högsta ledning; rektorat.
~sman [-zmən] s 1. skarp-rättare, mästerman. 2. anförare på vaifångstbät. ^spring [-sprig] s [ur]källa eg. o. Midi.
~-stall [-sto:l] s huvudlag på betsel, /vstone [-stoun] s 1. byggn. hörnsten. 2. gravsten. *vStrong [-strog] a°
halsstarrig, obändig, hårdnackad, envis, egensinnig, ~-voice [-vois] s mus. huvudröst de två registren ovanfðr
bröströsten; falsett, /^-waiter [-wei'tə] s överkypare, hovmästare. «vwater [-wo:tə] s, mest pi. flods källfloder
[the *>*s of the Mississippi], *v/way [-wei] s 1. fart, framfart; fram|färd, -steg; make ~ skjuta fart; komma
framåt (vidare), göra framsteg; we are making no vi komma ingen vart. 2. byggn. valv-, dörr-, tunnel-Ac
Öppning, fritt rum, fri höjd. 3. bergv. tvärort. <^-wind [-wind] se head II. 2. ~-word [-wə:d] s 1. rubrik[ord]. 2.
gram. huvudord. ~-work [-wə:k] s intellektuellt (andligt) arbete, tankearbete, ~y [-i] a° 1. brådstörtad, våldsam,
häftig, besinningslös, vild. 2. hetsig, stark, rusande dryck, doft &o. 3. Am. F klok player].

Heage [hi:d3] npr.

heal [hi:l] I. tr 1. hela, läka, bota [disease; em år av. ~ up, over]. 2. rena från synd &c, återställa; laga. II. itr helas,
läkas [the wound «vs slowlybotas, ~-all [-o*.l] s universalmedel.

Healaugh [hi/lə] npr.



healer [hi:lə] s en eom helår (botar); Am. ofta om läkare enl. Christian science.

health [helþ] s 1. hälsa, friskhet, sundhet. 2. hälsotillstånd, hälsa [good ^j; bad [ill) ^ ohälsa, sjuklighet; ~ officer,
~ viskor häl-

sopolis. 3. välgång, skål; drink (give,propose) the ~ of dricka (föreslå, utbringa) en skål för; here's a <\, to ..! en
skål för ..! your ~/ skål! 'X/ful [-f(u)l] häl8o|sam, -bringande [atr, food]; nyttig; sund. ~-resort [-rizD-.H] s kurort,
~y [-i] a° 1. frisk, [som är] vid god hälsa [be of a ~ constitution]; sund [judgment, views]. 2. hälsosam, sund [air,
dwelling-houses].

Healy [hi/li] npr.

Heanor [hi:'nə, hei'nə], Heanton [he'nten] nprr.

heap [hi:p] I. s 1. hög; all of a ^ i en enda massa; struck all of a ^ F stå som fallen från skyarna, fullkomligt
handfallen (lamslagen). 2. F hel hög, hop[er], massa; o,s of times en massa gånger; of good förfärligt gott; ~s
better [väldigt] mycket bättre; that's ~s det är mer än nog. II. tr 1. hopa, lägga i hög, [upp]stapla [ofta ~ up,
together]; [hop]samla. 2. hopa på ngn, överhopa, &v. fylla a p. or a th. with things, ~ things on a p.; ~ benefits on
a p.]. ~ed [-t] (pp o.) a 1. [ofta up] hopad, uppstaplad; samlad, lagrad. 2. rågad [o* measure].

hear [hiə, av. hjə:] <^d [hə:d] I. tr 1. höra [I him sing «i. singing; he was to sing el. singing]; uppfatta; 1 have it
said jag har hört sägas; tell of åid. höra talas om. 2. åhöra; lyssna till (på); ~ a p. out höra ngn till slut. 3. jur.
[fÖr]hðra anklagad, vittne &c, rannsaka; behandla mål. 4. förhöra [^ a boy his lessons]. 5. mest bibi. bönhöra. 6.
[få] höra, få veta, erfara. II. itr 1. höra; uppfatta; ~/

hör! hör! utrop av bifall men ftv. (med olika tonfall) av ironiskt gillande, harm &c. 2. få höra

(veta); ~ from höra a'v, höra ngt från, få underrättelser (brev) från ngn [let me o, from you before long]; ~ of höra
talas om; I will not of it jag vill inte veta av ngt sådant; he was never <%/d of [any more] man hörde aldrig något
mer om honom; you will of this du kommer att få stå till svars för det här. ~d [hə:d] se föreg. o. ~er [-rə] s
åhörare, ^ing [-rig] s 1. hörande; hörsel [organ of in a p.'s ~ i ngns närvaro, så att ngn hör ngt; within (out of)o*
inom (utom) hörhåll; dull (hard) of ~ lomhörd. 2. åhörande, lyssnande tui ngt, gehör; av. jur. hörande, förhör,
rannsakning; av. behandling; give a p. a fair ~ låta höra ngn såsom rättvist ur; opartiskt lyssna till ngn. /v/lng-
trumpet [-[-rig-trAxmpit]-] {+[-rig- trAxmpit]+} s hörlur för lomhörda. ~ken [ha/kən] itr lyssna [to till].
Hearn[e] [hə:n] npr.

hearsay [hi'əsei, av. hjə/sei] s hörsägen [by (from) rykte, prat; ofta attr. grundad på hörsägner, andrahands-
[rumour]; ~ evidence vittnesmål i andra hand (som grundar sig på hörsägner).

hearse [hə:s] s likvagn, 'v-cloth [-klo(:)þ] (pi. r\,8 [-clotðz, av. -clo(:)þs]) * bårjkläde, -täcke.
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Hearst [hə:st] npr.

heart [ha:t] s 1. hjärta; right (left) höger-(vänsterj)sida av hjärta; fatty ~ fetthjärta.

2. själ, sinne, ande, håg; ngns innersta väsen.

3. bildl. hjärta ss. sate för känslorna, kän8la; isht a) kärlek; b) medkänsla, barmhärtighet; C) samvete [nu blott i
his ~ smote him]; d) mod; é) i mänga uttryck delvis hörande till 1. o. 2.: O broken o, brustet hjärta, hjärtesorg; my
fails me modet sviker mig; her o* went out to him hon kände sig starkt dragen till honom, hon erfor en livlig
känsla för (medkänsla med) honom; it did my o* good det gladde mig [i själen]; bless my <%// kors i all min dar!
o du store! cry o.'s ~ out gråta förtvivlat; eat o.'s out förtäras av sorg (bekymmer, längtan), vara tröstlös, tråna
bort; have the ~ to ha hjärta att; he had his <v, in his mouth han hade hjärtat i halsgropen av förskräckelse; have



o.'s ~ in the right place ha hjärtat på rätta stället; have o.'s ~ in (put o.'s ~ into) o.'s work lägga in sin själ i arbetet;
lose <n, tappa modet; lose (give) o.'s ^ to förlora (skänka) sitt hjärta till (åt); pluck up take ~ [of grace] fatta
(repa) mod; set o.'s ~ on särskilt fästa sig vid, fatta särskilt tycke för, sätta sin håg till; speak o.'s ~ säga wtt vad
man har på hjärtat, säga sitt hjärtas mening; wear o.'s ^v upon o.'s sleeve ha hjärtat på tungan, öppna sitt hjärta
för vem som helst; at ** i själ och hjärta, i grund och botten, i själva verket; light at ~ lätt till sinnes (om hjärtat);
sick at ~ ned|tryckt, -stämd, djupt bedrövad; we have that matter very much at ** den saken ligger oss mycket
varmt om hjärtat; by ~ utantill, ur minnet; from [the bottom of] o.'s av allt hjärta, innerligt; in o.'s rsj i själ och
hjärta, innerst inne, i hemlighet; in o.'s ~ of »os i djupet av sin själ, innerst inne; in [good] ~ vid gott lynne; se av.
7.; go near a p.'s ~ taga ngn djupt; searchings of ~ betänkligheter; out of o* nedslagen, mod|fälld, -lös; se av. 7.;
lay to ~ lägga på hjärtat, allvarligt begrunda; take a th. to <x/ taga illa vid sig av ngt; gå ngn till sinnes; with all
o.'s ~ av hela sitt hjärta, hjärtans gärna; [witK] o* and hand, and soul med liv och själ, med liv och lust. 4. kär
vän, hjärtevän; dear o,, sweet ~ kära du! käraste! äv. kära hjärtandes! 5. behjärtad människa, modig man[£rwe
English ~s; »i* my ~s]. 6. hjärta, centrum, medelpunkt; höjdpunkt; kärna av ngt, kärnpunkt; väsen; ~ of a tree
(ivooð) kärnved; ~ of oak biidi. kärnkarl; in the ~ of winter mitt i vintern. 7. ngt &id. bördighet; kraft; in o» i gott
skick (stånd); out o/* ~ i dåligt skick, utbrukad jord. 8. bild av hjärta; hjärt-formig sak. 9. spelt, pi. ~s hjärter; a ~
en hjärter, /v-ache [-eik] s [hjärte]sorg, oro, ängslan, ~-blood [-bUd] s hjärteblod, liv.

^-breaker [-breikə] s hjärtekrossare. -breaking [-breiNkig] o° förkrossande, hjärt-slitande. nw-broken [-
broukən]a° med krossat (brustet) hjärta, förtvivlad, tröstlös, ~burn [-bə:n]s läk. halsbränna, ^-burning [-[-bə/n-
ig]-] {+[-bə/n- ig]+} s bitterhet; avundsjuka; agg, groll. -cheering [-tJVərig] a uppfriskande, vederkvickande
[imusic, intercourse]. ~-disease [-[-di-zi'/z]-] {+[-di- zi'/z]+} s iak. hjärt|lidande, -fel. ~ed [-id]o i sms. -hjärtad,
med .. hjärta, ^en [-n] I. tr liva, uppmuntra, elda, egga [ofta on, up]. H. itr repa mod, pigga (rycka) upp sig; bli
glad. -felt [-felt] a djupt känd, uppriktig, innerlig, hjärtlig.

hearth [ha:þ] s 1. härd av. tekn.; eldstad, spis[el]

2. huslig härd, hem, familjekrets and home], ~-rug [-rAg] s spismatta. <vStone f-stoun] s 1. spishäll; härd. 2. slags
mjuk skursten.

heartllily [hcr/t|ili] adv 1. hjärtligt, av hjärtat, uppriktigt. 2. tappert; ivrigt, med entusiasm [Jight ~ for o.'s cause].
3. matfriskt, med aptit, duktigt. 4. förstärkande innerligt, ordentligt, grundligt [~ sick of it], -iness [-inis] s
hjärtlighet &e se -y. -less [-lis] a°

1. hjärtlös, hård. 2. nu t modfälld, försagd [mood]. • -rending [-re^ndig] o° bjärtslitande [scenes], -'s-blood [-
'sbUd] se - -blood, -'s-ease [-si:z]* 1. [sinnes]ro, frid. 2. bot. vioia isbt sty v-morsblomma. - -sick [-sik] a
beklämd, ned|-stämd, -slagen, djupt bedrövad, deprimerad. - -sore [-so:] I. a djupt bedrövad, betryckt. II. s ngt
som vållar sorg ei. beklämning. --Stirring [-stə:Nrig] a som går till hjärtat, gripande, inspirerande [music, words].
- -whole [-houl] a 1. oförskräckt, obruten. 2. med hjärtat fritt (obundet), oförälskad. 3. helhjärtad [in o.'s Jaith],
uppriktig; om skratt hjärtlig. - -wood [-wud] s kärnved i trä, kärn-timmer. -y [-i] I. a 1. hjärtlig, varm, vänlig
[welcome]', uppriktig; av. ivrig [supporter of a catise]. 2. kraftig, duktig [a ~ blow]', frisk, stark [hale and o ~
man]', om virke kraftig, hållbar [oak is very /%/]; kraftig, bördig jord.

3. matfrisk; he is a ^ eater han äter duktigt, han har god aptit. 4. kraftig, riklig m&itid; av. närande, stärkande
mat. II. s 1. & modig (käck) man; ibi. sjöman, gast; my -ies! gossar!

2. univ. idrottsstudent j-ies and æsthetes].

heat [hi:t] I. s 1. hetta, stark värme; fys. värme;

red ~ rödglödgning; at a white ~ vid vit-glödningstemperatur; get into a ^ bli varm. 2. värmeutslag,
hudinflammation jfr prickly 2. 3. bergv. hets; en Smälta. 4. en enda kraftig SfltS, omgång, tag [at a ^ i ett tag, på
en gång]; sport, en löpning, [enkelt] lopp, [försöks]heat, uttagnings|1opp, -tävling [äv. trial ~]; dead o, dött lopp.
5. biidi. värme, hetta, iver [£» the ~ oj the battle, speak with some »v]; upphetsning, hetsighet, vrede [be in a 6.
om djur isht honor brunst; be in rv om
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tik löpa. II. tr 1. uppjhetta, -värma; elda spis. 2. biidi. upphetta [cool o.'s o>ed brain]; [upp-] hetsa [be <^ed into
fury]. III. itr bliva het (varm, upphettad) eg. o. biidi.; om ho &o taga värme, brinna; om maskin gå varm. ^-bump
[-bAmp] s mest pi. ~s [hudutslag med] het-blemmor. ~er [-ə] s 1. uppvärmare; eldare.

2. värme[lednings]apparat, värmeelement.

3. lod i tekök; stryklod.

heath [hi:þ] s 1. hed. 2. bot. caiiuna ljung; Erica klockljung, ~-bell [-bel] s bot. ljungblomma.

berry [-b(ə)ri] s bot. isht blåbär ei. kråkbär. H^coat [-kout] npr. /v-cock [-kok] s zooi. orr-tupp. H~COte [he'þkət]
npr. heathen [hi:ðn] I. a hednisk. II. s hedning; pi. i aiim. ~s; koii. the ~ hedningarna, ^dom [-dəm] s 1.
hedendom[en]. 2. hednavärld[en]. ~ish [hi/ðənij] a° biidi. hednisk, okristlig, barbarisk; F djävulsk, avskyvärd,
~ism [-[hi:/-ðənizm]-] {+[hi:/- ðənizm]+} s 1. hedendom[en]; a o, ett hedniskt drag. 2. biidi. hedniskt liv
(tillstånd), barbari. ~ize [hi:'ðənaiz] tr göra hednisk ei. till hedning[ar]. <vry [-ri] s se -ism. heather [he'ðə] s bot.
caiiuna ljung. H~ [hi:'ðə] npr. ~-bell [-bel] s bot. klockljung, ^-mixture [-mikstjə] s spräckligt tyg tin färgen
påmin-nande om ljung, ou- suit [-sju:t] s dräkt av mixture. ~y [-ri] a 1. ljungbeväxt. 2. ljung-. Heathfield
[hr/þfi:ld] npr.

heathllpoult [hi/þlpoult] s zooi. orrhöna; orr-

kyckling. -y [-i] a° — -ery. heating [hi/tig] s uppvärmjande, -ning, upphettning, eldning jfr heat II; central ~
centraluppvärmning, 'värmeledning', ^-apparatus [-æpəre^təs] s värmejanläggning, -apparat, ~-coil [-koil] s
eiektr. upphettningsspiral. •surface [-sə:xfis] s tekn. eldyta. ~-tube [-tju:b] s uppvärmningsrör. heat-iightning
[hir'tlaiUnig] s kornblixtar, heatli-spot [hi/tjspot] s 1. fräkne. 2. fysioi. varmpunkt i huden. - -stroke [-strouk] s
iäk. värmeslag, solsting. - -wave [-weiv] s 1. fys. värmevåg. 2. värmebölja, heave [hi:v] o^d o,d (nu t utom <£
hove hove) I. tr X. med ansträngning lyfta, häva [ofta ^ up]; äv. komma att hävas, försätta i svallning. 2. geoi.
övertvära och förkasta malmgång. 3. draga suck &c, utstöta, upphäva. 4. o. F hiva, ta upp och kasta ngt tungt; ~
the lead hiva lodet. 5. -i» hiva, hyva, vinda [upp], [för]hala; hissa segel; ~ the anchor lätta ankar; ~ about, ~ in
stays stagvända; itr. gå över stag; ~ ahead (astern) förhala förut (akterut); ~ down köl-hala, kränga: äv. itr.
kölhalas; ~ [the ship] to tr. o. itr. dreja bi, lägga bi. II. itr 1. höja sig, svälla; ~ and set duva och sätta, stampa; ^ in
sight »i* o. F komma i sikte av. om pers. 2. hävas [och sänkas], stiga och falla, bölja, svalla. 3. flämta, kippa [for
breath efter andan]. 4. göra ansats till kräkning, krysta, vilja kräkas; äcklas. 5. »i* hiva, hala se av. ex.

under /. 5~ ho! hi å hå! ankarets hivande.

III. s 1. hävning, lyftning, kraftigt tag. 2. höjning, stigning; svallning, böljegång, stigande och fallande; våg; ~ of
the sea sjögång.

3. geoi. horisontell förkastning. 4. hivande. 5. djup suck. 6. pi. kvickdrag hästsjukdom.

heaven [hevn] s 1. himmel, himlavalv [i prosa nu mest pi. ~s]; rymden; not a cloud in the ~s inte ett moln på
himmelen; every wind of ~ alla himmelens vindar. 2. myt., teoi. [-him-mel[en];-] {+him- mel[en];+} äv. Gud; in
the ~ of ~s i den högsta av himlarna, i sjunde himmeln; good ~s/ o, himmel! by ~[s]/ vid Gud! go to ~ komma till
himmelen; icould to ~ Gud give! om ändå . .! ~-born [-bo:n] a himlaboren; gudabenådad [teacher]. ~-directed[-
direNktid] a ledd av himmelen. ^liness [-linis] s ngt himmelskt, himmelsk(t) väsen (härlighet, fröjd), ~iy [-li] a 1.
himmelsk; gudomlig; överjordisk. 2. himla-, himmels-; ~ bodies himlakroppar. 3. F gudomlig, underbar,
bedårande. ~ly-minded [-limai'ndid] a himmelskt sinnad, gudaktig, ~ward [-wəd] a o. adv [riktad] mot
himmelen.



heaver [hi/və] s 1. en som häver, lyfter &c; isht sjåare. 2. hävstång; <£> handspak.

heaviiiiy [he'vijli] adv 1. tungt, hårt, tryckande. 2. mödosamt; trögt, långsamt. 3. kraftigt, starkt, i hög grad. 4. i
stor utsträckning, mycket, -ness [-nis] s tyngd; tröghet; tråkighet; sömnighet; tungsinthet &c, ee heavy. H-side [-
said] npr.

heavy [he'vi] I. a tung i olika bet. 1. tung i vikt [a ~ load]; lie (sit) ~ upon (at) vila (trycka) tungt på, tynga [på]. 2.
om varuslag, djur &c av mer än ordinär tyngd tung [the oj Steel trade; oj ordnance, ~ equipment; kem. ~ water],
grov f~ features]; om tyg tjock, bastant, kraftig, fast; av. X tung[t beväpnad]; ~ cavalry tungt [-[beväpnat]-] {+
[be- väpnat]+} kavalleri; ~ guns (artillery, metal) tungt (grovt) artilleri; ~ [marching] order marschordning med
full packning: ~ woollens tjockare ylletyger (yllevaror). 3. stor, svår, skarp, väldig, dryg, allvarlig [Zoss,
expenses, disappointment, f ault, sin]; stor, omfattande [enterprise]; tät [traffic]; F stor, svår

som gör ngt i stor skala el. omfattning [a ~ buyer &c se nedan]; våldsam, häftig [blow, storm; open a oj fre];
stark ström; skarp, brant stigning; djup suck, tystnad; djup och kraftig [sound, voice]; kraftig, stadig måltid; a ~
buyer en som köper mycket (gör affärer i stor skala); ~ consumer stor avnämare; a ~ crop en riklig skörd; a o,
drinker en svår supare; ~ fine höga böter; ~ sea hög (svår) sjö; make ~ weather about a th. göra mycket väsen av
ngt.

4. tyngd, laddad, fylld, mättad [with med, av]. 5. gravid, dräktig. 6. om vin stark, tung, mustig; ~ wet S starköl,
porteröl. 7. om bröd icke nog jäst, kompakt. 8. tung, svårsmält mat. 9. tunggången, smetig; hindersam väg, mark.
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10. oj on hand om häst o. biidi. hårdmunt, tung-körd, trög; tungrodd. 11. tung, klumpig [building; handwriting'];
ovig, trög, långsam äv. andügt, tungrodd [gait, limbs, intellect, writer]; hand, fl au; time hangs (lies) ~ tiden
kryper fram, tiden blir lång; ~ hours långa timmar; ~ sale dålig omsättning. 12. tung, allvarlig isht teat., tråkig,
enformig [book, play, poem]; a ~ part en allvarlig ngt dyster roll; the oj villain boven. 13. mulen, mörk dag,
himmel jfr 15. 14. biidi. tung (svår) att bära, hård, tryckande [punishment, service, taxes]; nedslående, sorglig
news], 15. mödosam, ansträngande [day, work], 16. tung, betryckt, nedslagen [with a ~ heart]; sorgsen. 17.
sömnig, dåsig, slö. II. s 1. ðc the heavies de tunga dragonerna, dragongardet. 2. pi. S tunga kanoner. 3. S se ~ wet
under I. 6. 4. se o,-weight. III. adv tlingt'; nu blott i sms. med part., t. ex. oj-

-laden se d. o. ~-handed [-hæ'ndid, äv. - - 1 -] a 1. med hård hand, [för]tryckande, tung. 2. klumpig, bortkommen,
tafatt med händerna, ^-headed [-he'did, av. - - ~ -] a 1. trög, dum. 2. dåsig, slö, sömnig, ^-hearted [-hcr/tid, äv. - -
- -] a tungsint, melankolisk, sorgsen, dyster, ~-laden [-lei'dn, äv. - - -] a tungt lastad; betungad, ^-weight [-weit] s
isht sport, tungviktþre] äv. biidi. Hebburn [he'bə:n], Hebden [he'bdən] nprr. hebdomadllal [hebdo'modKo)!] a°, -
ary [-(ə)ri] a vecko-.

Hebe [hi:'bi(:)] npr; ofta appell, ung skön dam; uppasserska.

ftebetllate [he'bitjeit] tr o. itr förslöa[s]. -ude [-ju:d] s slöhet, försoffning, dumhet. Hebraic [hi(:)brei/ik, äv. heb-]
a hebreisk, ^ally [-əli] adv på hebreiskt sätt isht om skrift. Hebrallism [hi/breilizm] s hebreiskt bruk (väsen,
språkbruk); judaism. -ist [-ist] s kännare av hebreiskan, h-ize [-aiz] I. tr göra hebreisk (till hebreiska), judaisera.
II. itr judaiseras.

Hebrew [hi/bru:] I. s 1. hebré, jude. 2. hebreiska. II. o hebreisk; written oj-wise skriven på hebreiskt sätt från
höger till vänster. Hebrides [he'bridi:z] nprpl Hebriderna [the Hebron [hi/bron, he'b-] npr. Hecate [he'kəti(:)] npr;
ibi. appeii. häxa. hecatomb [he'kotom, -tom, -tu:m] s hekatomb. heckle [hekl] tr 1. häckla iin &c. 2. besvärligt
interpellera, utfråga isht valkandidat, pressa, ansätta.

hectare [he'kta:, av. -tsə, äv. fr. utt.] s hektar, hectic [he'ktik] I. a 1. hektisk, lungsiktig. 2. F vild, spännande,



passionerad [for a oj moment, oj inconsidered actions];- laddad [the atmosphere was very elektrisk; het

[debate], II. s 1. hektisk feber, hektik. 2. hektiker. 3. hektisk rodnad, hecto- [he'kto(u)] i sms. betecknande mått
hundra. hectol|gram[me] [he'ktolgrsem] s hektogram.

-graph [-grarf] s o. tr hektograf[era]. -liter, -litre [-li:tə] s hektoliter, -meter, -metre [-mi:tə] s hektometer, hector
[he'ktə] I. s storskrävlare; översittare, tyrann. II. tr tyrannisera, hundsfottera, kujonera. III. itr spela översittare;
skrävla, skrodera. Hecuba [he'kjubə] npr Hekuba.. heddles [hedlz] 5 pl solv i vävstol, hedge [hedj] I. s 1. häck ss.
inhägnad äv. biidi. [a oj of police], gärdesgård; quickset oj levande häck, buskhäck; dead oj häck av avhuggna
stammar och grenar gärdesgård; over oj and ditch över stock och sten; be on, the wrong side of the oj biidi. hålla
på fel häst, ta fel, förlora; sit on the ~ se nerfan III. 3. 2. biidi. skrank, hinder. 3. attr. a) häck- [plants]; b) som
håller till i häckar; lönnlig, hemlig; kringvandrande; simpel, tarvlig; så i många sms., jfr ned. II. tr 1. inhägna
[med häck] [oft* ~ in]; om-, kring|gärda, inringa [be in by [-difficulties];-] {+dif- ficulties];+} av-, tilljspärra
Eofta ~ vp]; oj off avstänga. 2. neutralisera, göra motvad &c mot, gardera [sig mot förlust på] vad, spekulation
&c genom motvad ei. d.; oj a bet hålla på båda sidorna (flera tävlare). III. itr 1. göra häckar; göra (laga)
gärdesgårdar, gärda. 2. göra (gardera sig genom) motvad £äv. ~ off]. 3. göra undanflykter, slingra sig, undvika
att binda (kompromettera) sig, hålla ryggen fri. ~-bill [-bil] s trädgårdsskära. ~-born [-bo:n] a av simpel härkomst,
~hog [-hog] s zooi. igelkott, ~-hop [-hop] itr flygv. F flyga lågt. priest [-pri:st] s simpel obildad präst,
vinkelpredikant förr vanlig i Irland, ~r [-ə] s 1. häck|anläggare, -skötare. 2. en som slingrar sig (som inte vill visa
färg), slingermakare, hal (försiktig) herre; äv. sport, en som håller [vad] på flera. ~row[-rou] s busk-, träd|häck. ^-
school [-sku:l] s usel byskola; förr isht irländsk friluftsskola. ~-spar-row [-spæ'ro(u), äv. - 1 -] s zooi. järnsparv.
Hednesford [he'nsfod], Hedon [hedn] nprr. hedonllic [hhdo'nlik] a ( ically adv) [-njutnings-[philosophy],-]
{+njutnings- [philosophy],+} -ics [-iks] 5 pl läran om njutningen; äv. läran om lust och olust, -ism [hr/donizm] S
hedonism läran om njutningen ss. det högsta goda.

heed [hi:d] iut. o. Skotti. I. tr bekymra (bry) sig om, fråga e'fter, II. s uppmärksamhet, omsorg, hänsynstagande];
give (pay) ~ to ägna uppmärksamhet åt, ta hänsyn till, fästa avseende vid; take ~ taga sig i akt, akta sig. <x»ful [-
f(u)l] a° 1. oj of som bryr sig om (beaktar, fäster avseende vid). 2. uppmärksam, omsorgsfull. <vless [-lis] a° 1. ~
of obekymrad om, som icke fäster avseende vid. 2. bekymmerslös. heehaw [hi/ho*/] s 1. åsneskri. 2. flabbþnde].
1. heel [hi:l] I. s 1. häl äv. i Strumpa; ibl. isht om djur fot, pi. ojs bakfötter, hovar; kick o.'s ojs få (stå och) vänta;
have (get) the ojs of
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springa (segla) om ei. ifrån, lämna bakom sig, distansera; lay (clap) by the ~s lägga (slå) i bojor, fjättra, fängsla,
bnra in; take to

0.'s ~s, show a clean pair of ~s lägga benen på ryggen, ta till schappen; trip (kick, throw) up a p.'s ~s sätta
krokben för ngn, kasta ngn överända; turn on o.'s ~s tvärt göra helt om; at ~, at el. [up~\on a p.'s ~s i hack och häl
på (tätt inpå) ngn; tread upon a p.'s ~s trampa (följa) ngn i hälarna; out at ~ med hål på strumphälen; biidi. [oftare
down at ~s] sjaskig, slampig; avsigkommen, 'bakom', på dekis, illa däran; head over ~s, ~s over head upp och
ned; hals över huvud, brådstörtat; tum ~s over head slå en volt (kullerbytta); to ~ om hund tätt bakom; ss. rop fot!
*>*-and-toe walking ordentligt gående, regelrätt gång

med både häl och aula mot marken. 2. ryttares Sporre [a touch of the ~], 3. klack [wear high ~s]; down at ~s med
nötta klackar; biidi. se ovan

1. är. slamsig, slarviga 4. nedersta (bakersta) hftllik. nande del av ngt: det sista, ände, slut äv. om tid, sladd; & fot
av mast, häl aktersta del av köl. II. tr 1. klacka. 2. Am. S beväpna isht med revolver, UtrUSta person (eg.
stridstupp). 3. följa (jaga) hack i häl. 4. av. itr. rugby sparka [boll] baklänges ur en scrummage. III. itr dansa [på



hälarna] [äv. ~ it\.

2. heel [hi:l] I. itr ligga över, kränga. II. tr bringa fartyg att kränga. III. s krängning, överhalning; slagsida.

heelil-ball [hi:'l|bo:l] S skomakares beck[kula]. -er [-ə] s 1. skoklackare. 2. Am. F servil anhängare, eftersägare,
klackör; hantlangare åt vaiboss. - -fly [-flai] S zooi. slags styng[fluga]. -ing-error [-ige^rə] s krängningsfel. - -
piece [-pi:s] s 1. klack[lapp]; klackjärn. 2. sista stycke av ngt, ände, slutbit. - -tap [-tæp] s 1. klack-lapp. 2. F
skäggskvätt; no ~s / drick i botten! Heep [hi:p] npr.

heft[heft] dial.. Am. FL* 1. tyngd. 2. lyft; stöt. 3. större del, huvudmassa. II. tr lyfta på; väga i handen, ~y [-i] a 1.
tung; tryckande, svår; ~ weather ruskväder. 2. kraftig, 'stöddig'.

Hegel [heigl] npr. ~ian [he^gei'lion, higi/-

liən] s o. a hegelianþk]. hegemony [hi(:)ge/məni, hi(:)dje'-, he^iməni, äv. hi/gə-, hi/dgə-J s hegemoni; ledning,
ledareställning.

Hegira [heMjirə, av. hidja^ərə] s hedjra Muhammeds flykt till Medina 622, varifrån den muhammedanska tid
räkningen börjar.

H. E. I. C. förkortn. för Honourable East India Company.

Heidelberg [hai'dlborg] npr. heifer [he/fə] s kviga.

heigh [hei] interj hej! va? uttr. uppmuntran ei. fråga. ~-hO [hei'hou'] interj håhå! åh-hå!

uttr. trötthet, besvikelse &c. height [hait] s 1. absolut ei. relativ höjd [200 feet

in ~]; längd [draw o. s. up (sträcka på sig) to o.'s full ~; what is your ~f], storlek i höjdriktning; he is your ~ han
är lika lång (stor) som du; of medium (middle) ~ av medellängd; ~ of barometer barometerstånd; at the ~ of på
en höjd av. 2. höjd; kulle; hög punkt (plats, ställning); av. topp. 3. höjdpunkt, högsta grad; the ~ of fashion högsta
modet; the ~ of folly (impudence) höjden av dårskap (fräckhet); the ~ of summer högsommaren; at its ~ på sin
höjdpunkt, ~en [-n] I. tr 1. göra hög[re], höja. 2. biidi. förhöja, öka, [för]stärka; späda på skildring. II. itr mest
biidi. förhöjas, ökas, tilltaga, heinous [hei'nos] a° om brott ooh rörbrytare skänd-lig, avskyvärd, fruktansvärd,
ytterst grov; förskräcklig, heir [eə] I. s arvinge, arvtagare [to till]; laglig arvinge; general (sole) ~
universalarvinge; ~ in tail arvinge till fideikommiss; ~ of the body bröstarvinge. II. tr ärva. ~[-]apparent [-
rəpæ'rənt, av. -aps'or-] (pi. ~s apparent) s närmaste (obestridlig) arvinge, bröstarvinge till annu levande; ~ to the
throne tronarvinge, ~-at-law [-rətlo:'] (pi. ^s-at-law) s laglig arvinge tin avliden, bröst-, intestat|arvinge, ~dom [-
dəm] s arvingeskap; arvedel, ~ess [-ris] s isht rik arvtagerska. ~loom [-lu:m] s lösöre som går i arv, ärvd pjäs;
släktklenod; biidi. arv genom många generationer. ~[-]pr6SUmptiV0 [-prizA/m(p)tiv] s presumtivarvinge för
tillfället

närmaste arvinge till en ännu levande, men vars arvsrätt förloras, om bröstarvinge senare födes. ~Ship [-Jip]

s arvingeskap; arvsrätt; arv. held [held] imp. o. pp. av hold. Helen [he'lin] npr. ~a [-ə] npr; jrr St. ~. ~s-

burgh [-zb(ə)rə] npr. Helhoughten [helhou'tn, -hau'tn] npr. heliacal [hi(:)lai'ək(ə)l] a° heli[aki]sk; ~ rising helisk
uppgång om stjilrna som går upp strax före soluppgången el. går ned strax efter solnedgången.

helical [he'lik(ə)l] a° spiralformig, spiral-. Helicon [he/likən, -kon] npr mytol. Helikon, helicopter [he'iikopto] s
flygv. helikopter, skruvflygare.

Heligoland [he'ligo(u)lænd] npr Helgoland. hel?o||- [hi:'lio(u)] i sms. sol-, -centric j^se'ntrik] a (~ally adv) astr.
heliocentrisk i förhållande till solen som medelpunkt [~ latitudes of O planet] el. som betraktar solen som
medelpunkt [~

theory]. -chrome [-kroum] s fotokromi fotografi i naturliga färger. -graph [-gra:f] I. s 1. heliograf apparat för
fotografering av solen. 2. 80l[spegel]tele-

graf. II. tr heliografera, soltelegraf era. -gra-vure [-grəvju'ə] s helio-, foto|gravyr. -later [hi:lio'lətə] s soldyrkare,



-meter [hi:lio'mitə] s astr. heliometer. -scope [hi/liəskoup] s he-lioskop, solkikare, -trope [heOjətroup, av.

S bot., miner., astron., lantm. heliotrop. -tropic [heljatro'pik, hi:iiətro'pik] a bot. som vänder sig efter solljuset.
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helium [hi/liəm] s kem. helium, helix [hi/liks, av. he'l-] (pi. -ces [he'lisr.z, av. hi'/l-], av. ~es) s 1. spiral. 2. byggn.
snirkel å korintisk pelare, Snäckliuje i allm. 3. anat. ytter-öratskant. 4. zooi. trädgårdssnäcka, hell [hel] s 1.
helvete[t] [go to ^J; a ~.of a row ett helvetiskt oväsen; he drove like F han körde i svindlande fart; he felt like ~ S
han grämde sig förskräckligt, han var alldeles förtvivlad; swear like ~ svära som en borstbindare; give a p. ~ F ge
ngn hans fiskar varma, skälla ut ngn; make a p.'s life o/ göra livet till ett helvete för ngn. 2. spel|-hus, -helvete. 3.
fängelse i vissa lekar. 4. hål i skräddarbord för överblivna tyglappar <fcc, lapplåda. he'll [hi:1] förkortn. för he
will. Hellas [he'laes] npr.

hellll-bent [hellbent] a o. adv Am. S 1. absolut bestämd [upon a course]. 2. [som kör] i full fart. - -horn [-bo:n], -
-bred [-bred] a infernalisk. • -cat [-kæt] s häxa, troll, 'markatta*, hellebore [he'libo:] s bot. prustrot. Hellenlle
[he'li:n] s hellen, grek. -ic [heli/nik] a hellensk, -ism [he'linizm] s hellenism. -1st [he'li(:)nist] s 1. grekisktalande
jude ei. annan icke-grek. 2. hellenist specialist p& grekiskt språk och kultur, -istic [helini'stik] a hellenistisk. -ize
[he'linaiz] I. itr uppträda soin grek i språk, vanor &c. II. tr hellenisera. Hellespont [he'lispont] npr; the

Hellgate [he'lgeit] npr helvetesporten smalaste

delen av East River vid inloppet till New York.

hellll-hound [he/l|haund] s åid. avgrundsande. -icat [-ikæt] skotti. I. a yr, yster, vild, obeständig. II. s se - -cat. -ish
£-iJ] a° helvetisk, infernalisk; djävulsk[t elak], hello [helou'] se hallo. ^-girl [-gə:l] s Am. F telefonlist, -flicka,
heliward [he'lwəd] adv o. a [som leder] till (mot) helvetet.

1. helm [helm] I. « 1. roder hela styrinrättningen; ratt; rorkult; down [with the] ^ / ner med rodret! ror i lä! [mots,
up [with the] o*]; be at the ~ stå (vara) till rors; biidi. sitta vid styret se 2; port the ~ falla av åt styrbord. 2. biidi.
styre, [stats]roder, ledning.

2. helm [helm] s aid. hjälm, ~et [-it] I. s hjälm: kask. II. tr förse (utrusta) med hjälm, ^et--diver [-itdaiVə] s
dykare.

helminth [he'lmin})] s zooi. inälvsmask. helmsman [he'lmzmon] s rorgängare, rorsman, helot [he'lət] s helot;
slav, träl. ~ism [-izm]

s helotväsende[t] i Sparta, help [help] I. tr 1. hjälpa [to att]; bistå, understödja; hjälpa till; främja, befordra; om
medicin hjälpa för, lindra [~ the cough]; so ~ me God så sant mig Gud hjälpe; ^ o. s. hjälpa sig själv, reda sig
[själv] med ngt, jfr av. 2.; ~ forward hjälpa fram; [be]främja; ~ on [be]främja, påskynda; ~ a. p. on {off) with

his coat hjälpa ngn på (av) med rocken; ~ out hjälpa ut, hjälpa ngn ur en svårighet (knipan), hjälpa till rätta; av.
hjälpa upp, förbättra, låta framträda bättre [~ out a picture]; ~ up (down) hjälpa ngn upp[för] (ned[för]). 2. 'v a p.
to a th. [för]hjälpa ngn till ngt, skaffa ngn ngt; isht servera ngn ngt [may I ~ you to some soup?]; ~ o. s. ta [för
sig] [to [av] mat; ~ yourself to some more soup, please]; ~ the soup servera soppan. 3. nu blott med can[not] ei.
d. bota; [för]hindra, förekomma, undvika; cannot o* kan icke hjälpa (göra ngt åt), rår icke för; don't be longer
than you can o, (0eg. för cannot stanna inte längre än du måste (behöver); I cannot ~ laughing jag kan inte låta bli
att skratta (inte hålla mig för skratt), jag måste skratta; how can I ~ it? vad kan jag göra åt det? what's done can't
be t^ed gjort kan inte göras ogjort. II. itr 1. hjälpa [till], vara behjälplig; bidraga [till] [to att]. 2. servera. III. s 1.
hjälp, bistånd. 2. hjälp, botemedel, möjlighet att undgå ngt [for a th.], undanflykt; there is no for it det kan inte
hjälpas, det är ingen annan råd. 3. [-hjälp[-medel]-] {+hjälp[- medel]+} [books are a ~ to knowledge]; hjjäl-pare.
4. Am. a) tjänare, jungfru; lady ~ fruns sällskapsdam och hjälp; mother's ~ överordnad barnsköterska; b) kon.



tjänare, jungfrur. 5. portion mat. ~er [-ə] s hjälpare; medhjälpare, underordnat biträde [a /v» in a stable]. ~ful [-
f(u)l] a° hjälpsam, behjälplig; som är till stor hjälp, användbar, bra [book, [-medicine];-] {+medi- cine];+} nyttig;
that's not very ~ det hjälper inte mycket (långt), ~ing [-ig] s 1. bistående, bispringande. 2. servering; isht konkr.
portion mat [a second ~ of JisK\. ~less [-lis] a° hjälplös, svmate [-meit] s [med]hjälpare, isht make et. maka.
~meet [-mi:t] s se föreg. Helps [helps], Helsingfors [he'lsigfo:z] nprr. helter-skelter [he'ltəske'ltə] I. a o. adv
[som sker] hals över huvud, huller om buller. II. s [brådska och] virrvarr, vild rusning. helve [helv] I. s handtag,
skaft isht ar yxa &c; se av. hatchet. II. tr sätta skaft på, skafta. Helvellyn [helvelin] npr. Helvetllia [helvi/Jiə] npr
Helvetien Schweiz, -lan [-n], -ic [helve'tik] a helvetisk, schweizisk. Hely [hi:'li] npr.

1. hem [hem] I. s fåll, kant; brädd, rand. II. tr 1. fålla, kanta. 2. ~ in (about, round) inne|-sluta, -stänga, omringa.

2. hem [hem] I. s o. interj [vani. mm] hm! II. itr 8äga hm för att varsko, klara strupen &c; tveka.

he*man [hi:'mən] s karlakarl, verklig karl. Hemans [hi/mənz, äv. he'm-] npr. hematite [he'motait] s se hæmatite.
Hemel Hempstead [he/mlhe/m(p)stid] npr. hemeralopia [he^morolou'pio^iak. dagblipdhet;

av. nattblindhet, hemill- [he'mi] i sms. halv-, -crania [-krei'niə] *
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iäk. migrän, -cycle [-saikl] s halvcirkel, -de-misemiquaver [-demise'mikweiVa] s mus. -gj not.

Heming [he'mig], ~brough [-brAf], ~way [-wei] nprr.

hemiplegia [hemipli/dgiə] s iäk. hemiplegi rar-

lämning i ena sidan.

hemisphere [he'misfia] s halvklot, hemisfär; halvglob[skarta]; the Western Ho, västra halvklotet Amerika. -ic[al°]
[hemisfe'rik, -(ə)l] a 1. halvklotformig. 2. halvklots-, som hör till ena halvklotet, hemistich [he'mistik] s halvvers,
hemistikon. hemlock [he'mlok] s 1. bot. odört. 2. giftdrvck beredd av odört. 3. bot. ~ [Jir, spruce] Am.
nordamerikansk gran, hemlockgran. hemmer [he'ma] s 1. en som fållar. 2. fållvikare på symaskin, hemorrhiiage,
-oid se hæmorrhage &c. hemp [hemp] s 1. bot. &c hampa. 2. S [-[häng-nings]rep.-] {+[häng- nings]rep.+} 3.
haschisch. ~en [-ən] a hamp-, av hampa, ~-fibre [-faibə] s hampfiber. ~--nettle [-netl] s bot. Gaieopsis tetrahit
blinddån. ~seed [-si:d] s hampfrö. ~y [-i] s isht Skotti. galgfågel; skämts, vildbasare, rackarunge. hem-stitch
[he'mstitj] tr o. s [sy med] hålsöm. hen [hen] s 1. höna. 2. i sms. rågeihona [pea-o, &c]; ~ lobster honhummer. 3.
~ and chickens

bot. slags dubbel tusensköna; slags taklök; är. andra blommor. 4. F fruntimmer; ~ party se ~--party. ~bane [-bein]
s bot. bolmört, hence [hens] adv 1. aid. poet. härifrån om rum o. tid [äv. from ~]; hädanefter; o, I hädan! ~ with!
bort med! go ~ gå hädan, avlida; five years ~ fem år härefter. 2. härav [~ it follows]; följaktligen, därför [and ~];
~ his surprise härav [kom] (detta var anledningen till) hans förvåning, ~forth [-fo:'þ], ~for-ward [-fo/wəd] adv
hädanefter, framdeles, för framtiden, henchman [he'n^Jlman] (pi. -men [-mən]) s 1. hist. liv|tjänare, -sven. 2.
trogen följeslagare ei. anhängare; isht Am. ngns politiska drabant, handgångne. hen-coop [he'nku:p] s hönsbur,
hendeücagon [hende'kəgən] s geom. elvahörning. -casyllabic [he'ndekasilse'bik] a o. s elvastavig [vers].

Henderson [he'ndəsn] npr. hendiadys [hendai'ədis] s gram. hendiadys slags stilfigur [t. ex. cups and gold i st. för
golden cups'], Henildon [he'n|dən], -eage [-idg], Hengist [he'g-gist, av. he/n(d)5ist] nprr. hen-üharrier
[he^jhæ^iə] s zooi. blåhök, blå kärrhök. -hearted [-hcr.Hid] a rädd, harhjärtad, försagd.

Henley [he'nli] [the ~ regatta], Henlopen [hen-

lou'pən] nprr. henna [he'nə] s bot. &c henna buske o. färgämne [her o,-tipped fingers], ~ed [-d] a henna-färgad



[hair, nails].

hennery [he'nari] s höns|hus, -gård; hönseri. Henness[e]y [he'nisi], Henniker [he'nika] nprr. henotheism
[he'nojn^izm] s henoteism tro på en

gud utan förnekande av existensen av andra gudar.

hen-||party [he'npcuHi] s F fruntimmersbjudning [mots, stag-party], -pecked [-pekt] a F som står under toffeln,
kujonerad; ~ husband toffelhjälte. Henrietta [henrie'tə] npr.

hen-ljroost [he'n|ru:st] s hönshus ei. dei därav där hönsen sova nattetid, hönsvagel, -run [-rAn] s hönsgård.

Henry [he'nri] I. npr Henrik. II. s radiotei. henry.

Henslow[e] [he'nzlou] npr.

hen-witted [he'nwi'tid] a med hönshjärna,

enfaldig, dum, fjollig, hepatic [hipæ'tik, hep-] a 1. lever-. 2. lever|-

färgad, -brun. ~a [-ə] s bot. blåsippa. hepatite [he'pətait] s min. leversten. Hepburn [he/bə(:)n, äv. he'pbə:n] npr.
Hephæstus [hifi/stəs] npr Hefaistos. Hepplewhite [he'pl(h)wait] npr; appell, slags graciös

möbelstil under senare delen av 1700-talet. hepta- [he'ptə] i sms. sju-, heptagon [he'ptəgən] s geom. sjuhörning.
~al

[heptæ'gənl] a sjuhörnig. heptarchy [he'pta:ki] s 1. sjumannavälde. 2. heptarki; förening av sju riken isht
angiernas och saxarnas i Fornengland.

Heptateuch [he'ptatjuik] S heptateuk Gamla Testamentets sju första böcker.

her [hə:, obet. (h)ə] I. pers pron henne objekts-form av she; its o, F det är hon. II. poss pron fören. hennes; sin.
her. förkortn. för heraldry. Hera [hi'ərə], ~cles [he'rəkli:z, äv. hi'ər-, äv. hjə/r-], ~clitus [herəklai'təs] nprr.
herald [he'rald] I. s 1. härold; vapenhärold; heraldiker; //~s' College heraldiker-, vapen|-kollegium. 2. biidi.
förkunnare: budbärare äv. i tidningsnamn [New York Ho,]; förebådare. II. tr utropa, förkunna: högtidligen införa;
före-+ båda. ~ic [heræ'ldik] a (~ically adv) heraldisk. ~ry [he'raldri] s 1. heraldik, [-kunskapen]-] {+kun-
skapen]+} om adliga &c vapen, blasonerings-konst. 2. heraldiska figurer, vapensköld. 3. heraldisk ståt. 4.
häroldsämbete. Herat [heræ't, äv. -ra/t] npr. herb [hə:b] s 1. ört; collect ~s samla växter. 2. pi. ~s av. grönsaker,
~aceous [-ei'Jas] a örtartad; ört- [plants], ~age [-idg] s 1. koii. örter, växtlighet; gräs, bete. 2. jur. rättighet till bete
å annans mark. ~al [-1] I. a Ört-. II. S åid. örtbok, växtlära. ~aiist [-əlist] s 1. ört-kännare, botaniker i äldre tid. 2.
en som handlar med medicinalväxter, ~arium [-[-s'ə-riəm]-] {+[-s'ə- riəm]+} s herbarium. Herbert [hə-/bət]
npr.

herbüivorous [həibjKvərəs] a gräs-, växtjätande. -orize [-oraiz, -bər-] itr botanisera, samla
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Herostratos

växter i botaniskt syfte. - -robert [-ro'bat] S bot. Geranium robertianura stinknäva. -y [-i] tt 1. Ört-, örtartad. 2.
örtrik; gräsbevuxen. Herculllean [hə:kju-/liən, hə:kju(:)li/ən] a her-kulisk, Herkules-. -es [hə/kjulirz] npr.

1. herd [hə:d] I. s herde; nu nästan blott i.sms. [cowoj Ac]. II. tr vakta, valla.

2. herd [hə:d] I. S 1. hjord isht nötboskap. 2. föraktl. hop, skock; the [common ei. vulgar"] oj den stora hopen,
massan; the ~ instinct psyk. hjord-, massiinstinkten benägenheten att tänka och bandia som andra. II. itr gå i
hjord[ar] together; a r^ing animal]; gå i flock och far-nöte, vara i lag med, sälla sig till [with], ~-book [-buk] S
Stambok för boskap.

herdsman [hə/dzmən] s [boskaps]herde. here [hiə, av. hjə:] adv 1. här; ~/ ja! i upprop; oj's to you![åin] skål! ~



and there här och där; av. hit och dit jfr 2; every oj and there på sina ställen; about ~ här i trakten (närheten),
häromkring; allt emellanåt; from ~ to there härifrån [och] dit; there, and everywhere överallt, på alla möjliga
ställen, åt alla möjliga håll; that's neither oj nor there det hör inte till saken (inte hit); det gör varken till eller
ifrån, det spelar ingen roll; ~ we are nu äro vi framme; ~ you are

vid överlämnande av en sak här har du, närmaste motsvarighet till var så god! äv. se här! vid ngns ankomst jaså
här kommer du äntligen! ~ goesl F nu börjas det (börjar jag, börja vi). 2. hit [come ~/]. 3. här nere på jorden [äv.
~ below]. 4. nu; på denna punkt, här [~ he paused]; i det här fallet. ^vabout[s] [-rəbau't, -s] adv häromkring, här
på trakten, ~after [-ra/ftə] I. adv 1. här nedan. 2. hädanefter, framdeles, för framtiden. 3. i det tillkommande, i ett
annat liv. II. s 1. framtid. 2. liv efter detta [the ~]. ^at [-ræ't, - -] adv åid. härvid; häröver, ~by [-bai', - -] adv
härjigenom, -av, -med [r oj beg tO inform you] isht ss. inledningsord i officiella kungörelser.

hereditüable [hire'ditjabl] a° ärftlig, -ament [-[he-ridi'təmənt]-] {+[he- ridi'təmənt]+} s jur. arvgods. -ary [-
'(ə)ri] arv[s]-, ärftlighets- [sovereign, principle]; ärftlig [peer, disease]; [nedjirvd [beliefs]; medfödd [talent]; -
arily adv. äv. genom arv. -y [~i] 8 ärftlighet; nedärvande. Hereford [he'rifəd], ~shire [-Jiə, -Jə] nprr. herein
[hi'ori'n, äv. hja/ri'n, - -] adv häri [enclose oj], ^after [- -a:'ftə] adv jur. här nedan, ^-before [- -bifo:'] adv jur. här
ovan. hereof [hi'aro'v, äv. hjə/ro'v, - -] adv åid. härav, here's [hiəz] sammandragn. av here is. heresy [he'rosi] s
kätteri; irrlära, heretic [he/rətik, -it-] s kättare. *val [hire'ti-

k(ə)l] a° kättersk. herellto [hirə|tu/, äv. hjə/tu:', - -] adv aid. härtill; bifogad härtill [the schedule ~]. -tofore [-tu-
fo:', ---] I. adv förut. II. a föregående, förutvarande. -under [-rA'ndə] adv här nedan;

under (enligt) denna bestämmelse, -upon [-ropo'n, - - -] adv härpå; i följd härav. Hereward [he'riwad] npr.
herewith [hi'əwi'5,- -]adv härmed [transmit ~]. Herford [hə/fəd, hcr/fəcQ> Hergesheimer [hə/-

gishaimə], Hergest [hə:'gest, ha:-] nprr. heriot [he'riot] S jur. skatt av bästa levande kreatur el. lösöre som vid
arrendators död går till godsägaren.

heritüable [he'ritjəbl] a° ärftlig, -age [-idj] s 1. arv; arvedel [the ~ of the righteous]. 2. isht Skotti. jur. arvgods. -
or [-ə] s arvtagare. Herkjjimer [hə:'k|imə], -omer [-omə, -ə-] nprr. hermaphroditile [hə:mæ'frədait] I. s
hermafrodit. II. a hermafroditisk, tvåkönad; sam-könad; ~ brig «t> skonertbrigg, hermafrodit. -ic[ai°]
[hə:mæ'frədi'tik, -(9)1]^, se -e II. -ism [-izm] s hermafroditism. Hermes [hə:7mi:z] npr.

hermetic[ai°] [hə:me'tik, -(ə)l] a hermetisk; lufttät[t tillsluten] [o>ly sealed]; the ~ art alkemien.

Herm ia [hə/miə], -ione [həima^əni] nprr. hermit [hə/mit] s eremit, ~age [-idj] s eremit|-hydda, -boning;
eremitage. 'xz-crab [-kræ'b, äv. - - -] s zooi. eremitkräfta. ~ic[a!°] [hə:mi'-tik, -(ə)l] a eremitisk, eremit-. Hormon
[hə/mən] npr.

1. hern [hə:n] &id. för heron.

2. hern [hə:n] sjäivst. poss. pron. P Kr hers. Heme [hə:n] [~ Hill] npr.

hernia [hə/njə] s läk. broek, ~i [-1] a broek-, hero [hi'aro^), äv. hjə/ro(u)] (pi. o,es) s 1. hist, halvgud, heros. 2.
hjälte [no one is a oj to his valet]; the ~ of the day dagens hjälte; jubilaren. 3. huvudperson i bok, hjälte [the oj of
a poem], Herod [he'rəd] npr Herodes. ~ian [-[herou'-diən]-] {+[herou'- diən]+} a herodiansk. ~jas [herou'diaes],
~otus [hero'dətəs] nprr.

herollic [hiro^'ik] I. a 1. heroisk; hjälte- [~ death]; hjältemodig; the oj age hjälteåldern i Hellas; ~ poetry
hjältediktning; oj verse heroiskt episkt versslag: i klassisk poesi hexameter, i fransk alexandrin, i engelsk, tysk o.
italiensk fem-fotad jambisk vers. 2. om språk, stu högtravande, bombastisk. 3. djärv, våldsam, drastisk; ~
treatment hästkur. II. s 1. vanl. pi. ojs se I. /. ~ verse; äv. hjältedikt. 2. pi. ojs högtravande språk (ton), uppskruvad
stämning, uppstyltning. -ical [-(ə)l] a° heroisk, hjältemodig, hjälte-, -i-comic [hirouNiko'mik] a heroikomisk. -ify
[hirou'ifai] tr se -ize 1. -ine [he'ro^in] s hjältinna av. i bok &c. -ism [-[he'-ro(u)izm]-] {+[he'- ro(u)izm]+} 8
hjältemod, oförfärad tapperhet; av. i pi. hjältedåd, -iie [hi'əro(u)aiz] tr 1. göra till hjälte, glorifiera. 2. ingjuta
hjältemod



i ngn.

heron [he/rən] s «>oi. häger, ~ry [-'ri] s häger-bo, häckplats för häger. /x,sew [-sju:], <vshaw [-Jo:] s zooi. aid. ei.
dial. [ung]häger. Herostratos [hiro'strətos] npr.
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hero-worship [hi/əro(u)wə:>Jip] s hjältedyrkan, herpes [hə:'pi:z] s iäk. revorm; herpes, herpetic [hə:pe/tik] a
revorms-, herpes|artad. Herr [hsə, her] s tysk herr[e]. Herrllick [he'rik], -ies [he'ris] nprr. herring [he'rig] s zooi.
sill; red ~ rökt sill se av. fish I. I.; se av. red I.; king of the ~s zooi. havs-mus. ~-bone [-boun] I. s 1. sillben. 2.
byggn.

kryssjförband, -skikt sicksackanordning av snedställda [tegeilstenar [ar. ~ bond% ~ work]; kryss-strävor mellan
goirbjäikar [~ bridging]; ~ stitch i sömnad kråkspark. II. tr o. itr sy kråkspark [på], sy ngt med kråkspark; tr. är.
ordna i sicksackmönster i aiim. ~er [-ə] s sillfiskare, ~-gull [-gAl] s zooi. gråtrut. ~-pond [-pond] s skämts, the ~
Atlanten, hers [hə:z] sjaivst. poss pron hennes; sin. Herschel[l] [hə:Jl] npr.

herself [hə(:)se'lf]rejfl o. pers pron fem. 1. [hon ei. henne] själv. 2. sig [she brushed ~]; sig själv. Herstmonceux
[həistmensu:'] npr. Hertford [Kngi. hcr/fəd, ar. ha:'t-; xm. hə/tfəd], ~shire [ha:'(t)fəd|J"iə, -Jə] nprr. Herts
[ha:ts, ar. hə:ts] npr se Hertfordshire. Hertz [hə:ts] npr. ~ian [-iən] a Hertz1; ~ telegraphy trådlös telegrafi; ~
waves elektriska vågor.

Hervey [ha/vi, hə/vi] npr.

he's [hi:z, äv. hiz] sammandragn. av he IS, lbl. he has. Hesba [he'zbə] npr.

Hesiod [hi:'siod, a*. he's-, -iəd] npr Hesiodus. hesitllancy [he'zit|ənsi] se -ation. -ant [-ənt] o° tvek|ande, -sam,
osäker, vacklande, -ate [-eit] itr 1. tveka; vara villrådig; draga i betänkande, draga sig [för], hysa tvekan [mot
(inför)] [to rfo]; betänka sig. 2. är. hacka i talet, tala osäkert, -ation [-ei'J"n] s tvekan, tveksamhet, villrådighet,
vacklan [have no ~ in doing]; betänkligheter, -ative [-eitiv] a° tveksam, osäker.

Hesper [he'spə] s aftonstjärna[n]. ~ian [-[hes-pi'əriən]-] {+[hes- pi'əriən]+} a poet. hesperisk, västlig, ~ides [-
[hes-pe'ridkz]-] {+[hes- pe'ridkz]+} s pl hesperider. ~us[-rəs] se Hesper. Hesse[n] [he'si, -n] npr Hessen. Hessian
[he'siən] I. a hessisk; ~ boots siags höga kurirstövlar med tofsar upptill, moderna 1 Engl. i början ar 1800 talet. II.
s 1. hessare. 2. se ~ boots.

hest [hest] s åid. bud, befallning. Hester [he'stə] npr Ester. Heston [he'stən] npr. hetæra [hiti'ərə], hetaira
[hitai'ərə] s hetär. heter[o]- [he't(ə)rjo, -ə] ss. prenx i sms. olika, annan.

heterollclite [he't(ə)r|oklait] I. a oregelbunden tsht gram. II. S Oregelbundet böjt ord isht substantiv. -dox [-
ədoks] a heterodox, irrlärig; kät-tersk i aiim. -doxy [-ədoksi] s irrlärighet. -dyne [-odain] s eiektr. heterodyn. -
geneity [-[-odji-ni/iti]-] {+[-odji- ni/iti]+} s heterogenitet, olikartad beskaffenhet; av. i pi. olikartade
beståndsdelar, -ge-neous [-od3i-/niəs] a° heterogen, olikartad.

-genesis [-odje'nisis] s självalstring, -nomous [hetəro'noməs] a heteronom: som lyder en annan[s] lag (olika
lagar); som följer andra (olika) principer; woi. som följer olika utvecklingslinjer. -zygote [^ozai'gout, av. -zi'g-] s
bioi. heterozygot.

hetman [he/tmən] s polsk befälhavare; kosackhövding.

Hetty [he'ti] npr kortnamn för Henrietta.

heuristic [hju^ri'stik] a heuristisk som tjänar

till att (låter) uppfinn* el. upptäcka på egen hand



[method], ~s [-s] s pl heuristik.

hew [hju:] ~ed o. ~« I. tr 1. hugga [i ngt] med yxa, svärd &o; sönderhugga [~ to pieces, asunder]; ~ [down]
hugga ned, fälla; ~ away (off) hugga av (bort). 2. behugga, bila, släthugga rirke; tillyxa. 3. hugga [ut] [ofta ~ out;
~ stones for a building; of ~» granite; ~ a tunnel]; biidi. forma, skapa; ~ o.'s way hugga sig väg (fram). II. itr
hugga, rikta hugg [at mot], ~er [-ə, hjuə] s 1. en som hugger, isht ved-, sten|huggare [~s of wood and drawers of
water trälande människor enl. Jos. ix. 21], 2. gruvarbetare, kolbrytare. Hewilett [hju(:)'|it], -itt [-it], -lett [-lit], -
son [hju:sn] nprr.

hexalichord [he'ksə|ko:d] s inus. hexakord, skala med sex toners omfång, -gon [-gən] s geom. sexhöming. -gonal
[heksae'gan^)!] a° geom. sexpkantig, -vinklig. -hedron [-hi:'drən, äv.

-he'dron] S geom. solid figur med sex lika ytor:

hexaeder, kub, tärning, -meter [heksae'mita] s versi. hexameter, -metric [heksame'trik] a hexametrisk, som består
av sex versfötter, -pod [-pod] I. S zooi. Sexfoting insekt. II. a 8exfotad.

Hexateuch [he'ksətju:k] s Moseböckerna och Josua bok.

Hexham [he'ksəm] npr.

hey [hei] interj uttr. glädje, förvåning, fråga, upp. muntran: hej! hurra! håhå! va[d]? äv. hör nu! ~ for! hurra för!
then ~ for . .! sen ska vi ha . ., sen ska vi till [att] ..; ~^?resZo/hokus-pokus!

1. hey-day [hei'dei] interj uttr. glättighet hejsan !

uttr. förvåning hå hå!

2. hey-day [hei'dei] s höjd[punkt], fnllhet, glans|tid, -dagar, bästa dagar, [-blomstring[s-tid]-] {+blomstring[s-
tid]+} [in the ~ of his power]; av. hetta, svallning [of passions].

Hey lsham [hei'ljom] -wood [-wud] nprr.

Hezekiah [hezikai'o] npr Hiskia.

H. F. [ei'tje'f] förkortn. för high-frequency se high 1.1. hf.-bd. = half-bound [bunden] i halv-franskt band med
läðtrrygg o. -hörn. hf.-cf. = half-calf halvfranskt band. hf.-cl. = half-cloth halvklot med sidorna av klot. H. G. = a)
His (Her) Grace; b) Horse Guards. Hg. = hectogram. H. H. = His (Her) Highness. hhd. = hogshead se d. o. H. I. =
hicjacet lat. = here lies här vilar.
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hi [hai] interj påkallande uppmärksamhet ohoj ! hör hit! hör du! hiatus [haiei'tos] s 1. gap, lucka i text, serie &c.

2. gram, hiatus, vokal möte. Hiawatha [haiəwo'þə] npr. hibernllai [haibə:'nl] a vinter-, vinterlig. -ate
[hai'bə:neit] itr 1. övervintra; om djur ligga i vinterdvala. 2. biidi. förhålla sig overksam, •ation [haibə:nei'Jn] s
'övervintrande; djurs vinterdvala; biidi. dvala, en tids vila. Hibernilia [haibə:' ni|ə] npr nu poet. Irland, -an [-ən]
I. a irländsk. II. s irländare, -cism [-sizm] s irländsk [språkjegendomlighet, ir-landism.

hiccough, hiccup [hi'kAp] I. s hickning, hicka ofta pi. II. itr hicka; äv. tr. ~ out yttra med en hickning, hicka fram.
Hichens [hi'tjinz] npr.

hick [hik] s Am. F bonde; landsortsbo; lantlig individ.

hickory [hi'kori] s amerikanskt valnötsträd, hickoryträd; hickory[trä] [~ ski]; äv. hickory-käpp.

Hicks [hiks], ~-Beach [-bi:'tf] nprr.

hid [hid] imperf. o. pp. av 3. hide.

hidalgo [hidæ'lgo(u)] (pi. /vs) s hidalgo lägre

adelsman i Spanien.



hidden [hidn] PP. av 3. hide; äv. adj. [för]dold, hemlig \motives]; oj hand dold hand, hemligt inflytande.

1. hide [haid] I. s djurs hud; skinn; skämts, om människor skinn [save o.'s own /x*]. II. tr F klå, prygla.

2. hide [haid] s hist, 'plogland', 'mantal' oftast

omkr. 120 acres el. inemot 50 har.

3. hide [haid] hid hidden o. hid I. tr 1. gömma, dölja [from för]; hålla gömd [ofta ren.]; ~ o.'s head skyla sitt
huvud, skämmas, blygas. 2. hemlighålla. 3. oavsiktligt dölja, undanskymma. II. itr gömma sig, hålla sig dold
[ofta ~ up]. III. S gömställe isht vid djur-fotografering. /xz-and-seek [-ənsi:'k] s kurra gömma äv. bildl.

hide-hound [hai'dbaund] a 1. om djur med skinnet (om träd barken) tält åtsittande; skinntorr, utmärglad. 2. biidi.
inskränkt; trång-bröstad, insnörd i fördomar, förbenad; be oj äv. sitta fast.

hideous [hi'dios] a° otäck, ohygglig, gräslig, ruskig, avskyvärd, vedervärdig [crime, noise, scream, wound], hide-
out [hai'daut] s gömställe.

1. hiding [hai'dig] s F kok stryk, smörj.

2. hiding [hai'dig] s 1. gömmande &c, se 3. hide. 2. undangömdhet; in ~ gömd. 3. gömställe, ^•place [-pleis] s
gömställe.

hie [hai] itr åid. poet, skynda, hasta; äv. med pers. pron. använt ss. refl. [<x/ thee],

Hierapoiis [haiəræ'polis] npr. hierarch [hai'oraik] s prästerligt överhuvud, kyrkofurste. ~ic[al°] [haiəra/kik, -(ə)l]
a

high

hierarkisk, ~y [-i] s 1. änglaordning; koll. änglaskara. 2. hierarki, prästvälde. 3. det t olika grader organiserade
pi*ästerskap[et] [the 4. sj'stem, rangordning i aiim. hieratic [haiəræ'tik] a° 1. prästerlig, helig. 2.

hieratisk tidig forngrekisk el. egyptisk [o, style]. hieroglyph [hai'oroglif] s 1. hieroglyf egyptiskt skrivtecken;
hierOglyfskrift äv. skämts, om oläslig stil. 2. hemligt tecken, symbol, sinnebild, ~ic [haiərogli'fik] I. a 1.
hieroglyf-, hiero-glyfisk. 2. sinnebildlig, symbolisk, esoterisk. II. s mest pi. ojs se hieroglyph 1. [decipher his ~s].
~ical [haiərogli/fik(ə)l] a°, se -ic T. Hieronymus [haiaro'nimas], Higden [hi'gdən], Higgins [hi'ginz], Higginson
[hi'ginsn] nprr. higgle [higl] itr schackra, pruta, ^dy-piggledy [-dipi'gldi] I. adv huller om buller. II. a rörig,
kaotisk. III. s virrvarr, röra. ~r [-ə] s 1. prutmakare,knusslare. 2, [gatu]månglare, high [hai] I. a hög i aiia bet.: 1.
av [stor] höjd [a tower 300feet ~]; högt belägen, högländ, övre; hög-; höjd-; Ho, Asia Högasien, det inre av
Asien; Ho, German högtysk[a]; o, gown höghalsad klänning; /x» jump höjdhopp; /x, latitude hög breddgrad
långt från ekvatorn; /X/ level högslätt; ~ sea hög sjö jfr 6.; oj tide, oj water hög|flod, -vatten[stid]; o,-water mark
högvattensnivå; biidi. höjdpunkt; on o* i «i. mot höjden, isht i ei. till himmelen; from on o, från himmelen, från
ovan; from on o, från höjden; ~ and dry -i* på torra landet; strandad; biidi. isolerad; ur leken; ibi. med bibet. av
10. el. 11. ung. förbenad, [-hög-[iaristocrat].-] {+hög- [iaristocrat].+} 2. högt uppsatt (aktad) [of »v renown; hold
~], upphöjd, förnäm [of o, family]; o, life [livet i] den förnäma världen, [livet i] mondäna kretsar; the Most Ho,
den Högste; ~ and low hög[a] och låg[a]; ~ comedy högre komedi; ~ finance högre finans, storfinans; o, policy
högre politik, storpolitik. 3. förnämst; i titlar över-; Ho, Admiral storamiral; ~ altar högaltare; Ho, Mass katolsk
högmässa; ~ street huvud-, stor|gata [ofta ss. namn the Ho, Street el. är. the Hoj]; oj table univ. övre bord där
felloics &c sitta, 'högbänk'. 4. om karaktär, kvalitet &c hög, ädel, nobel; fin; <x, minds ädla sinnen, personer av
upphöjda tänkesätt. Ö. om belopp, grad, värde, kraft &c hög, stor, stark, kraftig, intensiv, livlig [speed,
temperature]; hög [i pris], dyr [rents are very *x/]; the ojest bidder den högstbjudande; ~ colour hög (stark) färg;
•coloured äv. färgstark skildring; ~ farming intensivt jordbruk; ~ frequency eiektr. hög frekvens; attr. ofta
högfrekvent [o, frequency currents]; ~ frequency tuning teiegr. högfre-kvensavstämning; ~ potential
högspänning; /x; pressure högt (starkt) tryck, högtryck; o, pressure engine högtrycksmaskin; <x, rate hög taxa,
högt pris [se// o.'s life at a o» rate]; stark fart; ~ tea ung. kvällsmat kl. 6, te jämte
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high-stepper

kött o. d.; ~ tension eiektr. högspänning; ~ tension current starkström; ~ tension ignition högspänningständning;
~ tension steel stål av stor hållfasthet; ~ voltage högspänning; ~ wind stark vind (blåst); how is that for ~? F är
inte det utmärkt? 6. full[ständig]; at ~ noon mitt på dagen; it is ~ day det är mitt på ljusa dagen; ~ light starkt ljus,
full belysning; framträdande parti av bok &c; the ~ season högsäsongen; ~ summer högsommar, full sommar; it
is ~ time for us to be off det är hög tid (på tiden) att vi ge oss i väg; the ~ seas Öppna havet utanför 8-
milsgränsen jfr 1. 7. stor, tungt vägande, djup, allvarlig, svår [tidings of ~ weight]; högtidlig procession; ~ crimes
svåra brott. 8. högre, djup[sinnig] [mathematics, speculations], 9. hög[t pà skalan liggande], gäll f~ notes, in a ~
voice]. 10. högmodig, överlägsen, dryg E/oo£s]; högröstad, vred [gad], arg; ~ and mighty eg. hög och mäktig; nu
vani. F dryg, överlägsen, egenmäktig, som sätter sig på sina höga hästar [jfr äv. mount the ~ horse]; with a ~ hand
egenmäktigt, myndigt, övermodigt; take the ~ hand uppträda myndigt (självrådigt) ei. övermodigt, begagna
maktspråk; on the ~ ropes F hög[dragen], dryg; rasande; ~ words stora ord, stolt tal; vredgade ord, häftiga
ordalag; be at ~ words with vara i ordväxling med, gräla (träta) med. 11. till ytterlighet gående, sträng i åsikt [a ~
Tory]; isht ortodox, högkyrklig [he is very ~] jfr //~--Church. 12. isht Am. upprymd, glad, animerad; S 'glad', i
gasken, berusad; ~ spirits hög + (glad) stämning, utmärkt lynne. 13. yppig [living]; ~ feeding vällevnad, god mat.
14.

om kött, isht vilt ankommen vani. ss. önskvärd egenskap, mortifierad, välhängd, med 'hant gout'; ~ favour
viltsmak. II. adv 1. högt [~ in the air; ~ up]; search ~ and low leta överallt. 2. långt, starkt, kraftigt, häftigt; dyrt.
3. om ton högt, gällt. 4. live ~ leva högt; play ~ spela högt om hög insats el. med högt kort; run ~ om flod stiga,
om sjö gå hög[t]; biidi. svalla [högt], sjuda, bli allt hetsigare (livligare &c). H~am [-əm] npr. ~ball [-bo:l] s Am.
viskygrogg. ~binder [-baində] s Am. medlem i

kinesliga i San Francisco m. fl. städer, som ätar sig förbry-taruppdrag o. d. kinesligist; S förbrytare, bov; äv.
politisk &o konspiratör, ~-blown [-bloun] a uppblåst. ~-born [-bo:n] a hög-, ädeljboren, högättad. ~-bred[-bred]
al. högättad; ~ horses rashästar. 2. fint bildad, förfinad [manners]. ~-brow [-brau] isht Am. Fl. s intelligens|aris-
tokrat, -snobb, överlägsen person isht med akademiska mauer; äv. aristokrat; byråkrat; the ~s intelligenisen, -
tsian, kulturklicken. II. a ogillande ei. förakti. höglärd, 'akademisk', överlägsen, 'kulturell', intelligens-;
högförnäm, högaristokratisk; äv. ämbetsmannadryg, byråkratisk. H~[-] Church [-tjə/tj] s högkyrka[n];

hÖgkyrkoparti[et] det konservativaste, katolicismen närmast stående partiet inom den engelsk-episkopala
kyrkan, betonar episkopatets o. prästämbetets auktoritet, sakramentens frälsande kraft, ritualen &c [the ~]j ofta
adj.

högkyrklig [they are very ~]. H~-Churchman [-tjə/tjmən] s anhängare av högkyrkan, ~-day [-dei] s fest-,
högtids|dag; se äv. high

I. 6. ~-explosive [-iksplou'siv] s o. a hög-explosiv^ sprängämne], [sprängämne] av första klass. ~-falutin[g] [-
fəlu/tjin, -ig] Fl .a högtravande, bombastisk, pösande.

II. s bombast. ~-flown [-floun] a uppblåst, högtravande, bombastisk, svassande; högtflygande, överspänd [idea],
~-flyer [-flai'a] s 1. en som flyger högt. 2. widi. högtflygande (ärelysten) person; flott person; svärmare. ~-
frequency [-frr/kwənsi] se high I. 5. H~-gate [-git] npr. ~-handed [-hæ'ndid, - 1 -] a° egenmäktig, despotisk;
övermodig, överlägsen i sätt. ~-hat [-hæt] Am. F I. s en som vill verka överlägsen (märkvärdig), högfärdig
person, stropp. II. tr behandla överlägset. III. itr verka överlägsen (dryg), vara mallig, ~-jump [-djAmp] s sport,
höjdhopp, ~land [-lənd] I. S [mest pi. ~s] högland[s|trakt], bergsbygd, isht the #~s Skotska högländerna. II. a
höglands-. ~lander [-ləndə] s bergsbo; isht. skotsk högländare. ~-life [-laif] se high I. 2. ~ -low [-lou]s [mest pi.



~s] åid. låg snörkänga, ~ly [-li] adv 1. högt i olika bet.; be ~ descended vara av hög börd; too ~ paid för högt
betald. 2. högeligen, i hög grad [surprised, gifted]; ~ finished (wrought) i ytterst fint arbete. 3. berömmande,
uppskattande; think o, of ha höga tankar om. ~-minded [-mai'ndid, - - -] a° 1. [av] upphöjd [karaktär]; storsinnad,
ädel. 2. åid. högdragen, övermodig, ~-necked [-nekt] a höghalsad [gown], ~ness [-nis] s

1. höghet, upphöjdhet. 2. ss. titel till furstliga personer üT~ Höghet [His //~, Your üT~ &c]. 3. [stor] höjd, storlek
[the ~ of the rates]. ~-pitched [-pi'tjt, - -] a 1. hög, gäll. 2. starkt sluttande tak. 3. biidi. högstämd, upphöjd; äv.
högtsvävande; äv. livlig, ~-power [-pau'ə] attr. s eiektr. starkströms-, ~-pressure [-pre'Jə] se high I. 5. ~-priest [-
prr/st] s överstepräst, ~-proof [-pru:f] a högprocentig, stark [-[spirits].-] {+[spir- its].+} ~-reachlng [-ri/tjig, - - -] a
1. som når högt. 2. biidi. högtsträvande, ärelysten. ~--road [-rou'd] s allmän (stor) landsväg: biidi. stor [stråk]väg,
allfarväg. ~-school [-sku/1, - -] s högre skola; i Engi. isht högre flickskola; i Am. läroverk [Junior ~, Senior ~]. ~-
souled [-sou'ld] a högsinnad, ädel. ~-sounding [-sau'ndig, - - -] a högtravande, braskan-de, klingande [titles], ~-
speed [-spi/d] attr. s snabbgående; ~ tool steel tekn. snabbsvarv-stål. ~-spirlted [-spi'ritid] a 1. modig, oförskräckt,
djärv, morsk; eldig; % argsint. 2. * högsinnad, ädel. ~-Stepper [-ste'pə] s 1. häst som lyfter benen högt. 2. person
med stolt
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hintingly

hållning; i gang ei. uppträdande vräkig person, kaxe; F flott herre, ^-strung [-strA'g] a 1. hårt spänd [nerves];
biidi. överkänslig, nervös; överspänd. 2. hög, gäll. hight [hait] pp åid. poet. kallad, highü-tide [hai'jtai'd] s 1.
högtid, fest. 2. se high I. 1. - -toned [-tou'nd, - -] a 1. högt stämd ei. spänd. 2. högstämd; ädel, upphöjd; värdig;
äv. högtravande [notions]. 3. Am. F flott, elegant; modern. - -treason [-tri/zn] s högförräderi. - -velocity [-
vilo'siti] attr. s snabb- o. iång|skjutande kanon, -way [-wei] s 1. allmän landsväg [the king's <v]; ~s and byways
[på] vägar och stigar; take the o, bli stråtrövare. 2. stråkväg, huvndrutt, led i

allm. till lands el. sjöss; bildl. Vanlig väg till visst resultat; the ~ to ruin raka, vägen till undergång. -wayman [-
weimən] s stråtrövare isht beriden. - -wrought [-ro:'t, - -] a 1. starkt upprörd [feelings]. 2. fint [ut]arbetad,
fulländad. H. I. H. förkortn. för His (Her) Imperial High' ness.

hijack [haiMjæk] Am. S tr o. itr råna [isht spritsmugglare ei. lastbilar], stjäla [isht sprit].

Hill [hil] I. s 1. kulle, mindre berg [in Great Britain heights under 2,000 feet are generally called ojs, but in India
ranges of 5,000 or up to 10,000 feet are called ojs in contrast with the Himalaya Mountains]; up o, and down
dale backe upp och backe ned; as old as the ~s gammal som gatan, urgammal; pi. ojS ibl. bergstrakt, högland isht
om högländerna i norra o. inre Indien isht ss. rekreationsort [Plain Tales from the Ho,s]. 2. stack, hög av jord,
sand &c. II. tr uppkasta i hög[ar]; isht jordbr. kupa. folk [-fouk] s skogs-, berg troll älvor &c. man [-mæn] s
bergsbo; äv. bergbestigare. hill0[a] [hilou'] interj 1. hallå! vid anrop av person

på långt håll. 2. nej men se [goddag]! hillllock [hi'lək] S mindre kulle; hög. - -ridge [-rid3]s berg-, back ås. - -
side [-sai'd] s bergs-, backsluttning, -y [-i] a bergig, backig, kuperad, äv. brant; ~ range höjdsträckning, hi It [hilt]
s fäste, handtag å svärd, dolk &c; up to the -v fullständigt, till det yttersta.

him [him, obetonat äv. im] pers pron objektsf. av he l.[åt] honom; it's ~ F det är han. 2. sig. 3. determ. pron. den.
Himalaya [himəle(i)'ə] npr; ortast the o>s Himalaya.

himself [himse'lf] ref, o. pers pron mask. 1. han (honom) själv; he teas not ~ han var icke sig själv (ifrån sig); F
han var inte kry.

2. sig [he brushed ~]; sig själv. Hinckley [hi'gkli] npr.

1. hind [haind] s zooi. hind.

2. hind [haind] s 1. jordbruksarbetare, dräng; isht Skotti. o. Nordengi. slags statare. 2. bonde; 'lantis', bondtölp.



3. hind [haind] a bakre, bak- [mots, fore; o*--brain, ~ leg, ~ wheel].

1. hinder [hai'ndo] a bakre vanligare än föreg. [~ end, oj part &c].

2. hinder [hi'ndə] I. tr [för]hindra [from (in) doing [från, i] att göra; ~ a crime], hålla tillbaka [från], stå i vägen
för. II. itr utgöra ett hinder, vara (stå) i vägen, hindra det [what's to ~?]. stance [-rəns] s se hindrance.

Hindi [hi'ndi/, äv. - -] s hindi, hinduiska. Hindllley [hai'ndli person, hi'ndli stad], -lip [-[hi'nd-lip]-] {+[hi'nd-
lip]+} nprr.

hindmost [hai'n(d)moust] a bakerst; borterst.

Hindoo [hi'ndu:'] se Hindu.

hindrance [hi'ndrons] s hinder [to för] ;be a o,

vara till hinders (ett hinder), hindsight [hai'ndsait] s efterklokhet [if our foresight was only as good as our Hindu
[hi'ndu*/, - -, - -] I. s hindu indisk inföding av indisk religion. II. a hinduisk, indisk, »x/ism [hi'ndu(:)izm] s
hinduism, [-hinduis-tisk[a]-] {+hinduis- tisk[a]+} religion[en]. [-~ize[hi/ndu(:)aiz]<rhin-duisera-]
{+~ize[hi/ndu(:)aiz]<rhin- duisera+} i religion o. sedvänjor. "f-Kush [--ku(:)'J] npr.

med persiska och arabiska lånord uppblandad hindi, urdu.

hinge [hin(d)3] I. s 1. gångjärn; dörrhake; tekn. scharner; be off the ~s vara ur gängor-na, vara i olag (oordning).
2. zooi. lås å mussla.

3. biidi. det varpå ngt hänger, svängtapp, springande punkt, huvudsak, knut[punkt]; vändpunkt. II. tr förse ei.
fästa [liksom] med gångjärn; biidi. fästa, [an]knyta [on vid, till]. III. itr vända sig [liksom] på gångjärn; biidi.
vända sig kring, hänga, ytterst bero på [on; the argument o>s on this point].

hinnllie, -y se honey.

hinny [hi'ni] I. s mulåsna. II. itr gnägga. hint [hint] I. s lätt antydan, vink; anspelning;

take a o> förstå en vink (vinken, halvkväden + visa). II. tr antyda [to för], låta ana ei. förstå; insinuera. III. itr; o,
at lätt antyda, göra en antydan om, anspela på. hinterland [hi'ntəlænd] s 1. inland bakom kustområde. 2.
bakgrund, hintingly [hi'ntigli] adv antydningsvis.
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hit

1. hip [hip] 8 nypon frukten.

2. hip [hip] interj vani. upprepad två g&nger [ss. inledning till hurrah!].

3. hip [hip] F 1.8 melankoli, tungsinne. II. tr göra melankolisk (nedstämd, dyster).

4. hip [hip] s I. höft, länd; av. sida [with her hands on her ~s]; have a p. on the ~ ha övertaget (överhand) över
ngn, ha ngn riktigt (ordentligt) fast; smite ~ and thigh i grund nedgöra, slå utan förbarmande. 2. byggn. takvinkel;
hörnsparre. ~-hath [-ba:þ] s sittbad. ~-flask [-fla:sk] s plunta (jfr - -pocket). ~-•joint [-djoint] s anat. höftled.

Hipparchus [hipcr/kəs] npr.

1. hipped [hipt] a 1. med . . höfter [large-o, &c]. 2. ~ roof \ se hip-roof

2. hipped [hipt] a F 1. hypokondrisk, dyster. 2. fanatisk, monomant vurmig för ngt [on a th.]; be ~ on o. s. blott
syssla med sig själv.

Hippias [hi'piæs] npr.



hippish [hi'pij] a F litet hypokondrisk (nedstämd, dyster), hippo [hi'pou] s F flodhäst, hippo- [hi'po(u)] i tmi. häst-
, hippocampjus [hipəkæ'mp|əs] (Pi. -i [-ai]) s zooi. häst.fisk.

hip-pocket [hi'p(p)oxkit] s bakficka På byxor, hippocras [hi'pokraes] s hist. kryddat vin. Hippollcrates
[hipo'krəti:z] npr. -crene [hipo-

kri:'ni(:), i poesi av. hi'pokriin] npr musemas källa på Helikon.

hippolldrome [hi'poldroum] s hippodrom, kapp-löpnings-, rännar|bana; cirkus, -griff, -gryph [-grif] s hästgrip
fabeldjur; vinghäst. Hippolyti a [hipo'lit|ə], -US £-əs] nprr. hippophagy [hipo'fadji] s ätande av hästkött,
hippopotamus [hipapo'tamlas] (pi. -uses [-əsiz]

ei. -i [-ai]) s zooi. flodhäst, hip-llroof [hi'plruif] s valmtak. -shot [-Jot] a med höften ur led, höft-, länd|bruten.
Hiram [hai'ərəm] npr. hircine [hə/sain] a bockliknande. hirdy-girdy [hə/digə^di] adv skotti. huller om buller.

hire [hai'ə] I. s 1. hyra, avgift rar tmranigt bruk av ngt, lega; hyrande, förhyrning; have (be) on ~ ha (vara) till
uthyrning [boats on ~ here]; arrange for the ~ of a horse ombesörja (komma överens om) lejandet av en häst; for
~ or reward mot betalning; om lufttraflk &o yrkesmässig. 2. tjänstefolk» lön. 3. biidi. lön, ersättning. II. tr 1.
[för]hyTa [a bicycle, house].

2. leja, taga i tjänst mot lön [a servant, troops].

3. köpa ngn, muta. 4. uthyra [ofta ~ out]; we intend to ~ out our house for the summer]; ~ o. s. [o?j£] to ta tjänst
hos. III. itr; ~ out Am. ta tjänst, ~d [-d] a hyrd, lejd; ~ girl, ~ man Am. jungfru, dräng, ~less [-lis] a oavlönad,
gratis-, ~ling [-lig] I. s legohjon; nu mest förakti. fal person, mutkolv. II. a fal. ~-purchase [-pə:xtjəs] s ofta attr.
~ [system]

avbetalnings|köp, -system, ~r [-rə] s en som hyr (förhyr, lejer) ngt (ngn) av ngn Emots. 1. letter se d. o.], hirsute
[hə/sju:t] a 1. strävt luden, raggig, ruggig; bot. strävhårig; biidi. oborstad. 2. hår-. H. I. S. förkortn. för hic jacet
sepultus lat. = here

lies buried här vilar, his [hiz, obeton. ofta iz] poss pron fören. o. självst.

hans; sin. ~n [-n] självst. poss. pron. P se his. Hispan||ic [hispæ'n|ik] a spansk, isht äldre spansk, -o- [-o(u)] i sms.
spansk-[~-/l»imca«]. hispid [hi'spid] a strävhårig; borstig, hiss [his] I. itr väsa, fräsa, vina. II. tr 1. vissla åt; ~ out
(off the stage) vissla nt. 2. framväsa. III. s väsning; vin[ande]; [ut-] vissling.

hist [s:t, av. hist] interj st! tyst! hysch! hist, förkortn. för history, historical. histology [histolədgi] s histologi,
cellvävnads-lära.

historllian [hist|o/riən] s historiker. -ic[ai°] [-o'rik, -(ə)l] a historisk [of great -ical interest; the -ic meeting
between these men]; •ical picture historiemålning tavla; -ic present historiskt presens, -icity [-ori'siti] s
historicitet. faktiskhet. -iographer [-o:rio'grəfə] s historieskrivare, isht [riks]historiograf. -y [-'(ə)ri] s 1. historia;
historien; ancient, me-diceval, modern ~ forntidens, medeltidens, nyare tidens historia; it's now ancient ~ F det är
nu gammalt (förlegat), det är ingen nyhet (icke aktuellt) längre; ~ of the world världshistoria; natural ~
naturalhistoria; matter of ~ historiskt faktum. 2. ibi. äv. historia, berättelse [vani. story]. histrioollic [histrio'nik] I.
a 1. skådespelar-, teater-. 2. teatralisk. II. s 1. aktör. 2. pi. ~s skådespelarkonst, 'teater', -ical [-(ə)l] a°, se -ic I. -
ism [hi'strianizm] s skådespelar|-konst, -tag, 'teater'.

hit [hit] hit hit I. tr 1. slå [till] [he ~ me on the head, ~ a ball with the bat]; träffa [he did not ~ me]; ~ a p. a blow
tilldela ngn ett slag; ~ it träffa rätt; gissa rätt; ~ the mark träffa prick[en] (rätt); ~ a p. in the eye falla ngn i
ögonen, väcka ngns uppmärksamhet; ~ the [right] nail on the head slå huvudet på spiken. 2. slå, stöta [against, on
mot, på; ~ o.'s foot against a stone]. 3. brädspel slå [ut]; ~ a blot slå en blotta; biidi. upptäcka en svag punkt. 4.
[upp]nå, träffa, komma (hitta) på', finna [~ a happy medium]; isht Am. F komma till [a town]; ~ the hay S gå och
lä^ga sig; ~ the trail Am. F vara landsvägsriddare. 5. träffa, träffande återge (beskriva). 6. träffa ngns smak &c,
passa; it ~ her fancy det slog an på henne; how did it ~ him? hur berörde (tycktes) det honom? 7. biidi. komma åt,



beröra, träffa (drabba) [kännbart] [feel [o. s.] ~]; be hard ~ drabbas hårt (kännbart); Fvara illa däran av. om
förälskelse. 8. ~ off komma
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hobble

(hitta) på' Uht sp&r vid jakt; träffafnde återge ei. skildra], ta på kornet, få fram [~ a likeness]; ar. biidi. kasta ned,
skaka ur ärmen [oj off a poem]; oj it off F komma överens [with med]. II. itr 1. slå, rikta släg [at mot]; ~ out slå
ut med knytnäven; out at dunka på. 2. träffa [where did the shot *>*?]; stöta [against mot]; ~ or miss adv. på
vinst och förlust, rani, adj. på måfå ofta attr. [oj-or-miss]; ~ [up]on råka; komma (hitta) på', påträffa, [ha turen att]
upptäcka; beating on all four [cylinders] om motor gå bra på alla fyra cylindrarna; biidi. fungera utmärkt, vara
tiptop. III. * 1. slag, stöt, träff isht i spel, fäktning &c; make a o> träffa rätt, göra en träff. 2. gliring, hugg [at the
Government]. 3. lyckträff, lycklig slump [ar. lucky ~]; look to (mind) o.'s oj söka tillvarata sina chanser, se sig
för. 4. ngt lyckat, 'träff', isht lyckat (träffande) uttryck ei. infall [a happy ~]; succé [the play is the ~ of the
season]; schlager [[song] /v/, [dance] more by ~ than by wit mera tur än skicklighet.

hitch [hitj] I. tr 1. rycka [på], flytta litet el. ryckvis [I o*ed my chair nearer]; isht lyfta med ett ryck, draga upp
Eoftast ~ up; oj up

0.'s trousers; oj o.'s shoulders]. 2. sticka (stoppa) in, inflicka [~ in a few words here].

3. fästa liksom med hake el. ögla, isht mera tillfälligt, haka (häkta, binda, göra) fast E« horse to a tree]; oj up
Am. spänna för [~ up the mare] av. itr. II. itr 1. röra sig ryck vis, flytta sig ütet; av. linka. 2. fastna isht genom att
haka i, haka sig fast, hänga upp sig, snärja in sig [in, on to]. 3. Am. F [av. tr.: ~ horses together itr

1. J.] dra jämnt, komma väl överens. III. s 1. ryck, knyck, dragning [give the trousers a ~]; av. stöt. 2. linkande,
haltning [a oj in a p.'s gait]. 3. stek på tåg; half-oj halvslag.

4. fasthakande, fastnande. 5.„tillfälligt uppehåll, stopp; hinder, hake, 'fel', aber, fnurra [på tråden] [there's a o>
somewhere]; there's the o, där ligger knuten (felet).

Hitchcock [hi'tjkok] npr.

hitch-hike [hi'tjhaik] itr resa genom att gratisåka, resa [omkring] med snålskjuts.

Hitch in [hi'tjin] nprr.

hithe [haið] s åid. o. i ortnamn hamn; landningsplats.

hither [hi'ðə] I. adv hit; and thither hit och dit. II. a hitre, närmast [the oj end]. *%*t0 -tu/, av. - - -] adv
hit[in]tills. ~ward [-wəd] adv åid. [i riktning] hitåt.

Hitler [bi'tlə] npr. /vJsm [-rizm] s hitlerism. nationalsocialism; hitlervälde[t].

hit-off [hi/to(:)f] s S skicklig efterbildning.

Hittite [hi'tait] s o. a hitt-, hett]it[isk].

hive [haiv] I. * 1. bikupa. 2. en kupa med dess bin; bisvärm. 3. biidi. svärm. 4. biidi. [moder-] kupa varifrån
folksvärmar utgå. II. tr 1. stocka bin, ta in svärm. 2. hysa, härbärgera. 3. samla

i förråd, insamla. III. itr 1. gå in i kupan; oj off svärma [ut]. 2. skocka sig, bo (leva) tillsammans, hives [haivz] s
pl iak. nässelfeber efter förtärande av jordgubbar, hummer &o; populärt av. Yattkoppor; av. laryngit. H. L.
[ei'tjel] förkortn. för House of Lords. hl. =

hectolitre. hm, h'm [mm, hm] se 2. hem.

H. M. [ei'tje'm] = His (Her) Majesty. H. M. P. [ei'tJeOmpi/] = hoc monumentum potuit lat. = [he] erected this
monument reste minnesmärket (vården). H. M. S. [ei/tje(/)me/s] = a) HU Majesty's Service; b) His Majesty's



Ship. Ho. = House. H. 0. = Rome Office se home II. 3.

ho [hoa] interj 1. [å]hoj! hallål for att fånga uppmärksamhet; isht *£< efter platsnamn Ao för att ange resans mål;
westward o,/ västerut! 2. åh! håhå! uttr. förvåning, jubel, ironi &c. 3. o,! o>! haha! uttr. hån.

Hoadl[e]y [hou'dli], Hoangho [ho(u)'aeghou/] nprr.

hoar [ho:] I. a 1. gråhårig. 2. vitgrå, frostfär-gad; grå av. biidi. [~ antiquity]. II. * 1. grå-hårighet, grånad. 2. se oj-
frost. hoard [ho:d] I. S samlat förråd, lager; skatt isht nndangönid penningskatt. II. tr 1. Samla (skrapa) ihop,
samla i förråd, lägga på kistbotten [ofta ~ up]; ekon. tesaurera guid[mynt]; av. itr. samla; lagra isht varor under
kristid, hamstra. 2. bildl. be-, för|vara, gömma i sitt hjärta Ao. ~er [-ə] s samlare, lagrare &c; girigbuk. hoarding
[hp/dig] * 1. plank omkring bygge Ae. 2. samling, [upp]lagring av. (isht pi.) konkr.; ekon. värdebevaring,
tesaurering. hoarll-frost [ho/fro(:)/st] s rimfrost, -hound se

hor e hound. hoarse [ho:s] a° hes, skrovlig, hoarll-stone [ho/|stoun] s gammal gränssten, råmärke. -y [-ri] a° 1.
grå av ålder; gråhårig; vördnadsvärd. 2. vitgrå i aiim. 3. om växter o. djur gråluden, med korta grå (vita) hår.
hoast [houst] s skotti. hosta. Hoathly [houþlai', hou'þli] npr. hoax [houks] I. tr lura, narra, mystifiera; spela ngn
ett spratt. II. s mystifikation; spratt, puts; tidningsanka. owee [-i/] s en lurad.

I. hob [hob] s 1. spis|häll, -kant, -platta pà

vardera sidan av eldöppningen, där saker kunna hållas varma. 2. vid kastlekar målpinne. 3. se ojfiail. 2. hob [hob]
s F rackar-, sat|tyg [play hob-and-nob [ho'bən(dn)o'b) a o. itr [vara] intim se hob-nob. Hobart [hou'bot, hA'bot]
npr. hobbadehoy [ho'bədihoi'] s se hobbledehoy. Hobbema [ho'bimo], Hobbes [hobz] nprr. hobble [hobl] I. itr 1.
guppa, hoppa. 2. vagga i gången, stappla [fram]; isht linka, halta. 3. biidi. stappla i tal; om vers halta. II. tr 1.
komma att halta. 2. binda ihop fötterna på, sätta fot-klamp på bäst Ao; binda ihop fötterna. III. 8 1.
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hold

stapplande; haltande, linkande. 2. fot|klamp, -boja. 3. F klämma, knipa, bryderi [get into (out of) a ~]. ~dehoy [-
'dihoi'] s F [ung] spoling, pojkdrulle, isht tafatt yngling i övergångsåldern. ~r [-ə] s 1. en som haltar. 2. dial, lots
utan licens; båtkarl; dockarbetare, ~-skirt [-skə:t] s snäv kjol.

Hobbs [hobz] npr.

1. hobby [ho'bi] s zooi/lärkfalk.

2. hobb y [ho'bi] s 1. åid. mindre häst, passgån-gare, klippare. 2. se oj-horse. 3. käpphäst, vurm, favoritämne, -
syssla på lediga stunder, -nöje, hobby [ride o.'s one of his pet-ies]. ~-horse [-ho/s, äv. - -] s barns käpp-,
gung|häst.

hobgoblin [ho'bgo^blin] s 1. elak tomte, nisse, vätte. 2. biidi. buse, spöke.

Hobhouse [ho'bhaus] npr.

hobnail [ho'bneil] 5 1. kort, tjock, storhuvad skospik [~ boots]. 2. basse, tölp.

hobnob [ho'bnob] itr 1. sitta och dricka och skåla. 2. vara intim, umgås förtroligt, fra-ternisera £with med].

hobo [hou'bo(u)] s Am. kringflackande arbetare; luffare, lodare, strykare.

Hoboken [hou'bo(u)kən, av. -bək-], Hobson [hobsn] nprr [jfr choice].

Hoccleve [ho'kli:v] npr.

1. hock [hok] s å djur has, knäled mellan verkligt knä o. hovskägg.



2. hock [hok] s Hochheimer; renvin i aiim.; sparkling ~ musserande renvin.

3. hock [hok] SI.» pant; in ~ pantsatt; skuldsatt; i fängelse. II. tr pantsätta.

hockey [ho'ki] s sport. 1. [land]hockey; ice ~ ishockey; ~ rink [is]hockeybana. 2. Am. hockeyklubba [vani. ~
stick].

hocktide [ho'ktaid] s hist, andra måndagen och tisdagen efter påsk förr folkliga festdagar.

hocus [hou'kəs] tr 1. lura, dra vid näsan. 2. försätta dryck med narkotiskt ämne; bedöva ngn med narkotisk dryck,
~-pocus [-pou'kəs]

I. s 1. hokuspokus trollformel. 2. taskspeleri, -arkonst; knep, bedrägeri. II. itr göra task-spelarkonster. III. tr lura.

hod [hod] s 1. murares tråg för murbruk. 2. kolbox. ~-carrier [-kæNriə] s murarehantlangare.

hodden [hodn] 5 Skotti. ofärgat vadmal [av. o,-grey].

Hodge [hodj] I. npr kortnamn för Roger Rutger.

II. S [äv. Å~] F beteckn. for engelsk bonde.

hodgepodge [ho'dgpodg] s se hotchpotch.

Hodglles [ho'dgjiz], -son [-sn] nprr.

hodman [ho'dmən] s 1. murarehantlangare. 2. biidi. grovarbetare; en som gör 'stadsbudsar-bete', isht kompilator,
litterär klåpare, [-[dus-sin]skribent.-] {+[dus- sin]skribent.+}

hodometer [hodo'mitə] s vägmätare; av. stegräknare.

hoe [hou] I. s hacka; trädgårdsskyffel [Dutch ~]; kupplog [av. hor se-o,]. II. tr o. itr [pr. p.

hacka; rensa med hacka; skyffla gång; kupa majs &o; ~ out gallra grönsaker &c med hacka; ~ o.'s own row göra
(sköta) sitt. ~-cake [-keik] s Am. majskaka. hog [hog] I. s 1. svin äv. biidi.; isht slaktsvin; a ~ in armour
uppsträckt (uppfiffad) bonddräng; tafatt person; go the whole ~ göra en (sin) sak grundligt, ej stanna vid
halvmesy-rer, ta steget fullt ut; ~ cholera svinpest. 2. dial, ungfår före första klippningen. 3. drulle, isht motor-,
väg|drulle [road-o,]. II. tr 1. kortklippa, stubba hästman &c. 2. skjuta rygg; ge fartyg &c kattrygg. III. itr 1. skjuta
rygg, kuta; »i* vara kölbruten (ryggbruten), ha kattrygg. 2. köra fort (drulligt), vara vägterrorist þv.

Hogarth [hou'ga:þ, äv. ho'gəþ] npr. hog-back [ho'gbæk] s iåg bergkam, getrygg. Hogg [hog] npr. hogget [ho'git]
s ungfår

på andra året; äv. dess Ull.

hoggish [ho'gij] a° svin-, svinaktig; snuskig,

smutsig: glupsk; krasst egennyttig. Hoghton [ho:tn] npr.

hogmanay [ho^gmənei', - - *] s skotti. Norðengi. *n3*årsafton; nyårsjtraktering, -gåva. hog-mane [ho'gmein] s
ståndman. hogsllback [ho'gz|bæk] se hog-back, -head [-hed] s 1. oxhuvud våtvarumått: 52 1/(j imperial gallons =
ung. 238 liter, dock varierande. 2. fat i allm. hog-iltie [ho'g|tai] tr Am. Fbiidi. binda till händer och fötter, -wash
[-woj] s skulor, svinmat. hoi[c]k [hoik] tr o. itr F häftigt resa [upp]

[aeroplan]. hoicks [hoiks] interj

eggelserop till jakthundar.

hoiden [hoidn] se hoyden.

1. hoist [hoist] I. tr hissa [a flag]-, hala (vinda) upp fäv. ~ up]; o, out sätta båt i sjön; o,ing crane lyftkran; o^ing
machinery [-lyftianord-ningþr],-] {+lyftianord- ningþr],+} -kran[arj. II. 5 1. hissning; lyft. 2. hiss[verk]; block.

2. hoist [hoist] pp av åid. hoise; be ~ with o.'s own petard biidi. själv falla i den grop man grävt åt andra.



hoity-toity [hoi'titoi'ti] I. s yra, stoj; bråk. II. a 1. yster, yr, uppsluppen. 2. vani. överlägsen i sätt, högfärdig o.
pretentiös, tyckmycken, bortskämd. III. interj hör på den! jo, jag tackar, jag! åhå! hok[e]y-pok[e]y [hou'kipou'ki]
s 1. se hocus--pocus. 2. S billig glass såld på gatorna; attr. skräp-, usel. hokum [hou'kəm] s isht teat. S [scenario
(drama) med] billiga effekter, teaterknep, 'tricks'; äv. demagogiska trick: smörja, humbug. Holllbeach
[hou'l|bi:tf], -beck [ho'lbek], -bein [ho'lbain], -born [hou'bən, äv. hou'lb-], -brook [-bruk, äv. ho'1-], -burn
[ho'lbə:n], -combe [hou'kəm], -croft [-kro(:)ft] nprr.

hold [hotild] ss. verb held held (åid. äv. o.en) I. tr 1. [fast]hålla, kvarhålla; hålla [i']

med el. I handen; hålla ngt på visst sätt; biidi. hålla, sköta, föra

f\i -whole title-word 0 adverb regular ^ rare X military »i1 marine F colloquial P vulgar S slanghold-all
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holding-down

E~ the sceptre, reins, plough]; hålla ngn i visst tillstånd; ~ O. S. hålla sig i olika bet. [aloof well, bent &c]; ~ o.'s
head high ei. ~ up o.'s head hålla huvudet högt, hålla sig uppe; ~ o.'s nose hålla sig för näsan; ~ o.'s sides hålla
sig i sidan för skratt; ~ water hålla vatten, vara vattentät; biidi. vara hållbar (riktig), stå sig, duga; ~ trumps sitta
med trumf, ha trumf på hand. 2. [kunna] innehålla; rymma; the boat ~s ten people det går tio i båten. 3. innehava
£of,, from; ~ lands of the crovm], besitta; bekläda post; ~ the title to innehava; be held by äv. tillkomma; have
and ~ [eg. i vig-seiformuiftret I take thee to my wedded husband (wife), to have and to ~ from this day [-for-
ward]-] {+for- ward]+} äga och besitta. 4. hålla sig [kvar] på ei. i [the play held the boards for a season], hålla [a
fortress]t behärska; sport. F hålla ngn [stången]; ~ the market behärska marknaden; ~ o.'s own hålla i sig, stå på
sig, hålla stånd, hävda sig, försvara sin plats. 5. biidi. kvar-, uppe|hålla; hålla ton; upptaga, fängsla [ngns hela
uppmärksamhet] [other questions held him (his attention)]; ~ a p. to his promise hålla ngn vid hans löfte, tvinga
ngn att hålla sitt löfte; ~ a p. to bail avfordra ngn borgen. 6. hålla i gång, upprätt-, underjhålla, föra samtal &c,
bruka, föra språk &c; [av]hålla möte, fest, utställning, val &c; fullfölja, fortsätta kurs. 7. [åter]hålla Eo.'s breath,
o.'s tongue]; ~ o.'s hand hejda sig, hålla tillbaka; avstå; ~ your noise! för inte ett sådant väsen! ~ o.'s peace hålla
fred (tyst), icke säga ngt. 8. anse [that; a. p. to be ngn för]; hålla [för]; hylla mening: ~ in contempt hysa förakt
för; ~ in honour hålla i ära, ära. 9. om domstol besluta. 10. med adv.: ~ back hålla tillbaka, hejda; undanhålla
[from för]; ~ down hålla nere, förtrycka; Am. varaktigt behålla arbete, stanna kvar 1 tjänst; ~ forth hålla fram,
[st]räcka fram; ~ in hålla in[ne], hålla i tygeln, tygla; ~ off hålla på avstånd; ~ 0/7 hålla ngn fast På cykel &c
[you must ~ me on]; ~ out räcka fram, utsträcka; erbjuda, förespegla; giva [prospects of]; fullfölja; försvara till
det sista; Am. äv. behålla; ~ out hopes (expectations) to a p. förespegla ngn ngt, väcka förhoppningar hos ngn; ~
over behålla tiiMängre fram, icke släppa [från sig], reservera; uppskjuta, lägga åt sidan arbete t. v., låta ligga, jfr
nedan oj-OVer file; ~ together hålla tillsammans (ihop), binda; ~ up hålla upp; uppehålla, stödja; framhålla E~ up
as a model]; framhålla (fastnagla) [ss. förtjänt av], blottställa, prisgiva E~ up to ridicule &c]; hålla tillbaka,
hämma [trade and traffic]; li'gga på brev &c i avvaktan på närmare underrättelser; preja fartyg; Am. F hejda OCh

plundra, råna. II. itr 1. hålla [tag]; hand. hålla på varorna ej sälja; ~ to (by) hålla fast vid, vidhålla E~ to
o.'spurpose], hålla sig till; ~ to it that vidhålla att. 2. hålla [ihop] ej

ge vika ei. gå sönder [the lock (rope) held]. 3. innehava land under ngn [of, from; ~ under a 99 years' lease]. 4. ~
with F gilla, hålla med, vara ense med; ~ with the hare and run with the hounds försöka hålla sig väl med alla,
hålla med den' man sist talar med. 5. hålla i sig, fortfara, vara [tcill the weather ~?]. 6. hålla sig på visst sätt E~
still, ~ aloof from a p.]. 7. vara giltig (tilllämplig), gälla, hålla streck [the rule does not ~ in this case; ofta ~ good,
true]. 8. fortsätta [sin väg] E~ to the wood; nu mest i ~ on o.'s way (course)]. 9. ~/ åid. håll! stopp! vänta! ~ hard!
F stopp! 10. med adv.: ~ back avhålla sig, draga sig, tveka [from från, för, att]; ~ forth predika, orera, orda,
utbreda sig; ~ in hålla inne (sig), tiga; ~ off hålla sig borta (på avstånd); dröja; ~ on hålla sig fast [to vid]; klamra
sig fast E^o office vid makten]; fort|sätta, -fara; hålla ut [~ on to the end]; F imper. stopp! vänta ett tag! ~ out
hålla nt (stånd), stå emot; räcka [provisions r>u out]; ~ together hålla ihop ej gå sönder el. isär; ~ up hålla sig



uppe; hålla modet uppe; hålla i sig, hålla ut; hålla uppe från regn, vara uppehållsväder; ibi. äv. klarna; Am. F
hejda sig, stoppa. III. s 1. håll[ande], tag, grepp; fäste; biidi. hållband, grepp, inflytande [on på, över]; take (catch,
lay, seize) oj of fatta tag i, gripa E« life-belt, a fugitive]; get ~ o/få tag (fatt) i; release (let go) o.'s ~ släppa taget;
have a oj on ha en hållhake på; ha ett grepp på (inflytande över). 2. åid. fängsligt förvar; fängelse. 3. last-,
skepps-, köljrum; ~ cargo rumslast. ~-all [-o'.l] s hopruiibar neces-sär vani. av tyg (canvas) med tillhörande bär-,
pläd|-rem. ~-back [-bæk] s hämsko, hållhake, hinder. ~er [-ə] s 1. en som håller i oüka bet.; ~s of such vieics de
som hysa sådana åsikter. 2. innehavare [of a bill, cup (pokal), office]; för-paktare ei. ägare av land &c. 3. hållare
ofta i sms., handtag, skaft [cigar-oj, pen-o, &c]; behållare. 4. -i* arbetare i lastrummet, ~er-forth [-əfo/þ] s ngt
förakti. predikant, talare, en som orerar.

Holderness [hou'ldane's] npr.

holdllfast [hou'ldlfcust] s 1. fasthållande; fast grepp. 2. krampa, [håll]hake; skruvtving; dragspik; biidi. fäste,
stöd. -ing [-ig] s 1. hållande i olika bet. jfr hold; isht tag, grepp, fäste [obtain a ~]. 2. ngt som håller [fast],
hållhake, band; widi. inflytande, makt [have a ~ on]. 3. innehavande; förpaktning ei. besittning. 4. ärren de[gård];
äv. annan egendom. 5. pi. ~s isht värdepapper, innehav [av [-värdepapper],-] {+värde- papper],+} aktieinnehav
[our ~s of shares]; banks växeiportfölj, fordringar; andel; attr. ~ company holding-, förvaltnings-, ägare|bolag; ~
unit chain 'kinesiska askar' av bolag. ~-ing-bolt [-igbou^lt] s tekn. samlingsbult. ~-ing-down [-igdau'n] s
fasthållande; ~ bolts
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holystone

tekn. fundamentsbultar som fasthålla maskinstativen. - -over [-ouvə] s F 1. kvarleva, rest; vilande (tillsvidare
liggande) ärenden; file, samlingspärm, [brevjsorterare för vilande ärenden. 2. överflyttning av utskänknings-
licens rar resten av iioenstiden. 3. isht i tjänst kvarstående erter egentlig avgångstid. 4. Am. F rannsakningshäkte.
- -up [-Ap] s Am. 1. plötsligt överfall; rån; biidi. av. uppskörtning. 2. rånare, revolverman; av. attr. ~ man rånare.
3. upphörande, stopp isht i traöken, uppehåll.

hole [houl] I. s 1. hål[a], hålighet; grop; djurs kula; a o, in the air en luftgrop. 2. biidi. [uselt] bål, näste. 3. hål,
öppning; gatt i reling; biidi. fel; make a o, in göra ett stort hål i kassa &c; pick <vs in finna fel hos, häckla, hacka
på; o,s in o.'s socks hål på strumporna; my socks are [aZZ] in o,s det är [så] mycket hål på strumporna,
strumporna äro alldeles sönder. 4. F biidi. klämma [/ was in a get a p. in a o*]. JI. tr 1. göra hål i ei. genom;
urholka. 2. bygga (draga) tunnel igenom. 3. lägga (kasta, driva) i hål ei. håla; plantera sockerrör; bilj. golf &o
göra boll, slå boll i hål. III. itr 1. göra hål; isht gräva (hugga) en gång under koldöts mellan två platser I gruva. 2.
gå i lya; ^ Up

gå i ide. 3. goir. slå boll i hål. <x.*and-corner [-ən(d)ko:/nə] a hemlig, smyg-, underhands-; ~ transaction
skumraskaffär.

Holford [hou'lfəd, ar. ho'1-] npr.

holiday [ho'lədi, av. -li-, -lidei] s 1. * nr holy day. 2. vilo-, fri|dag, helgdag; ledighet [a week's se av. bank-o,;
make o,, take a o, ta sig ledigt; ~ clothes helgdagskläder. 3. mest pi. o,s [skol]ferier; semester; ~ task elevs
feriearbete, ^-course [-ko:s] s feriekurs. -home [-houm] s semesterhem för behövande.

holiness [hou'linis] s helighet; His Ho* hans helighet påven.

Holinshed [ho'linjed] npr.

Holland [ho'lond] I. npr. II. ho, s holländskt lärft; brown ho, oblekt holländskt lärft. ~er [-ə] s holländare. ~S [-z]
s holländsk gene-ver.



holler [ho'lə] P nr hollo[a]. Holies [ho'lis], ~ley [hou'zli], Hollingsworth [ho'ligzwə:þ] nprr.

hollo [ho/lo(u), holou'] I. interj o. s [ropet] hallå! hör nu! II. itr [tiv. ~a] ropa hallå, hojta.

1. hollow se hollo.

2. hollow [ho'lo(u)] I. a° 1. ihålig; ~ square & fyrkant med tomrum i mitteu. 2. hålig, med [-hålfor]:-] {+hå-
lfor]:+} urholkad, konkav; insjunken kind &c. 3. tom [a nw nut]; hungrig, sugen [feel 4. om ton ihålig, dov. 5.
widi. ihålig, tom, värdelös; opålitlig, falsk [friend, heart, words]; o, race kappiöpn. svagt fält; ~ victory lätt seger.
6. F fullständig victory]. II. adv F fullständigt, absolut, grundligt [beat, carry it ~J. III. s 1. [i]hålighet. 2. håla,
urholkning, in-sänkning; sänka i marken, bäcken, dal. 3. byggn.

hålkäl [eg. ~ moulding]. IV. tr göra ihålig (konkav), urholka, utgräva [äv. ~ out]. Holloway [ho'lowei] npr.

hollow-lleyed [ho/lo(u)|aid] a hålögd, -hearted [-ha:Ntid] o ej uppriktig, falsk, holly [ho'li] s bot. iiex aquifoiium
järnek, kristtorn [at Christmas the rooms are decorated with o, sprigs (kvistar av järnek)], ^hock [-hok] 8 bot.
stockros. Hollywood [ho'liwud] npr.

1. holm [houm] s se o,-oak.

2. holm [houm] s 1. holme isht i älv el. nära fast-land. 2. sankt flodområde.

Holman [hou'lmon, hou'mon] npr. holme [houm] se 2. holm. Holmlles [houm|z], -esdale [-zdeil], -firth [-fə:þ]
nprr.

holm-oak [hou'mouk] s bot. Quercus ilex, sydländsk vintergrön ek.

Holne [houn] npr.

holocaust [ho'ləko:st] s 1. brännoffer. 2. Midi.

stor förödelse, massaker; isht jättebål. Holofernes [holofə/ni:z] npr. holograph [ho'logrcr.f] I. s egenhändigt
dokument. II. a alltigenom egenhändig. holpen [hou'lpon] aid. pp av help. Holroyd [ho'lroid], Holstein [ho'lstain]
nprr. holster [hou'lsto] s pistolhölster. holt [hoult] s 1. poet, skog, dunge. 2. skogsbacke, hult.

Holtllby [hou'ltbi], -ham hou'ðəm], -on [holtD, houltn], -ye [houltai'] nprr. holus-bolus [hou'losbou'los] adv i
klump, i ett tag; alltsammans på en gång. holjy [hou'li] I. a° 1. helig; the Ho, Communion [den heliga]
nattvarden; Ho, Cross day heliga korsets dag den u september; ~ day helgdag; the Ho, Family den heliga familjen
isht ss. taveigrupp; the Ho, Ghost (Spirit) den Helige Ande; ~ Joe S prästen; gudlig person; <v» Moses! F jesses!
vad i all sin dar! the Ho, Office namn på inkvisitionen; ~ orders prästämbetet; take o, orders låta prästviga sig;
Ho, Rood Kristi kors; krucifix; Ho, Saturday påskafton; Ho, Scripture den heliga skrift; ~ terror S om person
[ren] plåga; outhärdlig tråkmåns; 'omöjlig' barnunge; Ho, Thursday Kristi himmelsfärdsdag; i kat. kyrkan
skärtorsdag; ~ war religionskrig; korståg; ~ water vigvatten; o,-water sprinkler vigvattenskvast; Ho, Week påsk-,
passions|vecka; Ho, Writ heliga skrifter, isht den heliga skrift. 2. helig, gudfruktig, from, ren [life, man]. II. s ngt
heligt; helgedom; the Ho, of Holies det allra heligaste.

Holyllbourne [ho'libo:n], -cross [hou/likro(:)s], -head [hyiihed], -oake [hou'liouk], -rood [ho'liru.'d, av. hou'li-]
nprr. holystone [hou'listoun] I. s skursten slags mjuk

sandsten varmed skeppsdäck skuras. II. tr skrubba

däck med sten.
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Holywell [ho'liw(8)l, &v. -wel] npr. homage [ha'midj] s 1. tro och hnldhet[sjed] till länsherre. 2.
vördnadfsjbetygelse], hyllning; pay (do) ~ to hembära sin hyllning, betyga sin vördnad, hylla. Homburg



[ho'mbaig] npr; ~ hat siaga mjuk «nai-

brättad filthatt, home [houm] I. s 1. hem; hemvist, [-boningsplats];-] {+bonings- plats];+} av. hemmet; there is no
place like ei. east or west ~ is best borta är bra men hemma är bäst; long (last) ~ sista vilorum.

2. hemjbygd, -ort, -land; the old England.

3. [skydds]hem ar olika slag; sailors' ~ sjömanshem. 4. ppeit. bo; mål. 5. at ~ a) adj. hemma; i hemjbygden (-
landet), 'hemma hos oss'; biidi. liksom hemma, hemmastadd] [be, feel, make o.'s. at förtrogen [with med],
kunnig, förfaren [era, on i]; som tar emot be. okande [she is not at ~ to any one to-day]; b) subst. se at-home;
from ~ hemifrån, inte hemma, borta. II. a 1. hem-, hörande till hemmet; hemgjord; huslig, [-hemhushållnings-
[arts]',-] {+hemhushållnings- [arts]',+} ~ safe hemsparbössa. 2. som ligger nära hemmet, hem-, hembygds-;
hemma-; the counties grevskapen närmast London

Middlesex, Surrey, Kent, Essex, ibl. ftr. Hertford o.

Sussex; the ~ country hemlandet; the ~ team hemma-, platsjlaget; r^-and-^ matches tv& matcher spelade i två
lags respektive hemorter. 3. inhemsk, inländsk; inrikes; ~ affairs inre angelägenheter; H^ Department ung. civil-,
inrikesdepartement; the ~ industries den inhemska industrien; the ~ market hemmamarknaden; Office ung.

civildepartement; ERule självstyrelse ge-

nom egen regering o. eget parlameut, isht i Irland; Secretary ung. civilminister; ~ service inrikestjänst; /v; trade
inrikeshandel. 4. träffande, dräpande, som tar ei. känns, 'närgången', skarp, eftertrycklig; ~ proof slående bevis; ~
question samvetsfråga; ~ thrust stöt som tar, välriktad stöt; ~ truths beska sanningar. III. adv 1. hem, hemåt
£come, go welcome I saw her ~ jag följde henne hem; come ~ i* om ankare ha släppt, dragga; nothing to write ~
about F ingenting att göra väsen av. 2. hemkommen [he is <v], framme; i (vid) mål. 3. prick, i (på) pricken, in,
precis, ända fram, på rätt[a] plats[en]; nära, in på livet; träffande, skarpt, eftertryckligt; en del ex. höra tin bet. /.
o. 2.; be sitta på' (fast); ha träffat (tagit); that's ~ on him det träffade; bring a th. ~ to fullt klargöra en sak för, få
ngn att klart inse; göra ngt levande för; jfr *v. nedan track bring a charge ~ to a p. få ngn fast för (Överbevisad
om) ngt varför han är anklagad, överbevisa ngn om ngt; bring o. s. [be brought, come, get) ~ ta igen sina utlägg
[the publisher cannot come ~ on such a booh], få det att gå ihop (bära sig) [upon på, med]; carry the argument ~
dra ut konsekven-

serna av tankegången (resonemanget); come (go) ~ to ta, träffa kännbart, [be]röra, gå ngn till hjärtat; ge en stark
känsla av [it came forcibly ~ to me how..]; av. återfalla på [that will come ~ to you]\ drive ~ driva (slå) in spik
ko så att den sitter stadigt; äv.bildl. fullt klargöra ngt, övertyga ngn [to a p.] om ngt, framställa ngt så att det tar
skruv; he drove the argument ~ han övertygade dem &c om resonemangets riktighet; get ~ on träffa; the remark
went ~ anmärkningen träffade (tog); hit (strike) ~ träffa rätt (på rätt ställe, hårt, på det ömma); pay ~ to ge betalt
för, veder-gälla; push o.'s inquiries ~ gå till botten med sina undersökningar; screw ~ skruva riktigt fast; track a
th. t\* spåra ngt till dess ursprung, fastställa upphovet till ngt. IV. itr

I. flyga (fara) hem isht om brevdnvor. 2. är. bo. + V. tr ge ngn hem. ~-born [-bo/n, --] a infödd,

inhemsk. ~-bred [-bre'd, - -] a 1. uppj-född ei. -fostrad hemma; infödd, inhemsk rebels]. 2. 'hemgjord',
okultiverad, obe-levad, av kulturen oberörd ei. av. oförstörd, ^-circle [-sa'.kl] s familjekrets. /v,-croft [-kro(:)ft] s
'hemtäppa', 'eget hem* stuga med åkerlott för industriarbetare. ~-fai*m [-fci:m] S hem-,

huvud|gård, inägor. ^-feltf-fe'lt, --]« [-[hjärt]-innerlig.-] {+[hjärt]- innerlig.+} ~-folk[s] [-fouk(s)] 5 pl 'folket har
(där) hemma', ngns närstående släkt ei. grannar. ~-grown [-grou'n, - -] a [av] inhemsk [skörd], ^-keeping [-
ki:Npig] a som håller sig hemma, hemma-, stugusittande youth^ av. hemvårdande. ~less [-lis] a° hemlös. like [-
laik] a hem;liknande, -trevlig. [-li] a 1. enkel, torftig, vardaglig, vanlig, anspråkslös [live in a »x» manner; a dear
little ~ woman; home is home, be it ever so tarvlig, simpel; ~ fare husmanskost. 2. som ser ingenting ut,
oansenlig, tämligen ful [säc was very ]. ^-rnade [-mei'd, attr. - -] a hem[ma]gjord; av inhemsk tillverkning; av. +
för inhemsk konsumtion, homeo- se homæo homer [hou'ma] s brevduva. Homer [hou'ma] npr Homeros. ^Ic



[ho(u)me'-

rik] a (^ically adv) homerisk. Homersfield [ho'mazfirld, hA'in-] npr. homell[-]sick [hou'mlsik] a hemsjuk, som
längtar hem;yVeZ ~ känna hemlängtan. - [^sickness [-siknis] s hemlängtan, -spun [-spAn] I. a 1. hemlspunnen, -
vävd. 2. biidi. hemgjord; oförfalskad, naturlig; enkel, simpel, grov.

II. s hemspunnet garn; hemvävt tyg; homespun. -stead [-sted] I. s 1. gård, isht bondgård själva åbyggnaderna med
intilliggande mark [the

old f\jS were rebuilt]. 2. Am. 'småbruk', hemman, mindre jordegendom isht gård pa 160 acres

( - 65 har), som enligt /xz-lagen av 1862 upplåtits till nyodling av statsjord. II. tr övertaga (bruka) såsom 'sitta på'
[he ed his 160 acres on a Nebraska prairie]. - -stretch [-stretj] s Am. hem-
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sträcka av bana, återväg; sista sträcka av kapplöpningsbana. -ward [-wad] I. adv hemåt; mot hemmet ei.
hemlandet; bound isht »i* på återväg hem, destinerad till hemorten. II. a hem- voyage]; destinerad hem [cargo]. -
wards [-wadz] adv se -ward I. /v-work [-wa:k] s hemarbete: a) husligt arbete wages]; b) hemuppgifter, läxor &o
[written Homfray [hA'mfri] npr.

homicidlial [homisai'djl] a mordisk; mord-, dråp-, -e [- - -] s 1. dråpare, mördare. 2. dödande av människa, dråp;
mord [felonious justifiable ~ dråp vid nödvärn, homililetic [homile'tik] a (~ally adv) homile-tisk. -etics [-s] s pl
homiletik, predikokonst. -y [ho'mili] s homilia, predikan; av. biidi. moralpredikan, hominy [ho'mini] s
majs[gryns]gröt. homish [hou'mij] a hemjliknande, -trevlig. homl|[o]- [hou'mlotu), ho'mjo] i sms. lika, lik-;
enartad, samma, -ocentric [ise/ntrik] a med samma medelpunkt, homoeopath [hou'mijopæJ), av. -mia-] 5 homö-
opat. <v,fc [-opæ^ik] a (~ically adv) homöo-patisk. ~lst [-o'pajnst] s homöopat. [-o'pa^i] s homöopati.

homollgeneity [ho^modgenr/iti, av. houma-] s homogenitet, -geneous [homodje'nias, av. -dgi/n-] a° homogen,
likartad, enhetlig, -lo-gate [homo^lageit] tr isht Skotti. erkänna; bekräfta. -logize [homo'lad^aiz] I. itr vara lio-
molog, motsvara [with]. II. tr uppvisa typ- ei. bildningsmotsvarighet mellan ett organ &c och [with] ngt annat, -
logous [homo'lagas] a ho-molog, motsvarande, -logue [ho'malog] s homolog bildning, motsvarighet,
motsvarande organ &c [the arm of a man and the fin of a fish are -logy [homo'ladji] s typmotsvarighet,
anatomisk likvärdighet, homo-logi. -nym [ho'monim, -man-) s 1. homonym

ord med samma uttal o. ofta stavning men olika betydelse

[host, 'crozvd\ and host, 'landlord', are o^s].

2. namne, -nymous [homo'nimas] a° homonym, likljudande men flertydig. -nymy [-[ho-mo'nimi]-] {+[ho-
mo'nimi]+} s homonymi, ljudlikhet, flertydig-het. -phone [ho'mafou^S homofon ord med samma uttal men olika
betydelse fss. heir o. air], -phony

[homofani] s mus. enstämmighet. -sexual [homose'ksjual] a° homosexuell, -zygote [ho-mozai'gout, av. -zi'g-] s
bioi. homozygot. homy [hou'mi] a hemjliknande, -trevlig. Hon. förkortn. för honourable o. honorary. Honduras
[hondju'arses, av. - - -'] npr. hone [houn] I. s fin slip-, olje-, bryn|sten isht

för rakkniv. II. tr slipa rakkniv, honest [o'nist] I. a° 1. hederlig, redbar, rättskaffens, ärlig [man, people, labour];
öppen, uppriktig [countenance, wish]; ärlig[t [-vunnen]-] {+vun- nen]+} [earn an ~ penny]; ~ Jnjun S = honour
bright se honour I. 3. 2. äkta, riktig [goods].

3. åid. ärbar, anständig kvinna; make an <x»

woman of upprätta förförd flicka genom att gifta sig med henne. 4. skämts, el. beskyddande god, präktig [my ~



man]. II. adv 1. ärligt, redbart; uppriktigt, med handen på hjärtat [can you tell me 2. uppriktigt sagt, det är säkert
(sanning), det försäkrar jag, absolut [inte] [I don't think I could, ^y [-'i] s 1. hedei[lighet], rättskaffenshet,
redlighet; ärlighet; uppriktighet; ~ is the best policy ärlighet varar längst. 2. bot. Lunaria biennis judekörs.

honey [hA'ni] s 1. honung. 2. muh. sötma, ljuvhet [the m of flattery], 3. isht iri. lilla sötungen; Skottl. o.
Nordengl. hinn ie, -y. ~-bag [-bæg] s honungssäck hos bin. ~-bee [-bi:] s zooi. [honungs]bi. ^-buzzard [-bAzad] .t
zooi. bivråk, vesphök. ~comb [-koum] I. s 1. vax-kaka. 2. vaxkakemönster med soxkantiga figurer; ofta attr.
vaxkake- [pattern], 3. blåsa i gjutgod3. II. tr 1. göra hålig (pipig, cellformig), genomdraga [med hål] [a rock
<*»ed with [-passages];-] {+pas- sages];+} biidi. genomtränga, -pyra; under gräva, -minera. 2. förse (pryda) med
vaxkakemönster, göra nätmönstrad. ~combed [-koumd] a hålig, pipig; nätmönstrad, genombruten, 'v,-cup [-kAp]
s honungsgömme pä. blomma. ~-deW [-dju:] S 1. honungsdagg. 2. slags siraps-fuktad tobak. ed [-d] a [äv.
honied] 1. honungs!-fylld, -rik, honungs- [taste]. 2. biidi. honungs!-len, -söt [tongue, words], ^-guide [-gaid] s
zooi. honungsgök. ^moon [-mum] I. s smekmånad; av. bröllopsresa [be on o.'s II. itr fira smekmånad, ^suckle [-
SAkl] s bot. Loui-cera kaprifol[ium], try. ^-tongued [-tAgd] a 'söt i mun', inställsam, lismande, hong [hog] 5 1.
magasinslänga; faktori i Kina.

2. Utländskt handelshus i Kina och Japan. Hongkong [ho'gko'g] npr. honied [hA'nid] se honeyed. Honiton
[ho'nitn, hA'n-] npr lace]. honk [honk] I. s 1. Am. skrik, snattrande av vildgås. 2. bils tätande, töfE [the ~ of the
motor-car at the door]. II. itr om jbil, chaufför tuta.

Honolulu [honalu/lu:] npr. honor Am., se honour.

honorllariuni [(h^nars'ariam] s arvode, honorar, -ary [o'n(a)rari] a 1. äre-, heders- [gift]. 2. som medför blott ära
utan materiell fördel, oavlönad, titulär-, förtroende-, heders-, honorär-[1degree, attaché, secretary, treasurer]; ~
post (1office) förtroendeuppdrag, -ific [onari'fik] I. a artighets-, heders- [title]. II. s artighetsuttryck; hederstitel.
Honorius [ho(u)no/rias, av. hon-] npr. honour [o'na] I. s ära, heder i olika bet.: I. visad högaktning, stor vördnad,
ära [hold in ~ to whom ~ is due], åtnjutet högt anseende; upphöjd ställning, värdighet [the ~ of ,knighthood]; I
had the ~ of addressing (to address) jag hade äran att tala till; do me. the
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~ of dining with me gör mig den äran att äta middag hos mig; do ~ to göra heder åt, göra ngn ära; it does him det
hedrar honom; in a p.*s ~ till ngns ära; in ~ of the occasion till dagens ära; acceptance for [the] ~ \of~] hand,
utomståendes honorering a» protesterad växel för att skydda ngn, oftast utställaren; accepter for ~ hand,
honorant; meet with ^ hand. honoreras, inlösas; the field of ~ ärans fält; roll of ~ förteckning över i krig fallna,
'ärernlla'; maid of r^ hovfröken; to his ^ be it said det vare sagt till hans ära; Order of the Companions of
Hedersorden instiftad 1917. 2. Your H~ Ers Nåd, Ers Höghet nu mest till Vissa domare. 3. heder[skänsla]; in vid
sin ära, av sin heder; on a p.ys ~ på (vid) ngns ära; på ngns hedersord; on my ~ and conscience på heder och
samvete; be on o. s ~ to do vara bnnden på heder och ära (hedersord) att göra ngt; put a p. on his ~ låta ngn ge
sitt hedersord; put a boy on his ~ enbart vädja till en pojkes hederskänsla; the ~ system systemet att vädja till
hederskänslan, 'uppfostran genom självansvar'; code (law) of ~ hederskodex; court of ~ hedersdomstol; debt of ~
hedersskuld; man of ~ hedersman, en ärans man; point o f ~ hederssak; word of ~ hedersord; ~ bright eg. med
obefläckad ära; F ngt P [jo] det försäkrar jag, det kan du vara viss på, absolut [A.: Pve seen the Lochness
monster! B.: Stuff and nonsense! A.i Ho» bright!]. 4. kvinnas ära, [anseende för] ärbarhet. 5. mest pi.
hedersbetygelser; äreställen ei. utmärkelser; do the utöva värdskapet, tjänstgöra som värd; with the (full) o^S vid
föreslående av en skål med sedvanligt leve; last (funeral) den sista äran; military militära hedersbetygelser

av trupp mot konung, vid officers död &c; of war >&

ärebetygelser åt kapitulerande garnison &c. 6. univ. pi. hedersrum vid examen, [examen med] höga betyg [take
read for ~s]; ^[s] degree kvalificerad akademisk examen; ^[s] list a) univ. förteckning över hedersrummen i



examen; b) förteckning över officiella utmärkelser, 'ordensutnämningar' enl. 5.; ~[s] school högre kurs,
specialkurs för kvalificerad examen. 7. kortsp. pi. ryjs honnörer; I have three by ~s jag har tre honnörer. II. tr 1
hedra, ära; visa särskild ära, utmärka. 2. hand. honorera, infria, inlösa växel. 3. mottaga, antaga inbjudan; ~ a
challenge antaga en utmaning, ^able [o/n(9)rabl] a° 1. hedervärd, värd att äras. 2. ärofull, hedrande, hederlig
[office, peace, terms]; äre- [monument]; ~ mention hedersomnämnande. 3. redbar, rättskaffens, ärlig [Brutus is
an ~ man; ~ conduct, intentions]. 4. förnäm, högt uppsatt, hög £family, lady]. 5. välboren, ärad, ?hedervärd ss.
titel (rorkortn. Hon) före förnamnet för barn till earls, visCOUnts, barons, för hovdamer, medlemmar av högsta
domstolen, underhusmedlemmar m. fl.; Right Hhögvälboren

titel för earls, viscounts o. barons, medlemmar av Privy Council, borgmästaren i City o. vissa städer &c; Most
Ho» högstvälboren titel rör markiser &c.

Honyman [hA'niman] npr.

hooch [hu:tj] s Am. S 1. hembränd sprit; smug-gelsprit. 2. sprit[drycker] i aiim.

hood [hud] I. s 1. kapuschong, kåpa; huva för damer, åtsittande barnmÖSSa, kråka, luva. 2. univ. krage Pk gown,
talar-krage utmärkande grad.

3. ngt liknande en huva: huv, valvkappa, tak över ngt; SUffiett på [barn]vagn; motorhuv på bil; rökhatt; kapell.
II. tr sätta huv[a] på; överhölja; o»ed försedd med (bärande) huva ei. kapuschong; snake zooi. glasögonorm. ~ie
[-i] s zooi. grå kråka.

hoodlum [hu/dlam] s Am. ung. ligist, ligapojke; förbrytare.

hoodman-blind [hu'dmanblai'nd] s åid. blindbock.

hoodoo [hu':du] Am. I. s 1. trolldom. 2. Folycks-bringjare, -ande person (sak); attr. [-olycks-[day].-] {+olycks-
[day].+} 3. oro, ängslan, uppståndelse. II. tr 1. bringa olycka över. 2. biidi. 'hypnotisera'.

hood wink [hu'd wir)k] tr 1. binda för ögonen på. 2. slå blå dunster i ögonen på, föra bakom ljuset, lura. -y [-i] se
-ie.

Hooe [hu:] npr.

hoof [hu:f] I. (pi. ibi. hooves) s 1. hov; klöv

[cloven skämts, om människas fot; OW the o» om

boskap levande ej slaktad; beat the o» F gå. 2. ibl. djur, kreatur med hovar. II. itr F gå, traska fäv. ~ it]. III. tr 1.
sparka med hoven. 2. S ge sparken, avskeda, ^-bound [-baund] a o. s veter. trånghov[ad], [med] hovtrång. ~ed [-
t] a -hovad, -klövad, hov-, klöv- [<v, animals]. 'v-mark [-ma:k] 5 spår efter hovar, kreaturs-spår. ~-pad [-pæd] s
hovbuffert.

hook [huk] I. s 1. hake, krok i »lim.; hake i kläder; dörrhake; klädhängare; grytkrok; metkrok; and eye hake
(häkta) och hyska; take (sling) o.'s S ge (packa) sig i väg; drop off the biidi. S kola av, trilla av pinn; on o.ys own
~ S på egen hand, på eget bevåg (ansvar), för egen räkning. 2. biidi. krok, snara; by ~ or (and) by crook med rätt
eller orätt, på ett eller annat sätt, på vad sätt som helst, hur det sen skall gå till. 3. bred skära.

4. flodkrök ofta i namn. 5. udde, huk [H<\* of Holland]. II. tr 1. fånga (gripa, hålla, nv. draga till sig) [liksom]
med hake; fånga ask med krok; biidi. fånga, fiska upp, lägga beslag på [ofta ~ in; ~ a rich husband]. 2. haka ihop
ei. fast, haka på' (i'); spänna för [ofta ~ in, ~ on, ~ up; to vid]. 3. F hugga, stjäla, knycka. 4. Am. stöta hornen i,
stånga. 5. ~ it S smita. III. itr haka sig fast, haka upp sig [a dress that o»s; on to vid, på]; <v» on Midi, gå ihop
med ngt; ~ on to a jo.'s arm fatta ngns arm.

hookah [hu'ka, är. -ka:] s indisk tobakspipa

med röken passerande genom ratten, Vattenpipa.

Hooke [huk] npr.
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hooked [hukt, äv. hu'kid] a 1. böjd, krökt, krokig [nose], 2. försedd med krok[ar] [stick],

1. hooker [hu'ka] s S tjuv, isht klocktjuv.

2. hooker [hu'ka] s i» hukare; äv. skuta i aiim. hook-nosed [hu'knouzd] a med örnnäsa.

1. hooky [hu'ki] s Am.; play ^ S skolka [från skolan].

2. hooky [hu'ki] a se hooked.

hooligan [hu:'ligan] I. s ligapojke, ligist tuihöran. de gäng, som gör gatorna osäkra; ung. bOY, förbrytare tjuv ei.
rfinnre. II. a ligist-, förbrytar-; rov-, rövar- [philosophy], ^ism [-ism] s förbry-tarväsen.

1. hoop [hu:p] I. s 1. tunn-, rull|band [trundle

the beslag p& tunna; ring som cirkusryttare

hoppa genom; go through the ~[s] undergå prov (skärseld). 2. krinolinband. 3. båge i krocket.

II. tr 1. sätta tunnband på, banda tunnor &c. 2. omgiva och sammanhålla,binda tillsammans.

2. hoop [hu:p] I. s 1. tjut, skrik, hojtande. 2. kikning. II. tr 1. tjuta. 2. kikna i kikhosta.

1. hooper [hu:'pa] s tunnbindare, bandare.

2. hooper [hu/pa] s zooi. sångsvan, hooping-cough [hu:rpigko(:)f] s iäk. kikhosta, hoop-iron [hu:'paian] s
bandjärn. hoop[-]la [hu/pla:] s ringkastning p& nöjesfält, hoopoe [hu:'pu:] s zooi. härfågel, hoop-petticoat
[hu:/p(p)e/tikout] s styvkjortel,

krinolin.

hoosh [hu:J] s pemmikansoppa under polarfärder. Hoosier [hu/ja] s Am. invånare i Indiana öknamn, hoot [hu:t] I.
itr 1. skräna, skrika hånfullt [at åt]. 2. om uggla skria, uh-a. 3. om ångvissla, bilhorn &c blåsa, tuta. II. tr skräna
emot ngn; mottaga med skrän; ~ out (away) vissla ut.

III. s 1. skrän, hånskri. 2. ugglans uhu, skri. 3. Am. F grand, dyft [T dont care a ~er [-a] s 1. skrik-, skränjhals. 2.
ångvissla, siren Isht för att ange arbetes början »1. slut; bilhorn.

hoove [hu:v] s veter. trumsjuka. Hoover [hu:'va] npr.

1. hop [hop] I. itr 1. om p«rs. hoppa p& ett bon; om djur hoppa OCh skutta med alla fötterna samtidigt. 2. au end.
skämts. F [hoppa och] dansa. 3. linka. 4. om aeropian F starta [ofta ~ off]; äv. göra en flygning. II. tr hoppa över
dike &c; F flyga över the Atlantic]; F hoppa upp på åkdon; ~ the twig, ~ it, äv. itr. ~ [off] S rymma isht från
fordringsägare; kola av. III. S 1. [-hopp[-ande]-] {+hopp[- ande]+} isht på ett ben; skutt; be on the ~ vara i farten,
springa omkring; catch a p. on the ~ ertappa ngn på bar gärning; a step (skip), and jump sport, ett trestegshopp. 2.
F sväng[om], [kavaj]skutt. 3. flygning i ett sträck; flygtur.

2. hop [hop] I. s 1. humle växt. 2. Pi. humlekottar, humle ämnesnamn [pick ~s]. II. tr tillsätta med humle, lägga
humle på. III. itr skörda (plocka) humle, ^-bind [-baind], ~-bine [-bain] s bot. humleranka.

hope [houp] I. s hopp, förhoppning i olika bet.

[of om, of doing, that; aid. to do; ofta pi.: in that; av. konkr.: he is their rv]; förtröstan [in på, till]; a youth of
great en förhoppningsfull (lovande) yngling: there is no ~ for him han är hopplöst förlorad, allt hopp är ute för
honom; beyond all ~[s] över all förväntan; past all ~ hopplös; forlorn ~ se forlorn. II. itr hoppas [for på]; ~ in
God sätta sitt hopp (sin förtröstan) till Gud; ~ well of ha gott hopp (goda förhoppningar) om; hoppas det bästa



om (av). III. tr hoppas [på] £that, to do; I ^ to hear from you soon; nu ^ (poet.) med subst. as. obj.]; I ~ not det
hoppas jag inte skall bli fallet, det ska vi väl inte tro; ~ against ~ hoppas trots allt. ~ful [-f(u)l] a°
förhoppningsfull, full av hopp, hoppgivande; lovande [youth]; uppmuntrande [remark, word]; »s. subst. young
ro* förhoppningsfull ung man ei. dam mest iron.horme
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horse-dealer

horme [hor'mi] 5 pSykoi. livs|vilja, -energi, hormone [ho/moun] s bioi. hormon, horn [ho:n] I. s 1. horn i aiu bet.;
är. dryckeshorn, bägare, kruthorn &c; månen» horn; bilhorn; ~ of plenty ymnighetshorn; English ~ slags oboe;
French ~ valthorn. 2. tratt på grammofon, högtalare &c. 3. insekts antenn, spröt; draw in o.'s dra in på staten;
stämma ned tonen; ta det måttligt (lugnare). 4. flodjgren, -arm. 5. the Kap Horn. II. tr 1. förse med horn nu mest i
pp. 2. stånga. III. itr Am. <v. in S påfiuget kasta (tränga, blanda) sig in [with a remark]. rv/beam [-bi:m] s bot.
ann-, aven]bok. ~bill [-bil] s zooi. hornskata. blende [-blend] 5 miner. hornblände. ^-blower [-blo(u)a] s mus.
hornblåsare. ^-book [-buk] S förr slags abcbok bestående av en sida under en genomskinlig hornplatta; av.
elementär handbok. Horne [ho:n] npr.

hornlled [ho/n|id, äv. -d, i sms. -d] a 1. försedd med horn ei. hornlika utsprång; behornad; ~ beasts hornboskap; ~
owl zooi. hornuggla. 2. hornformig. -er [-a] s 1. tillverkare av hornsaker skedar, kammar &e, hornsvarvare;
hornhandlare. 2. mus. hornblåsare. hornet [ho/nit] s zooi. bålgeting; bring a nest about o.'s ears sticka sin hand i
ett getingbo.

hornl!-mad [ho/nlmse'd] a aid. spritt galen; ursinnig. -pipe [-paip] s 1. slags förr bruklig klarinett. 2. hornpipe-,
sailor-boy-|dans slags üviig solodans isht bland sjömän. • -plate [-pleit] S järnv.

axelhållare. - -rimmed [-rimd] a hornbågad

[spectacles]. Hornsey [ho/nzi] npr.

hornil-shavings [ho/njJeiVigz] s pl hornavfall. -Stone [-stoun] S miner, hornsten slags kvarts, -work [-wa:k] s
fort. hornverk. -y [-i] I. a° 1. horn-; hornartad. 2. hård som horn, om hand valkig [äv. no-handed]. 3.
halvgenomskinlig. 4. hornig, med en mängd horn (hornlika utskott), taggig. II. s vani. Auld Horney Skotti.
Hornper. horo- [hora-] i sms. tid-, tim-, horologlle [ho'ralodj] s tidmätare; solvisare; ur. -er [horo'ladga] s
urtillverkare. -Ic[al°] [hora-lo'dgik, -(a)l] a ur-, urtillverknings-; tidmätande. -ist [horo'ladgist] s urtillverkare. -y
[horo'lad^i] s tidmätningskonst; [-urtillverk-ning[sjkonst].-] {+urtillverk- ning[sjkonst].+} horoscope
[ho'iaskoup] S horoskop himlakropparnas ställning vid viss tid isht vid ngns födelse; cast a

p.'s ställa ngns horoskop, horrllent [ho'rlant] a poet. borstig, taggig, -ible [-abl, äv. -ibl] a° ryslig, fasansfull,
fruktansvärd [brutality; monster, murder]', F starkt för-stärkningsord förfärlig, ryslig, ohygglig [noise, weather], -
id [-id] a° 1. åid. poet, borstig, skrovlig, sträv. 2. otäck, avskyvärd, hemsk, vidrig [spectacle, war]; F [ngt svagare
äu "ible] otäck, ryslig, hemsk [weather, how perfectly ~ of

you, we had a ^ time], -ific [-i'fik] a (ifically adv) fasaväckande, hårresande, -ify [-ifai] tr slå med fasa ei. skräck,
förfära; aragare bet. uppröra [the careless way that man does things -ifies me]; ~ing skräckinjagande; -ified
skräckslagen, stel av fasa, förskräckt; upprörd. -ipilation [-i^pilei'Jn] s hönskött i huden, gåshud.

Horrocks [ho'raks] npr.

horror [ho'ra] s 1. rysning nu ishtiäk.; frosskak-ning ss. sjukdomssymtom. 2. stark rädsla, fasa, skräck; avsky,
stark motvilja [of för, mot; have a ^ of publicity]: äv. konkr. fasa [the of war; dogs are my Chamber of H*\*s
skräckkammare; a scene of ~ en fasans[full] seen; that picture is a ~ den där tavlan är hemsk (avskyvärd). 3. pi.
the F anfall av skräck (avsky, ytterligt svårmod); delirium, dille; it gave me the det fyllde mig med fasa (avsky),
'jag blev faktiskt sjuk', ^-stricken [-strikan], ~-struck [;strAk] a skräckslagen, slagèn (stel) av fasa, förfärad.

Horsa [ho/sa] npr.



horsll concours [fr. utt.] a [som är] utanför tävlan. - de combat [(h)o:/dakD,/(m)ba: ei. fr. utt.] a oduglig till strid.
- -d'eeuvre [(tyo/da/vr, äv. (h)o:da:'va ei. fr. utt.] s ung. smörgåsbord, sandwiches; av. mellanrätt.

horse [ho:s] I. s 1. häst; isht hingst el. valack ; to till häst! sitt opp! eat like a ~ äta som en varg; change byta häst
vid -kjutsbåii &c; mount (ride) the high ^ F sätta sig på sina höga hästar, ta sig ton; put a ~ to sätta fö'r en häst;
take ~ stiga till häst; the ^ latitudes hästlatituderna, vindstillans bälte; white r^s vita gäss på sjön. 2. kon.
kavalleri; «« artillery ridande artilleri; ti^ Guards, se H Guards; light ~ lättbeväpnat kavalleri; 1000 ~ 1000 hästar
(man kavalleri); captain of ~ ryttmästare; Master of the Z7~ överhovstall-mästare. 3. [gymnastik]häst. 4.
ställning

ss. stöd för ngt, t. ex. torkställning rör kläder [äv. clothes-bock; sågbock. 5. «£« tåg ei. stång i olika anvftndn.,
isht pert, ledvang. 6. Am. S moja; fusklapp. II. tr 1. förse med häst[ar], skaffa häst åt ngn el. till vagn; Spänna
hästar för vagn. 2. bära ngn på ryggen. 3. prygla. 4. Am. F driva på tin arbete, pressa; arbeta ihjäl. III. stiga till
häst; rida. o-[-]back [-bæk] s häst-rygg, isht i uttr. on ^ på hästryggen, till häst, ridande; get on ~ stiga till häst;
go (ride) on ~ rida. <^-bean [-bi:n] s bondböna. ^-block [-blok] s påstigningsblock vid uppstigning på häst. ^-
boat [-bout] $ hästfärja, ^-box [-boks] 5 1. hästfinka & järnväg. 2. skämts, stor kyrkbänk. ~-boy[-boi] rf
stallpojke, ^-breaker [-breika] s hästtämjare, beridare. <v-brush [-brAj] s ryktborste. «x/-car [-ka:] s Am.
hästspårvagn, 'v-chestnut [-tJes(t)nAt] s bot. hästkastanje. ~-cloth [-'klo(:)f)]s hästtäcke. ^-collar [-kola I s bogträ.
~-coper [-koupa], ^-dealer [-di:la]
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s hästhandlare. ~-flesh [-flej] s 1. hästkött. 2. F kon. hästar. H^-Guards [-ga/dz, - -] s pi 1. hästgarde, isht kungl.
hästgardet [the Royal rv] i London; äv. dess huvudkvarter i Whitehall. 2. arméns Överkommando högsta militära
myndigheter. ~hair [-hsa] 5 hästhår, isht tagel: ofta attr. tagel- [mattress]. ~-laugh [4a:f] s flatskratt, rått gapskratt.
~-leech [-li^tj] s zooi. häst-igel; biidi. blod-, ut|sugare. ~man [-man] s 1. [skicklig] ryttare; 'hästkarl', -kännare. 2.
hästskötare, ^manship [-manjip] s ridkonst; ryttarskicklighet, ^-marine [-mari:n]s skämts, 'sjöman till häst person
som ej är i sitt element;

tell that to the det kan du inbilla småbarn! ~-nail [-neil] s hästskosöm. ^-play [-plei] s hårdhänt (rå) lek, 'rövartag';
plumpt skämt. ^-power [-paua] s fys. hästkraft [an engine of 70 a 70 ~ engine]. ~-race [-reis] s enskild
kapplöpning [med hästar], ridtävling. ~-racing [-reiNsiq] s kapplöpning [med hästar] ss. sport.

Horslleye [horsjai'], -forth [-fo:J>], -ham [-[ho:'J-am],-] {+[ho:'J- am],+} -ley [ho/zli, ho/sli], -monden [-[ho:z-
mande'n]-] {+[ho:z- mande'n]+} nprr.

horsy [ho/si] a° 1. häst-; hästlik. 2. hästjkär, -[sport]intresserad, som går upp i hästar ei. hästsport, häst- [a ~ man,
~ talk]; 'stalluk-tande', som har stallfasoner, jockejaktig.

hortatilive [ho/tatjiv] a°, -ory [-(a)ri]a [förmanande, eggande, uppmuntrande.

Hortensilla [ho-.te'nsija], -us [-as] nprr.

horticulturliai [hoitikA'ltfarjal] a trädgårdsodlings-, trädgårds-; ~ exhibition trädgårdsutställning. -e [ho/tikAltJa]
s träd gård sjod-ling, -skötsel, -konst, -ist [-ist] s trädgårdsodlare.

hortus siccus [ho:'tas si'kas] s växtsamling; herbarium.

Horwich [ho'ridj], Kosack [ho'sak] nprr.

Hosanna [ho(u)zæ'na] s o. interj hosianna.

hose [houz] I. S 1. koll. med plur. konstruktion lång-strumpor; half kortstrumpor. 2. [med a o. pi. ^s] slang på



spruta [a garden a fire-engine 3. bot. skida, skärmfjäll. 4. hylsa för spadskaft &c. II. tr bespruta, vattna med

slang.

Hosea [ho(u)zi/a] npr.

hosier [hou^a, äv. ~3ia, -zia] s strump-, trikå-varujhandlande; at the i trikåaffiären; av. i herrekiperingen. ~y [-ri]
s 1. strumpor koii., trikåvaror. 2. strumpfabrik. 3. [-trikå[varu]-affär.-] {+trikå[varu]- affär.+}

hospice [ho'spis] s klosterhärbärge; äv. skyddshem för fattiga o. sjuka.

hospitable [ho'spitabl] a°gäst|fri,-vänlig[AoMS0,

reception]; äv. mottaglig [to new ideas]. hospital [ho'spitl] s 1. sjukhus, lasarett; mental ~ hospital; <v. fever
lasaretts-, tyfoidjfeber; ~ nurse sjuksköterska; Saturday (Sunday) lördag (söndag) då pengar insamlas å gator, i
kyrkor &c för ortens sjukhus; walk the ^S om stud. genomgå praktiska kursen på sjukhusen; ~ cottage sjukstuga;
cottage ^ system paviljongsystem lasarett bestående av flera enskilda byggnader.

2. barmhärtighetsinstitution, from stiftelse

för fattiga, barn &c, nu mest i egennamn [ChristfS .fiffx,].

~ity [hospitae'liti] s gästfrihet. ^[I]er [-[ho's-pit(a)la]-] {+[ho's- pit(a)la]+} s 1. medlem av religiös
barmhärtighets-orden. 2. [Knights] H^s Johanniterriddare.

3. sjukhuspräst ss. titel vid några sjukhus, hoss [hos] dial. = horse.

1. host [houst] s 1. åid. här; Lord [God] of ^s härskarornas Gud. 2. stor hop, massa, väldig mängd.

2. host [houst] S 1. värd mots, till inbjuden gäst. 2. värdshusvärd [mine (my) reckon without o.'s ~ göra. upp
räkningen utan värden.

3. hOSt [hoilSt] S kat. hostia brödet i nattvarden, hostage [ho'stidj] s gisslan; pant.

hostel [hostl] s 1. hospits; härbärge, hem; åid.

värdshus. 2. univ. hus där studenter bo utom sitt + college, studenthem. ~er [-a] s åid. värdshusvärd. ~ry [-ri] s
aid. värdshus; tidn. äv. hotell, hostess [hou'stis] s 1. värdinna jfr 2. host 1.

2. värdshusvärdinna [mine (my) hostilüe [ho'stail] a° fiende-; fientlig[t stämd] [to mot]: varandra motsatt, -ity
[hosti'liti] s fientlighet [begin -ities], fiendskap, hostler s 1. [o'sla] stalldräng; uu mest ostler.

2. [ho/s(t)la, äv. o'sla] se hosteler. hot [hot] I. a° 1. het, varm [be /x, milk]; hettande [fever]; red ~ glödhet,
rödglö-dande; tum ^ and cold ömsom frysa och svettas; ~ and ~ nykokt, nystekt, serverad alldeles varm; give it
him ~ F ge honom efter noter (ordentligt, på pälsen); ~ brandy kon-jakstoddy; go like ~ cakes F gå åt som smör,
ha en strykande åtgång; ~ dinner middag + med varm lagad mat; ~ oil biidi. olagligt producerad olja; ~ water
varmt vatten; varmvatten [the r^-water tap]; be in ~ water F vara i klämma (bryderi, onåd), vara illa ute; ou-ioater
bottle sängvärmare. 2. om smak brännande, skarp; too ~ of pepper för starkt pepprad. 3. biidi. brinnande,
glödande, eldig, het, ivrig [patriot, youth, be ~ on (for) [-reform];-] {+re- form];+} häftig, hetsig [temper,words].
4. häftig, skarp, våldsam strid &c; påfrestande (där det går hett till); the place is becoming too ~ for him marken
där börjar bränna honom under fötterna, nu börjar han få det för hett [om öronen] där; there is ~ work there F där
går det hett till; in ~ haste i flygande fart (fläng).

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slanghot-air
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house

5. utomordentlig, svår, farlig [ftat, [-competitor'];-] {+competi- tor'];+} rv, music improviserad musik; ^ stuff
varmblodig (lidelsefull) [person] [she is <v stuff]; kraftkarl, baddare, överdängare; ~ (r^ stuff) at a subject styv i
ett ämne. 6. ny, färsk [news, trail]; nyemitterad [Treasury Bill]; you are getting ^ i iCk det bränns! II. adv ^



våldsamt, häftigt, ivrigt. III. tr P upphetta, värma np], ~-air [-'sa] s 1. vaui. attr. varmlufts-. 2. S tomt skryt,
tomma ord. sv/bed [-bed] s 1. driv bänk, -hus. 2. biidi. härd för ngt isht ont. ^-biast [-bla:st] S tekn. varm blaster,
^-blooded [-hta'did, uv. - - -] a hetlevrad, hetsig; varmblodig. Hotchkiss [ho'tjkis] npr; appeii. [-[hotchkiss]kul-
spruta.-] {+[hotchkiss]kul- spruta.+}

hotchpot [ho'tjpot], ~ch [-[] s 1. kok*. hotch-

potchsoppa på får o. stuvade grönsaker [Am. äv. --

hot-pot], 2. mischmasch, röra. hotel [ho(u)te/l] 5 hotell [put up at a[n] ^ manager hotelldirektör; ^ proprietor
hotellägare; temperance eg. nykterhetshotell: slags privathotell utan spriträttigheter. ~-Car [-'ka: j

s Am. restaurationsvagn. ^-keeper [-ki:pa] s hotell'innehavare, -värd. hotü-foot [ho'tjfut] adv i flygande fart, i
största hast. - -headed [-he'did, &v. -- -] a° het, häftig. hetsig, hetlevrad, våldsam, alltför hastig. -house [-haus] s
driv-, växt,hus. - -plate [-pleit] s elektrisk kok-(värme)platta. --pot [-pot] s kokk. köttlåda, ragn. .- -press [-pres] tr
tekn. satinera papper. - -room [-ru(:)m] s varmrum, isht badstu. - -short [-Jo:t] a tekn. rödbräckt jam. - -spot [-
spot] $ tekn. förvärm-ningsanordning i motor, -spur [-spa:] s hetspor-re, brushuvud. - -Stuff [-stAfjs ofta attr. se
hot /. 5. Hottentot [ho'tntot] s 1. hottentott. 2. hotten-

tottska [språket]. 3. biun. vilde, barbar, hough [hok] I. s has, knäled, jfr 1. hock. II. tr

skära av hassenan på, hasa. Hough [hAf] npr.

Houghton [hautn, ho:tn islit SS. personnamn; houtri isht ss. oitsnani n], ~-le-Spring [hou'tnlospri/j, äv. hau'tn-]
nprr. hound [haund] I. si. jakthund; nu isht rävhund; av. stövare; follow the (ride to) idka parforcejakt, jaga räv
tin häst. 2. gemen stackare; usling. 3. Am. S biidi. jägare, dyrkare, av ngt biten individ [movie-^]. II. tr 1. jaga
[liksom] med hundar; biidi. jaga, förfölja. 2. hetsa hund på [at] villebråd; hetsa, egga ngn [on mot, på; av. ~ on
(hetsa, driva på) pursuers]. Houndsditch [hau/n(d)zditj] npr. hound's-tongue [hau'ndztArj] s bot. cynogiossum

officinale hundtunga. Hounslow [hau'nzlou] npr.

hour [an'o] s 1. timme; i Pi. ofta tjänstetid [office an ~ and a half halvannan timme; a quarter of an ~ en kvart;
what will you callf vid vilken tid kommer ni? keep late {bad) <^s komma hem (lägga sig)

sent; late äv. nattvak; keep good (regular) rsjs komma hem (lägga sig) tidigt (punktligt); ofta vara punktlig; föra
ett ordentligt liv; it strikes the half-** klockan slår halv; the sm,all småtimmarna, F på nattkröken; at the eleventh
~ i elfte timmen (sista minuten); by the ~ timvis, efter timme; for t^s [together] i timtal, timtals. 2. kort stund; the
~ ofta den närvarande tiden; the question of the <v» dagens fråga, frågan på dagordningen, det aktuella
spörsmålet; at a good ~ i en lycklig stund. 3. pi. kat. de »ju bönestunderna (horæ); böner lästa under 4. astr. 15
meridiangrader, ^-circle [-so:kl] s astr. tim-cirkel. ^-glass [-gla:s] s timglas, <^hand [-hænd] s timvisare.

houri [hu'ori, hau'ari] s huri evigt ung skön kvinna

i Mohammeds paradis.

hourüly [au'ojli] I. a 1. inträffande varje timme, [skeende] i timmen, tim-; r\* consumption förbrukning per
timme. 2. stundlig, ständig [in -w expectation of]. II. adv i timmen, varje timme; stundligen. - -plate [-pleit] s
urtavla.

house I. [hans] (Pi. ^s [hau'ziz]) s 1. hus, byggnad; bostad; lägenhet; boning, hem; ~ and home hus och hem; my
r^ is my castle mitt hem är min borg; at a p.'s ~ hemma hos ngn: r^-to-^ gående ur hus i hus; the ^ eufem.
fattighuset; F börsen; se äv. 3., 5.; the White 17^ Vita huset presidentens palats i Washington; ~ dinner
klubbmiddag för medlemmar och gäster; ~ of Call sl-.gs [gesällhärbärge där arbetslösa r&kas o. nya avtal kunna
träffas; arbetsförmedling isht för åkare; se äv. Call III. 10; /v» of cards korthus isht Midi.; ~ of ill fame bordell;
av. spelhåla; keep the ~ hålla sig (stanna) hemma, ej gå ut jfr 8; set o.'s ~ in order beställa om sitt hus; take a ~
hyra bostad, hyra ett hus (av. en våning); as safe as a ^ så säkert som aldrig det (som ett hus); like a nw on fire F
med väldig fart ei. kraft. 2. [religious] ~ religiös orden; dess ordenshus, kloster. 3. the ~ univ. oxf. F Se Christ



Church;

äv. annars ss. namn pà skola, pensionat &e [Arnold

4. hus, elevhem ss. del av en public school, äv. om eleverna i sådant elevhem. 5. rådpliigande hus,

kammare; the II ^s of Parliament parlamentsbyggnaden, riksdagshuset; the of Commons,the Lower II^>
underhuset; the H^ of Lords, the Upper H^ överhuset; the of Representatives representanternas hus i kongressen i
ü. S. A.; the IIr^ huset, kammaren, isht underhuset; Am. representanternas hus; there is a ~ parlamentet
sammanträder (sitter); make a ~ pari. vara beslutmässiga minst 40 underhusmedlemmar; no ~ kammaren är icke
beslutmässig; a call of the [namn]upprop av husets ledamöter. 6. hus, Salong fi, teater [a full ~ full! utsålt!
capacity ~ full packat hus; bring doicn the *\> taga salongen (publi-

<"<m hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt miJitärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slanghouse-agent
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how

ken) med storm, framkalla applådåskor; get good ung. få stora kassor. 7. affärs-, han-delsjhus, firma fav.
commercial clearing ~ clearingjkontor, -institut. 8. hushåll; keep »» föra eget hushåll; av. hushålla; jfr ovan i.;
keep open ~ hålla öppen taffel; keep a good hålla gott bord; keep a p.'s keep n» for a p. sköta ngn3 hus, hushålla
för ngn; set up ~ for o.s. sätta upp (börja) eget hushåll.

9. familj, släkt, ätt [the of Windsor].

10. astr. himmelshus I/12 av himlen, om den tankes delad av storcirklar gnm himmelspolerna. II. [hauz]

tr 1. [in]hysa, inlogera, härbärgera, bringa under tak, skaffa tak över huvudet åt; inrymma. 2. & hala inombords;
reva stång. III. [hauz] itr bo, dväljas, 'residera'. ~-agent [-eid$nt] s fastighets-, husjagent, innehavare av
uthyrningsbyrå. ~-boat [-bout] s husbåt

husliknnnde båt ss. sommarnttje, t. ex. å Themsen. breaker [-breika] s inbrottstjuv under dagen, jfr burglar. ~-
craft [-krcr.ft] s hushållsarbete [College of H*>»]. ^-dog [-dog] s gårdvar. ~-farmer [-fa:ma] s husjobbare som
hyr ut

bostadshus (våningar) i andra hand. ~-flag [-flæg]

s firmaflagg. «*-fly [-flai] s zooi. husfluga. -front [-frAnt] $ fasad, ^-furnisher [-[-fa:N-nijo]-] {+[-fa:N- nijo]+}
s; bosättningsaffär, ^hold [-hould] I. s 1. hus[håll], familjemedlemmarna] inkius. tjänarna [we are a r>» of sta;];
the [Roy at] Hr\s hovstaten, hovet; ~ troops liv- och husjtrupper, gard[esregement]en. 2. pi. hand. sekunda
vetemjöl. II. a hushålls-, hem-, vardags-; ~ bread hushållsbröd; grövre bröd; ~ duties hushållsjbestyr, -göromål;
/v, gods husgudar, penater av. biidi.; school of ~ management hushållsskola; ~ suffrage politisk rösträtt
tillkommande word allmänt gäng-

se ord (uttryck, beteckning); bevingat ord, ordstäv, ^holder [-houlda] s 1. hus-, lägenhets! innehavare, fast bosatt
person. 2. husfader. 'v-hunting [-hAvntig] s våningsjakt, 'gå och se på våningar (hus)' [av. itr. verb go ^keeper [-
ki:pa] 5 1. hushållerska; av. husmoder [his wife is a good 2. vaktmästare, uppsyningsman *id hus, institution &c.
^keeping [-ki:xpig] s 1. % hållande av eget hushåll. 2. hushållning, hushållsskötsel; do the ~ hushålla, sköta
hushållet; ~ money (allowance) hushållspengar. 3. aid. gästfrihet. ~leek[-li:k] 8 bot. Sempervivum tectorum
taklök. ^less [-lis] a husvill, hemlös. ~-line [-lain] s hysing. /x/maid [-meid] s husa, husjungfru; <v.'s knee läk.
'skurknä' inflammation av slemsäckeil mellan knäskålen och huden, -^master [-'ma/sto, - 1 -] S

skolhemsföreståndare; itr house I. 4. ^mate [-meit] s en som bor i samma hus som ngn; annan familjemedlem, ^-
parlourmaid [-[-pa:N-lameid]-] {+[-pa:N- lameid]+} 5 husjungfru, ^-parlourman [-[-pa:*-laman]-] {+[-pa:*-
laman]+} s manligt hembiträde. ~-party [-[-pa:^-ti]-] {+[-pa:^- ti]+} s gäster (äv. längre bjudning) över minst en



natt i country-house (lantställe).

[-fizivJn] S läkare vid inrättning boende I inrättningen, lasarettsläkare, ^-place [-pleis] s vardagsrum, 'stuga' i
bondgård. ~-room [-rum] 5 husrum, logi; utrymme. ~-surgeon [-sardjn] s lasarettsläkiire. ~-top [-top] s [hus]tak.
•warming [-wo^miij] s inflyttningsikalas, -fest i nytt hem. ~wife s 1. [-waif] husmoder. 2. [hA'zif] handarbets-,
syjväska, -påse, redikyl; av. necessär. ^wifely [-waifli] a husmoderlig; skicklig [som] husmoder; huslig, [-hem-
work],-] {+hem- work],+} ~wifery [hau'swif(a)ri, äv. hA'zifri] s en husmoders arbete (kall), hushållsgöro-mål
isht som läroämne; ~ School hushållsskola. ~work [-\va:k] s hushållsarbete, -göromål.

1. housing [hau'zig] s 1. införande under tak, inhysande; hand. magasinering. 2. bostadsbyggande åt arbetare &c;
the ~ problem bostadsfrågan [the ~ of the poor], 3. bostad, logi; kon. hus, byggnader, äv. enskilt hus; ~
accommodation bostad, bostäder; logi, logerings-

+ möjligheter; dearth of ~ accommodation bostadsbrist. 4. skydd, 10st tak, övertäckning över båt &c. 5. tekn.
inskärning, urtagning i trä &o vari ngt infogas; byggn. niscll för staty. 6. CL) mastfot masten under däck; 6)
hysing.

2. housing [hau'zig] s häst-, sadeljtäcke, schabrak; pi. rsj$ sadelmundering.

Housman [hau'sman], Houston [hu/stan], Hou-ten [hautn] nprr.

Houyhnhnm [hwi'nam] npr; pi. fömuftsbegårade väsen i hästgestalt i Gulliver's Travels.

hove [houv] imp. o. pp. av heave, se d. o.

Hoveden [hA'vdan, hou'vdan] npr.

hovel [hovl, äv. hAvl] s 1. öppet skjul, lider. 2. ruckel, usei koja, kåk. 3. kägeirurmig överbyggnad för
porslinsugn. ~ler[-a] s olicensierad lots, båtkarl, i«ht bärgare; av. vrakplnndrare.

hover [ho'va, av. hA'va] itr 1. om fåglar &c sväva, kretsa, fladdra [over över plats]. 2. hålla sig, kretsa, stryka,
kryssa [about omkring person ei. plats]. 3. biidi. hänga, sväva; vackla (tveka) mellan; balansera på yttersta kanten
av O»

the verge of].

how [hau] adv 1. hur[u]; ~ are you? ~ do you {d'ye F) dot hur står det till? se av. ^-do-you-do; ~ is it that? hur
kommer det sig att? that? fråga till krlcketdomare nå, hur är det? = är slagmannen ute? about .. ? nå, hur är (var,
går) det med.. ? ~ much? hur mycket? jfr 2.; S vad för något? om icke upprattat ord; ~ now? vad nu? vad vill det
här säga? ~ on earth ,.? hur i all världen . .? ^ so? hur så? hur kommer det sig? he knows ~ to ride han kan rida;
and VII show you ~ jag skall visa dig; Am. S och mycket mer; here's skål! 2. till vilket pris; ~ is corn? hur står
spannmålen? ~ do you sell the peas? vad får (tar) ni för ärterna? 3. hur, så, vad i utrop; ~ kind you are! så snäll du
är! vad du är snäll! ^ tall a boy ! en så stor pojke ! 4. åid. ~ that, P as f>j att.

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slangHoward
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hugeous

Howard [hau'ad] npr.

howbeit [hau'bi/it, av. -4 -] adv åid. hur som

helst, icke desto mindre, howdah [hau'dd] S Ind. oftast baldakinförsett säte på elefantrygg.

how do you do, how-do-you-do, how-d'ye-do [hau'-djudu/, -dga-] interj o. s 1. god dag [god dag]! sa. fråga av.
hur står det till? 2. oftast how-d'ye-do F brydsam belägenhet, snygg historia [here's a pretty Howlle [hau], -ell [-
el], -ells [-elz] nprr. however [haue'va] adv 1. hur .. än, hur .. som helst, [om] aldrig så .. rich he may be\. 2.
emellertid, likväl, dock. 3. frågande,



vanl. med emfatiskt tryck på andra stavelsen F hur [i

all världen] did you manage that?]. Howitt [hau'it] npr. howitzer [hau'itsa] s artiii. haubits. howl [haul] I. itr 1.
tjuta, yla [a wolf (the wind) ^s]. 2. jämra sig. II. s 1. tjut, ylande.

2. skrik, jämmerrop; vilt skrän av retad et. besviken massa. ~6r [-a]« 1- en SOm tjuter i allm.; calamity ~ Am.
olycksprofet. 2. zooi. vrålapa.

3. S grovt fel isht i examen, groda; come a ~ komma till korta, spricka, göra fiasko. ~et [-it] 8 dial. zooi. uggla.
~lng [-ig] a° 1. tjutande 2. fylld av vilddjurs «i. vindens tjut, vild, ödslig [a ~ wilderness]. 3. S skriande, gräslig,
dunder- [blunder, success].

Howorth [hau'aj)], Howse [hauz] nprr. howsoever [hauso(u)e/va] adv åid. hur.. än. howsomever [hausame'va]
adv dial. P i alla fall. Howson [hausn], Howth [houf>], Hoxton [-[ho'k-stan]-] {+[ho'k- stan]+} nprr.

1. hoy [hoi] S «t* förr enmastat kustfartyg, slagi slup; na slags pråm.

2. hoy [hoi] interj ohoj! hallå!

hoyden [hoidn] I. s yrhätta, vildkatt[a]; av. framfusigt (ouppfostrat) fruntimmer. II. a bullersamt vild, yr,
stojande, larmande, burdus. Hoylllake [hoi'|leik], -land [-land] nprr.

H. P. förkortn. för haIf-pay; horse-power (oftast h. p.). H. Q* = Headquarters. H. R. = House of Representatives;
av. Home Rule. H. R. H. = His (Her) Royal Highness. H. R. I. P. = hie re-quiescit in pace iat. = here rests in
peace. H. S. = Honorary Secretary; hie sepultus iat. = here is buried.

I. hub [hAb] s 1. hjulnav. 2. biidi. centrum [the ~ of the universe Am. äv. skämts, om Boston].

2. hub [hAb] se hubby.

Hubbard [hA'bad] npr [Mother

hubble-bubble [hA'blbAbI] s 1. siaga vattenpipa.

2. larm[ande tal], sorl, väsen, hubbub [hA7bAb] s larm, sorl [a confused ~ as of human voices]; oväsen, bråk,
tumult; bestyr. ~00 [-u:] s tjut, skrän, oväsen, hubby [ha/bi] s F make, 'gubbe' [= husband]. Hubert [hju:'ba(:)t]
npr.

huckaback [hA'kabaek] s grov handdnksdräll, handduksväv.

huckle [hAkl] s höft, länd. ^-backed [-'bækt] a kut-, puckel|ryggig. ^berry [-beri] s Am..

slags blåbärsllknande bär.

Hucknall [hA'knal] npr.

huckster [hA'ksta] I. s 1. månglare, hökare, småkrämare; av. gatuförsäljare. 2. biidi. schackrare, fal person,
skojare. II. itr schackra, köpslå; ~ing köpslående; kohandel. III. tr schackra med, utmångla isht i «må kvantiteter,
[gå och] sälja. ~er [-ra] s småkrämare; schackrare. ~ess [-ras] vant. huckstress [hA'kstris] s månglerska.
Huddersfield [hA'dazfr.ld] npr. huddllle [hAdl] I. tr 1. vräka (stuva) ihop i en bog [a*. ~ together, up]; slänga
(kasta) om vartannat; he lay ^d up han låg hopkrupen (som ett bylte); the children were to~ gether barnen voro
tryckta intill varandra; <x/ o.s. up krypa ihop; ~ a th. into vräka in ngt i; ~ on kasta (slänga) på sig ktader. 2. ~
over, through hafsa (slarva) igenom «i. ifrån sig; ~ up fuska (rafsa) ihop ett arbete, stuva ihop [*v up a
compromise]. II. itr skocka sig, trängas, tränga sig [till]samman[s]; kura, krypa ihop [ar. ~ together, up]. III. s 1.
oredig massa, anhopning, hopgyttring [a ~ of large stones]; hop, skock [of people]. 2. oordning, röra, virrvarr [all
in a fläng, -ing [-ig] a hafsig; hastande, brådskande; förvirrad, oredig.

Hudibras [hju/dibræs], Hudson [hAdsn] nprr. hue [hju:] s 1. poet. färg. 2. färg|ton, -skiftning, nyans; -färgad
[bright-^d], hue and cry [hju/ankrai'] s 1. förföljelserop [raise a (the) jur. brottsling» efterlysande; av.
förbrytarjakt, förföljande; raise a ~ after av. [låta] efterlysa. 2. »rr polistidning. 3. stridsrop, anstorm[ning] mot



ngt. huff [hAf] I. tr 1. hundsfottera, skälla på, över-sittaraktigt fara ut mot; skrämma med akatisord [to, into till].
2. föraktfullt fnysa åt ngt. 3. mest i paas. förnärma, göra stött. 4. blåsa, taga [bort] motståndares bricka 1 damspel.
II. itr bli arg (uppretad, förnärmad, stött). III. s 1. uppbrusande, hartigt utbrott; stuckenhet, misshumör; take be in
a ~ bli (vara) stött [at över]. 2. blåsning av bricka i damspel. ~ish [if] a° översittaraktig, nosig; fräck; se av. ~y.
<x,y [-i] a° snarstucken, lättretlig. hug [hAg] I. tr 1. omfamna, trycka till sitt bröst; krama. 2. med kärlek omfatta,
omhulda, hylla åsikt Ac; nära [hopes], klamra sig (hålla) fast vid. 3. ~ o. s. on (for) lyckönska sig till, smickra sig
med. 4. -i* hålla nära [the shore]', ~ the land kära land; ~ the wind knipa tätt till vind. II. s 1. omfamning,
famntag, kram[ning] [he gave her a warm 2. livtag i brottning, huge [hju:dj] a° mycket stor, väldig, ofantlig,
kolossal [mountains, waves, army, sum], /vous [-as] a° skämts. = föreg.

<"<m hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt miJitärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
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humorist

hugger-mugger [hA'gamA'ga] I. * åid. ei. P 1. hemlighet; in ~ i smyg. 2. röra, virrvarr, huller om buller. II. a o.
adv 1. hemlig[t], lönnlig[t]. 2. oordentlig[t], förvirrajd(-t), 'hit och dit', huller om buller. III. tr tysta ned sak [av. ~
up]. IV. itr handla i smyg, gå bakvägar.

Huggins [hA'ginz] npr.

Hugh [hju:] npr Hugo. o^enden [-andan], ~es [-z], ~0 [-go(u)] nprr.

Huguenot [hju/galnou, -not] s hugenott.

hula [hu/la] s hula[dans] på Hawaii.

hulk [hAlk] I. s 1. holk, avtacklat (kasserat) skepp använt ss. magasins-, logements-, karan-tänsjfartyg &c; pi.
hist, fångskepp. 2. stort tungt skepp. 3. biidi. åbäke [you great II. tr inlogera på logementsfartyg. III. itr; up resa
sig tungt (massivt), räta ut sig; torna [upp sig]. ~ing [-ig], av. ^y [-i] « f stor och tung, grov, åbäkig; lunsig,
klumpig.

1. hull [hAl] I. 5 1. ärtskida, balja; skal. 2. biidi. omhölje. II. tr sprita ärter; skala; grain (barley, wheat) hel-,
kross|gryn.

2. hull [hAl] flygv. I. s [fartygs]skrov; flygplanskropp; ~ down om skepp: i sikte men med blott riggen synlig;
insurance on ~ kasko-försäkring. II. tr genomskjuta (träffa) skrovet på, beskjuta. III. itr åid. driva.

hullabaloo [hAlabalu/] s larm, oväsen, liv, tumult [make a great ~ about a th

Hullah [hA'la] npr.

hullo[a] [hA'lou', - -] interj o. s so hallo[a].

Hulme [hju:m], Hulse [hAls] nprr.

1. hum [iiAm] I. itr 1. surra like a bee]. 2. mumla; sägahm; ~ and ha[w] stamma av tvekan, förlägenhet &c,
stappla på orden; ha en massa betänkligheter. 3. gnola. 4. sorla; F vara i liv och rörelse; make things ~ F sätta fart
på spelet. 5. S lukta illa. II. tr [fram]mumla, gnola, nynna [a child to sleep]. III. s 1. surrande [the ~ of the
spinning-wheel]; sorl av avlägsna röster. 2. mummel; hm; sorl av bifall of applause] ei. lätt förvåning. 3.
gnolande. 4. S dålig lukt. IV. interj hm! uttr. tvekan, ogillande &c.

2. hum [hAm] F se humbug.

human [hju:'man] I. a mänsklig, människo-[•,nature, race]; we are but ~ vi äro icke mer än människor. II. s
skämts, människa. [hju(:)mei/n] a° 1. människovänlig, human, mänsklig, barmhärtig; the H~ Society »aiiskap för
att rädda drunknande livräddningssällskap; ~ killer slaktmask. 2. humanistisk. <v»ism[-izm] s 1. mänsklighet. 2.
humanism. ~ist [-ist] s 1. människokännare. 2. humanist; ibi. klassisk filolog, /vitarian [hju(:)mævnits/arian, äv. i



__.'_] J. s J. humanitetsförkämpe. 2. världsfrämmande filantrop. II. a humanitets-, humanitär; filantropisk ofta
förakti. ~it y [-[hju(:)-mae'niti]-] {+[hju(:)- mae'niti]+} s 1. människonatur, mänsklighet; pi. -ies mänskliga sidor
(drag). 2. människosläktet, mänskligheten. 3. humanitet, män-

niskovänlighet, -kärlek, mänsklighet [Religion of II/N,]. 4. pi. the -ies humaniora; sing, skotti. univ. latin
[professor of Hr<*]. ~jze [h ju/manaiz] I. tr 1. göra mänsklig, ge mänsklig karaktär åt [^ o.'s gods]; milk ho-
mogeniserad mjölk, barnmjölk. 2. humani-sera, civilisera, hyfsa war]. II. itr bliva mänsklig, humaniseras, hyfsas,
^kind [-kai'nd] s mänskligheten], ^ly [-li] adv 1. [på] mänskligt [sätt]; enligt mänskliga begrepp, mänskligt att
döma speaking]; what is ~ possible vad som står i mänsklig makt. 2. humant, sant mänskligt. Humber [hA'mbja]
[the ~t [-a(:)t] nprr. humble [hAmbl] I. a° 1. ödmjuk, blygsam, anspråkslös [attitude, income]; in my ~ opinion
enligt min ringa mening; your ^ servant Er ödmjuke tjänare, i skrivelser vördsammast; eat ~ pie [för]ödmjuka
sig, svälja förödmjukelsen; 'krypa ned'; ödmjukt be om ursäkt. 2. låg, ringa, oansenlig, enkel [home, origin, post;
live in ~ conditions]. 3. /x/ plant bot. Mimosa pudica sensitiva. II. tr 1. göra ödmjuk; åid. ~ o. s. ödmjuka sig. 2.
förödmjuka; förnedra, nedsätta. "xs-bee ["bi:] s *ooi. humla, humbug [hA'nibAg] F I. al. om sak bedrägeri, skoj,
humbug, bluff. 2. om pers. bedragare, charlatan, humbug, bluff[makare]. II. interj prat! strunt! humbug! III. tr
lura, draga vid näsan. IV. itr uppföra sig skojaraktigt, skoja, bluffa. ~gery [-' -ari, - - - humbug[s|makeri].
humdrum [hA'mdrAm] I. a en|formig, -tonig [existence]; banal, prosaisk, tråkig, långtrådig [fellow, talk]. II. s 1.
tråkmåns. 2. enformighet, tråkighet, banalitet, isht långtrådigt prat. Hume[hju:m] npr.

humerllal [hju/mar|al] a skulder-, axel-, -us

[-as] s anat. överarm[sjben]. humid [hju/mid] a° fuktig, våt [air, ground].

~ity [hju(:)mi/diti] s fuktighet, humllillate [hju(:)n>.i/lieit] tr förödmjuka, -ation [hju(:)mixliei'Jn, av. ----] s
förödmjuk|ande, -else; förnedring, -ty [hju(:)mi/liti] s 1. ödmjukhet; anspråkslöshet. 2. ringhet, enkelhet.

hummel [hA'mal] a om hjort &o utan horn, hornlös.

hummer [hA'ma] s 1. en som surrar &c se 1. hum

1. 2. isht S person med friska tag, rivjärn, gåpåare: baddare, en väldig en.

humming [liA'mii]] a 1. surrande &c se J. hum.

2. F kraftig, energisk, väldig jfr hummer. 'vz-bird [-ba:d] s zooi. kolibri, honungsfågel. ~-top [-top] s brumsnurra
som 'sjunger'.

hummock [bu/mak] s ortast låg o. rund kulle, upphöjning, hög. o-y [-i] a full av små kullar, tu vig. humor
[hju/ma] s Am. stavning av humour. ~al [-ral] a kroppsvätske-. -^alist [-ralist] s läk. humoralp atolog anser att
sjukdomar bero av kroppsvätskornas tillstånd. oJst [-rist] s skämtare, skämt-
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hunt

sam person; nu isht humorist: humoristisk författare. ~0US [-as] a° humoristisk; skämtsam, lustig, ^ousness [-
asnis] s humor, humoristisk läggning; skämtsamhet, lustighet &c. humour [hju/ma] I. s 1. àid. vätska; the
cardinal människans fyra vätskor; the aqueous ~ anat. kammarvattnet; the vitreous ~ anat. glaskroppen. 2.
sinnelag, temperament, lynne. 3. tillfälligt lynne, humör, stämning; av. nyck, infall [children1 s ~s]; as the ~
takes him som hågen faller på honom; be in a ~ for Jig hting {to fight) vara upplagd (hågad) för (på humör) att
slåss; bad (ill) ~ dåligt lynne, misshumör; good ~ gott lynne; take a p. in the ~ passa på när ngn är i gott humör;
be out of ~ vara i misshumör (vid dåligt lynne, sur). 4. skämtsamhet, lustighet, rolighet, det lustiga (roliga) i [the
~ of a [-situation];-] {+si- tuation];+} humor; pi. lustigheter; det komiska [the of the scene]; do a th. for the ~ of it
göra ngt för ro skull (för att man tycker det är roligt); sense of ~ sinne för humor isht ss. sinne för
disproportionerna i eget el. andras beteende. II. tr 1. tillfredsställa fngns nyck]; låta ngn få sin vilja fram, göra till



viljes a child].

2. foga (anpassa) sig efter, giva efter för. ~ed [-d] a mest i sms. -lynt [good-nJ], ~some [-sam] a° nyckfull, bisarr;
retlig, vresig.

hump [hAmp] I. s 1. puckel, knöl; av. kött av puckel isht bisonoxes. 2. mindre rund kulle, hög.

3. [the S misshumör; it gave me the ~ det pinade mig. II. tr 1. kuta med [äv. ~ up]; ~ the back kuta, skjuta rygg;
biidi. bli arg, tjura. 2. förarga; göra dyster (nedstämd). 3. rea. ~ o. s. S sporta (rycka) upp sig, ta ett krafttag. III.
itr 1. = ~ the back so II. 1. 2. se II. 2. ~back [-bæk] s pucklig rygg; puc-kelrygg[ig person]; whale zooi. puckelval.

humph [mm, ham, äv. hAmf] I. interj hml uttr.

tvivel ei. missnöje. II. itr säga hm. Humphr[e]y [hA'mfri], ~s [-z] nprr. humpty [hA'm(p)ti]s brasjkudde,-pall. ^-
dump-ty [-dA/m(p)ti] 5 kort och tjock person, liten tjockis, rulta; Hump ty-Du mp ty npr. personifikation av ägg i
barnkammarrim.

humpy [liA'mpi] a knölig, pucklig, full av upphöjningar, humus [hju/mas] s matjord, [växt]mylla. Hun [hAn] s 1.
folkslag hunn[er]. 2. barbar, vilde. 3. isht under världskriget S föraktl. tysk, preussare. 4. flygv. S flygkadett.
hunch [hAn(t)J] I. tr [ofta ~ up (out)] göra pucklig (bucklig); kröka, skjuta [upp] rygg. II. s 1. knöl, puckel. 2.
tjockt stycke bröd 4c. 3. isht Am. S plötslig ingivelse [a ~ to go [-somewhere];-] {+some- where];+} aning,
intuition. 4. S vink, antydan. ~-back [-bæk] s se humpback. hundred [hindrad, äv. -id] I. räkn hundra; a (one) ru
[ett]hundra; a ~ to one hundra mot ett; not a ~ miles away F inte så långt bort, alldeles inpå; once in a ~ times en
gång på

hundra, en gång vart hundrade år; that ~ pounds he owes you de hundra pund han är skyldig dig. II. & 1.
hundra[tal]; of men hundratals män[niskor]; by the by i hundratal; a ~ [ond one] ofta en stor mängd; great (long)
^ storhundra (120); a per cent adj. adv. hundraprocentigt], fullständig[t]; and thousands sockergryn för
dekorering av tår. tor. 2. mest hist. hundare, härad, ^fold [-fould] adv a s; a hundrajfalt, -faldigt. ~th [-£>] I. räkn
den hundrade. II. s hundra[de]del. weight [-weit] (Pi. ~ efter rakn.) s centner = 112 pounds = 50,802 kg; i Am. =
100 pounds =45,359 kg.

hung [hAg] imp. o. pp. av hang.

Hungarian [hAggs'arian] I. a ungersk. II. s 1. ungrare. 2. ungerska [språket]. -y[hA'ggari] npr Ungern.

hunger [hA'gga] I. s 1. hunger; ~ is the best sauce hungern är den bästa kryddan. 2. biidi. ivrigt begär, längtan,
hunger, törst [for, after efter]. II. itr 1. vara hungrig; svälta. 2. ivrigt längta, trängta [for, after], III. tr svälta; <v»
out uthungra. H^/ford [-fad] npr. ~-march [-mcr.tj] s hungerdemonstration i strejk, ^-strike [-straik] -struck -
struck s o. itr h u n gerstre j k[a].

hungry [hA'ggri] a0 1. hungrig; in the ~ forties hist, på 1840-talet med dess stora nöd i Eng-land. 2. t som gör en
hungrig, som suger [a ~ air, place]. 3. biidi. hungrande, trängtande, girig [for (efter) knowledge]. 4. torftig, karg,
mager jord.

1. hunk [hAqk] s F stort stycke bröd &c.

2. hunk [hAi)k] I. s Am. sport, mål; be on ^ vara vid målet. II. a vid målet; S i trygghet, säker, välbehållen [be
[a//]

Hunker [hA'gka] s Am. S stockkonservativ; perukstock.

hunker [hA'gka] itr Skotti. sitta nedhukad. ~s [-z] s pi Skotti. has, lår [sit on o.Js

hunks [hAgks] s 1. gnidare, girigbuk [a close 2. av. knarr, surkart, vresig person.

1. hunky [hA'gki] s Am. S ungrare; immigrerad grovarbetare.

2. hunky [hA'gki], r^-dory [^do/ri] a Am. S i god form; i trygghet, välbehållen; bra, utmärkt.



Hunnish [hA'niJ] a 1. hunner-. 2. barbarisk.

hunt [hAnt] I. tr 1. jaga, förfölja isbt med hund the fox (stag, deer\ tigers] av. biidi.; jaga, driva [away, out [o/*]];
~ down jaga djur tiii» det f&ngats ei. dödats jaga (hetsa) till döds, förfölja till det yttersta; biidi. av. få fast; ~ out
jaga efter, jaga upp, uppspåra; ~ up jaga upp;- uppjspåra, -snoka, -söka, leta fram (reda på) £quotations,
references]; ~ up an old friend uppsöka en gammal vän. 2. ivrigt jaga (leta) efter, söka få [fatt i]; ~ the slipper lek
smussla sko. 3. jaga i trakt, avjaga; genomsöka. 4. låta hund jaga, jaga med, styra hund; rida häst under jakt,
begagna till jakt. II. itr X. jaga. 2. snoka, söka, leta [after, for efter].
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hush-ship

3. om maskin hoppa, gå ojämnt. III. s 1. jakt, isht hets-, rävjjakt i Engl. till hast o. med hundar, varvid räven
dödas av hundarna; the «v» is upl signal jakten är börjad! 2. grundligt letande [for efter]; be on the ~ for a th.
biidi. vara på jakt (språng) efter ngt, leta efter ngt. 3. jaktsällskap, -klubb. 4. jaktjområde, -mark. ~er [-o] s 1.
jägare, isht rävjägare;av.biidi. 2. jaktjhund, -häst. 3. jaktur med boett Over glaset, hunting [hA'ntig] s 1. jakt ss.
näringsfång el. sport. 2. i Engi. isht rävjakt, se hunt III. 1. ~-box [-boks] s jakthydda, ^-calf [-ka:f] s slags grovt
mockaskinn 'hunting-calf'. ^-case [-keis] s boett, 'v-crop [-krop] s rid-, jakt|piska. Huntingdon [liA'n tigdan],
^shire [-J(i)a] nprr. hunting-llground [hA'ntig|graund] s jaktmark; happy nuS sälla jaktmarker eg. Indianernas
himmel, -man [-man] s jägare.

huntllress [hA'nt ris] s jägarinna. -sman [-sman] s 1. jägare. 2. jakt|tjänare med hundarna, -mästare, hurdle [ha:dl]
I. s 1. spjälverk; flyttbart grindlik-nande stängsel, staket. 2. 'bödelskärra' rede varpå delinkvent släpades till av
rättsplatsen. 3. kapplöpn. häck, hinder; clear the ~ ta häcken. 4. pi.

häcklöpning. II. tr 1. inhägna ei. utmärka område med grindstaket. 2. knppi. hoppa över, taga häck. III. itr löpa
häcklöpning; ta hinder. ~-race [-reis] s sport, häcklöpning; av. hinderlöpning för hästar, hurds [ha:dz] s pl se
härds. hurdy-gurdy [ha/diga:Mi] S mus. 1. lira. 2. n»

mest positiv, hurl [lia:l] I. tr 1. slunga, vräka, kasta. 2. biidi. utslunga hotelse &c; kasta hastig (häftig) blick;
defiance at trotsa. II. itr 1. aid. rusa. 2. spela f^ing. III. * kast, slungning. ~ey [-i] s iri. sport. hurling[klubba].
~ing [-ig] s hurling

slags bollspel liknande hockey.

Hurlingham [ha/ligam] npr.

hurly-burly [ha/liba:xli] s oväsen, tumult, upp-

lopp, larm. Huron [hju'aran] npr [Lake hurrah [hura:'], hurray [hurei'] I. interj o. s

hurra! II. itr o. tr hurra [för], hurricane [hA'rikan] * orkan, ^-bird [-ba:d] s zooi. fregattfågel, ^-deck [-dek] s <£>
översta däck, hurrikandäck. hurried [hA'rid] a° påskyndad; brådstörtad; brådskande, hastig, skyndsam; av.
överilad, hurry [hA'ri] I. tr 1. hastigt föra [a th. out of sight]; rycka, bort; driva [på], 'jaga'; ^ along hastigt driva
fram; ~ away (off) hastigt bortföra; ~ into driva till, få ngn att hastigt ei. oöverlagt [doing göra]; on o.'s clothes
kasta på sig (sig i) kläderna. 2. påskynda [ofta on, ~ up; ~ dinner, an event]; refl. ~ o. s. skynda sig. II. itr skynda
[sig], ila, brådska; rusa away]; *\> up F raska på. III. s 1. brådska; uiitför ator skyndsamhet, hast; i nek. o. fr&g.
satser anledning till brådska; there is no det brådskar inte; is there any är det

bråttom? in a ~ helt hastigt, skyndsamt, i flygande fart; be in a ~ ha bråttom [for med att få, to [med] att]; be in
no ~ F inte ha bråttom, inte göra sig bråttom; not in a ~ icke ha &c bråttom; icke i brådrasket (första taget). 2. åid.
orolighet, tumult, bråk. ^-call [-ko:l] s Am. nödrop, begäran om omedelbar hjälp. ~ing [-ig] a° brådskande
[message]; [snabbt] skyndande, ^-scurry [-skA'ri] F I. a o. adv [som sker] i flygande fläng, i vild oordning, om



vartannat (varandra). II. s vild oordning (flykt), panikartad brådska, rusning. III. itr flänga, gno.

hurst [ha:st] s 1. kulle. 2. skogsbacke ofta i ortnamn; skogsdunge. 3. Sandbank i flod &c.

hurt [ha:t] hurt hurt I. tr 1. skada, göra illa [o.'s eyes, o.'s finger]; göra ngn förfång; göra ont på [my foot me]; the
light my eyes ljuset gör ont i ögonen på mig; refl. ~ o.s.göra sig illa, slå (stöta) sig [did you ~ yourself?].

2. Midi. såra, stöta [a p.; feel in a ^ tone]; ~ a p.'s feelings såra ngn[s känslor]. II. itr 1. vålla skada. 2. F göra ont
[it terribly]. III. s 1. kroppslig skada, isht slag, stöt, [-[kross]-sår;-] {+[kross]- sår;+} lie received no han gjorde
sig inte illa, han blev inte skadad. 2. skada, förfång, men, oförrätt [what ~ can it do you?]. ~ful [-f(u)l] a° skadlig,
menlig, farlig [to för].

hurtle [ha:ti] åid. litt. I. tr 1. häftigt slå ei. kasta emot ngt [against]; slunga. 2. stöta (törna) emot varandra &c. II.
itr 1. stöta [together, against]. 2. skrälla av sammanstötning, rassla, vina. 3. susa [fram], rusa, störta isht
bullersamt, tumla, virvla. III. s 1. sammanstötning. 2. skräll, rassel, sus, vin.

hurtless [ha.-'tlis] a° 1. oskadlig, ofarlig, oskyldig. 2. oskadd.

husband [hA'zband] I. s 1. make, [äkta] man [her «v]; tea F svagt te; train extra lördags-(weekend)tåg. 2. aid.
hushållare [good (bad) 3. «£* ship's ^ rederis fartygsinspektör. II. tr 1. hushålla med, spara på [o.'s strength], 2.
aid. bruka jord; odla växter.

3. skämts, skaffa ngn man; t gifta sig med. man [hA'zban(d)man] s jord-, lantbrukare, lantman. ~ry [-ri] s 1.
åkerbruk, lanthushållning [old, new 2. hushållning [good, bad 3. hushålIsaktighet, sparsamhet.

hush [hAj] I. tr 1. tysta, göra tyst [av. ~ up, down]; in a r^ed tone (voice) i dämpad ton (med dämpad röst); *\*ed
silence djup tystnad. 2. lugna, stilla, undertrycka [av. ~ up; ~ a p.'s fears, ~ a quarrel]. 3. mest ~ up nedtysta ngt.
II. itr tystna ei. tiga; ~ up! F håll mun! III. * tystnad, stillhet. IV. [J:, hAj] interj tyst! hysch! ~aby [-abai] interj
vyss[j]a[n] lull! <v<-boat [-bout] s X un trå-lare el. handelsfartyg Camouflerad snabbgående o. långskjutande
kryssare. sv-hush [--] a hemlig, txs-money [-mA^ni] s pengar (mutor) för att tiga med ngt. ~-ship [-Jip] s se - -
boat.
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husk [hAsk] I. s 1. skal, hylsa, skida; i Am. isbt majshylsa; pi. agnar. 2. biidi. värdelöst yttre skal. II. tr skala,
rensa. ~infl [-ig] s skalning; isht Am. majsskalning.

1. husky [hA'ski] I. a° 1. full av skal; skallik-nande. 2. torr som skal. 3. torr [i halsen]; hes, skrovlig, beslöjad
röst. 4. Am. F stor och stark. II. s Am. F stor och stark (kraftig) karl.

2. husky [lu'ski] s 1. eskimåhund. 2. eskimå.

hussar [huzci:'] s husar.

hussif [hA'zif] s dial, för housewife.

Hussite [hA'sait] s hussit.

hussy [hA'zi, av. -s-] s 1. näbbig flicka, näbbgädda; av. blott skämts, jäntunge, satunge [little 2. sämre
fruntimmer; slinka, hustings [hA'stigz] S pl vanl. konstruerat som sing. 1. rådhusrätt i Londons city förr dess
högsta domstol, nu sällan mötande. 2. före 1872 Valtribun för nominering av parlamentskandidater; nu
talartribun för vaitniare; biidi. parlamentsval, hustle [hAsl] I. tr 1. knuffa, stöta, buffa, skuffa, tränga [ihop]
[pickpockets often ~ their victims]; driva, fösa, köra, pressa a p. out of the room; he was r>ud into speech]. 2. F
av. påskynda [a work]. II. itr 1. knuffas, trängas; tränga sig [against]', tränga (armbåga) sig fram. 2. F skynda sig;
gno, ligga i, gå på. III. s 1. knuffande, skuffande. 2. An», gå-påande, rivfande], 'fart'. ~r [-9] s isht Am. en som
jäktar, gåpåare, rivjärn, hut [hAt] I. s 1. hydda, koja; mud ~ lerkoja. 2. & proviiorisk träbarack. II. tr förlägga i



barack. III. itr ligga i barack Isht I vinterkvarter, hutch [hAtJ] s 1. kista, låda; binge. 2. kaninbur, hundkoja. 3.
kyffe; hydda, koja. 4. gruv. såll för sållsättning (malmvaskning). 5. gruv. hund låg vagn för utbefordring. 6.
koimått- 2 Winchester bushels — 70,5 i. Hutchlleson [hA'tJisn], -inson [hA'tJ"insn], Huth [hu:J>], Huthwaite
[h(j)u:']?weit, 1ia']d-] nprr. hutment [hA'tmant] s förläggning i provisoriska

baracker; barackläger. Hutton[hAtn], [-Huxham[hA'ksam],Huxley[hA'ks-li],-]
{+Huxham[hA'ksam],Huxley[hA'ks- li],+} Huxtable [tiA'kstabl], Huygens [hai'ganz], Huyton [haitn] nprr. huzza
[huza*/, hAza/] I. interj 0. s hurra[rop]. II. itr hurra. III. tr hälsa med hurrarop, hyacinth [hai'asin]?] s bot. miner,
hyacint. Hyades [hai'adi:z] pl [the astr. hyaderna. hyallline [hai'aljin, äv. -ain] a glaslaktig, -klar, genomskinlig;
poet. kristallklar, -oid [-oid] I. a anat. glas-, glasartad. II. s anat. glashinna i ögat [membrane]]. Hyam [hai'am],
Hyatt [hai'at] nprr. hyæna [ha(i)r/na] se hyena. hybrid [hai'brid] I. s 1. hybrid; bastard. 2. hybridord. 3. biidi.
blandprodukt, mellan-

ting. II. a hybrid; blandnings-; ~ bill pari.

lagförslag som berör både allmänna ocb enskilda intressen. ~ism [-izm] s 1. hybriditet, hybrid natur (karaktär). 2.
hybridisering, korsning. ~ity [--iti] s se -ism 1. ~ize [-aiz] tr o. itr [-hy-bridisera[s],-] {+hy- bridisera[s],+}
frambringa [en hybrid] genom korsning av två arter, korsa sig [with med].

hybris [hai'bris] s grek. hybris, övermod.

Hydaspes [haidæ'spi:z] npr.

hydatid [hai'datid] s 1. vattenblåsa i djurorganism.

2. blåsmask, dynt larv av binnikemask.

Hyde Park [hai'dpa/k, äv. - o. - -'], Hyderabad [hai'd(a)rabæd, av. - - - -] nprr.

hydrila [hai'drja] s 1. myt. hydra. 2. månghövdat vidunder; Midi. svårutrotligt ont, hydra.

3. zooi. vattenorm. -angea [-ei'n(d)3a] s bot. Hydrangea hortensia hortensia, -ant [-ant] s vattenpost. -ate [-it, av. -
eit] s kem. hydrat.

hydraulic [haidro/lik] a (^ally adv) hydraulisk [brake, lift, press]; ~ cement hydrauliskt murbruk; ~ engineering
vattenbyggnadskonst; ~ ram hydraulisk vädur, akvapult. 'vS [-s] s pl vattenbyggnadskonst, hydraulik.

hydric [hai'drik] a kem. väte-.

hydro [hai'drou] s F vattenkuranstalt. /x,- [oftast hai/dro(u)-] i «ms. 1. vatten-. 2. läk. vattu-. 3. kem. väte-, "»-
aeroplane [-s'aroplein] s * hy-droaeroplan [vani. seaplane]. ~carbon [-[-ka/-ban]-] {+[-ka/- ban]+} s kem.
kolväte. <v.cephalus [-se'falas] s läk. vatten i hjärnan, ^chloric [-klo(:)'rik, av. ----] a klorväte-; ~ acid saltsyra,
^cyanic [-saiae'nik] a kem. cyanväte-; acid blåsyra. adynamics [-dainse'miks, av. -din-] s pl hydrodynamik. ~gen
[hai'dridgan, -drad-] s kem. väte; peroxide of ~ vätesuperoxid. genate [hai'dridjaneit, haidro'djineit] tr kem.
förena med väte. ^genous [haidro^inas] a kem. väte-, vätehaltig. ^grapher [-[haidro'-grafa]-] {+[haidro'- grafa]+}
s hydrograf. ^graphic[al°] [-'græ'-fik, -(a)l] a hydrografisk; the -graphic office sjökarteverket.

[-pæ'£>ik] I. a vatten[kur]-. II. s vattenkuranstalt. apathy [haidro'paJ)i] s vatten|läke-konst, -kur. ^phobia
[hai'drafou'bia] s läk. o. skämts, vattuskräck. ^phyte [-fait] s bot. vattenväxt. /x/pic [haidro'pik] a vattusots-, vat-
tusiktig. ~plane [-plein] s 1. hydroplan, glidbåt. 2. hydro[aero]plan, sjöflygplan. 3. «!> horisontalroder för
djupreglerlng av u-båt. *^psy [hai'dropsy] s iak. se dropsy, ^quinone [-kwi-nou'n, -kwai'noun] s kem. fotogr.
hydrokinon för framkallning. ~Static[al°] [-Stæ'tik, -(a)l] « fys. hydrostatisk [paradox, press], ^statics [-stæ'tiks] s
pl fys. hydrostatik, läran om

<"<m hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt miJitärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slanghydrotherapy

— 398 —



Hythe

vätskors jämvikt, ^therapy [-{je'rapi] s iak. hydro terapi, vattenläkekonst. ~us [hai'dras] a kem. min. som
innehåller vatten, vattenhaltig. *vvane [-vein] s »i» horisontalroder på u-båt för dykning. ^xide [haidro'ksaid] s
kem. hydroxid. ~zo on [-zou'lon] (pi. -a [-o]) s zooi. polyp, hyena [ha(i)i:'na] s zooi. hyena; striped (laughing) /x/
strimmig hyena; painted ~ se följ. ~-dog [-dog] s zooi. hyenhund, jakthyena. Hyge!a[haid3i(:)/9] npr Hygiea. h~n
[-n] a hygienisk.

'hygienlie [hai'dgim, -ii:n] s hygien, allmän hälsovårdslära; hälsovård; mental själslig (mental-)hygien. -ic [-(-)-
ik, -djie'nik] a (-ically adv) hygienisk, -ist [-ist]s hygieniker. hygro- [oftast hai'gro(u)-] i »ms. vätske-, fuktighets-.

hygrollmeter [haigro'mita] s tys. hygrometer, lurtfuktighetsmätare. -scope [hai'graskoup] s fy b. hygro skop.
Hyksos [hi'ksous] s pi hist, hyksos. hyllllc [hai'lik]a mos. materiell, -otheism [-[hai'lo-|)i:izm]-] {+[hai'lo-
|)i:izm]+} s hyloteism läran att materien är Gud, materialism.

hymen [hai'men] s myt. anat. hymen. ~eal [-[hai-mani(:)/ol]-] {+[hai- mani(:)/ol]+} I. a bröllops-. II. s
bröllopssång, o^optera [haimano'ptara] s pl zooi. steklar. ^opterous [haimano'ptaras] a sooi. försedd med
hudvingar, hörande till steklarna. hymn [him] I. s 1. hymn, lovsång. 2. psalm i psalmbok. II. tr o. itr lovsjunga.
~al [-nal] I. a hymn-, hymnartad. II. s psalmbok. ~ary [-nari], ^-book [-buk] s psalmbok, /vi c [-nik] a hymn-,
psalm-, hymnisk. ~ody [-nadi] s 1. psalmsång. 2. psalmdiktning. 3. är. kon. psalmer, hymner, ^ographer [-
no'grafa] s hymndiktare. ^ologist [-no'ladjist] s hymndiktare; hymnolog. oology [-no'ladgi] s 1. psalmdiktning. 2.
psalmhistoria; kon. psalmer, hymner. Hyndman [hai'ndman] npr. hyoid [haloid] a o. s; ~ [bone] tungben[s-].
hypallage [haipæ'lagi(:), -lad3i(:)] $ gram. hy-pallage slags omkastning ar bestämningar.

Hypatia [haipei/J(i)a] npr. hyper- [hai/pa(r)~] as. preöx hyper-, över-, hyperllæsthetic [hai'palriisfje'tik] a
överdrivet känslig, abnormt retlig. -boia [haipa/bala] s mat. hyperbel. -bole [haipa/bali] s ret. by-perbol;
överdrivet uttryck, retorisk överdrift. -bolic[al°] [-bo'lik, -(a)l] a 1. överdrivande; överdriven. 2. mat. hyperbolisk,
hyperbel-. -bolism [haipa/balizm] s användning av (förkärlek för) retorisk överdrift, -bo-lize [haipa/balaiz] itr o..
tr begagna hyper-boler; överdriva, -borean [-bo:ri(:)'an] I. a hyperboreisk, som är från (hör till) högsta norden F
äv. från nordligaste delen av ett land; arktisk. II. s hyperboré, invånare i högsta norden, nordbo; etnogr. en
arktiker. -critical [-[-kri'-tik(a)l]-] {+[-kri'- tik(a)l]+} o° hyperkritisk, öyerdrivet (alltför) kritisk; småpetig,
klandersjuk, -criticism

[-kri'tisizm] s överdriven kritik, alltför sträng (småaktig) kritik. Hyperides [haiparai'di:z], Hyperion [haipi'arian,
äv. biparai'an] nprr. hyper||metrlc[al] [haipa|me'trik, -1] a versl. SOm har en övertalig stavelse; övertalig stavelse,
-metropia [-mitrou'pia] s läk. översynthet. -physical [-fi/zik(a)l] o° metafysisk, övernaturlig. -sthene [-s£>i:n] s
miner. hypersten. -trophy [haipa:'trofi] s fysioi. hypertrofi, sjuklig förstoring av organ, hyphen [haifn] I. s
bindestreck. II. tr förena med bindestreck, ^ate [hai'faneit] tr = hyphen II; nvd American bindestrecksamerikan,
hypnosis [hipnou'sis] s hypnos, hypnotllic [hipno'tik] I. a (-ically adv) 1. sömn-givande. 2. hypnotisk. II. s 1.
sömngivan-de medel. 2. hypnotiserad [person], -ism [hi'pnatizm] s 1. hypnotism. 2. hypnos, -ist [hi'pnatist] 5
hypnotisör. -ize [hi'pnataiz] tr hypnotisera, hypo- [hai/po(u)-, ibi. av. hi'pa-] i sms. under-, hypochondrllia
[haipoko'ndr|ia, av. hip-] s läk.hy-pokondri, tungsinne, mjältsjuka. -iac [-iæk] s o. a (as. a av. -iacal°
[haiNpokondrai/ak(a)l]) hypokondrisk (mjältsjuk) [person], hypollcoristic [hai^pokori'stik, hip-] a gram, hy-
pokoristisk, kortnamns-, smeknamns-, -crisy [hipo'krisi] s 1. hyckleri, skenhelighet. 2. förställning, -crite
[hi'pokrit, -pa-] s hycklare, skrymtare; en som förställer sig. -critical [hipokr^tik^l] a° hycklande, skrymtande,
skenhelig, -dermic [haipoda/mik, hip-] a läk. införd (liggande) under huden; ~ injection subkutan infusion, -
stasjis [-[hai-po'stas|is]-] {+[hai- po'stas|is]+} (pi. -es [-i:z]) 5 1. iak. blodöverfyll-nad. 2. iuk. fällning t. ex. i urin.
3. nios. väsen, substans mots, attribut. 4. teoi. person[lighet] i gudomen, hypostas. -statize [haipo'stataiz] tr
hypostasera, uppfatta (behandla) som självständig verklighet (substans), -tenuse [-[hai-po'tinjurz]-] {+[hai-
po'tinjurz]+} s geom. hypotenusa. -thec [hai'-pa|)ik, hi'pafnk] s isht Skotti. hypotek, säkerhet. -thecate
[haipo'jpikeit] tr hypotisera, lämna som hypotek (säkerhet), pant|sätta, -förskriva, belåna, -thenuse [haipo'tinjuiz]
se -tenuse. -thes is [haipo'f)is|is] (pi. -es [-i:z]) 5 hypotes, antagande; förutsättning. -thetic[al°] [haipojpe'tik, -



(a)l] a hypotetisk: a) som är [blott] en hypotes; antagen, förmodad; 6) som vilar på en hypotes, villkorlig,
hyppüed [hip|t], -ish [-ij] i a hypokondrisk. hySOn [haisn] S slags grönt te från Kina. hy-spy [hai'spai] s aiags
kurragömma pojkiek. hyssop [hi'sap] s bot. isop. hysterilid [histi'aria] s hysteri; av. hysterisk upphetsning
(munterhet &c). -ic[al°] [histe'-rik, -(a)l] a hysterisk; -ic av. subst. = ~ics. -ics [histe'riks] s pl hysteri; hysteriskt
anfall. -otOmy [histaxo'tami] s iak. kejsarsnitt. Hythe [haiÖ] npr.
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identify

I.

I, I [ai] (pl. Is, Vs [aiz]) bokstaven i.

I [ai] I. pers pr on (objektsform me [mit, mi]) jag; it is me F det är jag; between you and ~ F oss emellan [sagt]. II.
s, the ~ üios. jaget. 1. förkortn. för Imperial, Independent, Indian,

Irish, Island, Isle m. m. la. förkortn. för Iowa.

lachimo [aiae'kimo^)], (ago [ia:'go(u)] nprr. Iamb [ai'sem(b)] s jamb. ~ic [aiæ'mbik] I. a jambisk. II. s vani. pi. 1.
jambisk vers. 2. satir[er]. /v,us [aise'mbas] (pi. ei. $ iambi [aiae'mbai]) 8 jamb. Ian [i'an, ai'an], lanthe [aiæ'n})i]
nprr. Iberia [aibi'aria] npr lberien pyreneiska halvön. ~n [-n] I. a iberisk. II. s 1. iberer. 2. iberi-ska [språket], ibex
[ai'beks] s sooi. stenbock. ib[id]. förkortn. »r lat. ibidem [ibai'dem] adv på

samma ställe, i samma skrift, ibis [ai'bis] s zooi. ibis[fågel]. Ibycus [i'bikas] npr. i/c. förkortn. för »» charge.

Icarllian [aiks'arian] a 1. ikarisk. 2. biidi. högtflygande, äventyrlig, -us [i'karas, ai'k-] npr. ice [ais] I. s X. is; break
the ~ bryta isen av.

Midi.; cut no ** S bli 'pannkaka'; inte betyda + ett dyft. 2. glass. II. tr 1. isa, förvandla till is; isbelägga; lägga ngt
på is, iskyla drycker, frysa. 2. kandera överdraga med socker. *v*-age [-eid3] s istid. ~-bag [-bæg] s isblåsa. berg
[-ba:g] s isberg, ^blink [-bliqk] s is-blink. ~-boat [-bout] s 1. isjakt. 2. isbrytare. ^-bound [-baund] a tillfrusen;
infrusen, ^-breaker [-breika] s isbrytare,

ichneumon [iknjur'man] s zooi. 1. farao|katt, -råtta. 2. o. ~-fly [-flai] s ichneumon parasitstekel.

ichnoügraphy [ikno^grafi] 5 grundplan, -logy [-ladgi] s vetenskapen om fossila fotspår.

ichor [ai'ko:, i'ka] s 1. mytoi. gudablod. 2. iak. blodjvar, -vatten.

ichthyoügraphy [ik£>io'|grafi] s fiskbeskrivning, -logy [-ladji] s iktyologi, vetenskapen om fiskarna, -phagous [-
fagas] a fiskätande, -sau-rus [i^kfnaso/ras] s zooi. fisködla. icicle [ai'sikl] s isjtapp, -pigg. iciilly [ai'si|li] adv
isande, iskallt av. biidi. -ness [-nis] s iskyla, isande köld av. biidi. -ng [-g] ä 1. ~ down nedisning. 2. kandering.
ickle [ikl] I. S dial. = icicle. II. a barnspr. liten. Icknield [i'kni:ld], Icolmkill [ikamki'1] nprr. icon [a^kon] S kyrkl.
ikon Kristus-, helgonbild. ~0-clast [aiko'noklæst] s bildstormare av. widi. ^ography [-o'grafi] s bildbeskrivning,
jämförande bildstudium. ~olatry [-o'latri] s bilddyrkan.

icosahedron [ai'kosahi/dranj-he'd-]^ geom. iko-saeder.

I. C. S. förkortn. för Indian Civil Service.

icterus [i'ktaras] s läk. gulsot.

ictus [i'ktas] s betoning, versaccent.

icy [ai'si] o 1. isig, is[be]täckt. 2. iskall,

isande. I'd [aid] = I had, I would. Id. förkortn. för Idaho.

Ida [ai'da], Idaho[ai'daho(u)], ldalia[aidei'lia]



Iddesleigh [i'dzlei, -li] nprr. ide [aid] s zooi. id.

idea [aidi'a] s idé i alia bet.: mos. idé; begrepp, föreställning, tanke; mening, avsikt; infall, förslag; F aning; the
vilken [fånig] idé! hur kan man komma på en sådan tanke? such an ~ never entered my head det har jag aldrig
haft en tanke på; the young ~ barnasinnet; I have no ~ det har jag ingen aning om; a great {high) ~ of en hög
tanke om; of one /v» ensidig, ideal [aidi'al, -di:'(a)l] I. 1. ideell. 2. [-idea-l[isk].-] {+idea- l[isk].+} 3. inbillad,
Midi. drömd. II. s ideal, ^ism [~izm] s ideal|ism, -itet. ~ist [-ist] s idealist; fantast, svärmare. fistic [-i'stik] a
(«N,istically adv) idealistisk. *v,ity [aidiæ'liti] s idealitet, svization [-aizei'Jn] s idealisering. ~lze [-aiz] I. tr
idealisera, försköna. II- itr + bilda [sig] ideal, /vogue se ideologue. identllic [aide'nt|ik] a diplom, likalydande
note], -ical [-ik(a)l] a° identisk, fullkomligt överensstämmande, enahanda; [en och] samma; ifrågavarande. -
ificationf-ifikei'jVjs identifiering; igenkännande; nära anslutning [with till], uppgående [with i]; ~ [papers'] legiti-
+ mering; mark igenkänningstecken, -ify [-ifai] tr identifiera; igenkänna ss. varande; ~

<"<m hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt miJitärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangidentity
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ill

o. «. with nftra ansluta sig till [party, policy]. •ity [-iti] s identitet; disclose o.'s yppa vem man är; prove o.'s ^
legitimera sig bevisa att man &r den man ger sig ut för; disC mil. dödsbricka; ^ papers legitimationspapper,
ideollgraphy [idiolgrafi, aid-] * ideografi, begreppsskrift. -logist [-ladjist] s, -logue [-[ai-di(:)'olog]-] {+[ai-
di(:)'olog]+} s ideolog; svärmaye. -logy [-lad3i] s ideologi, idélära; opraktiskt teoretiserande. Ides [aidz] s iat.
idus; the ~ of March den 15 mars.

idiocy [i'diasi] 8 idioti[sm], fånighet. idiom [i'diam, i'djam] 8 1. idiom, [-språkegen-[domlig]het,-] {+språkegen-
[domlig]het,+} egendomlig vändning o. d. 2. dialekt, munart, mål. ~atic[al°] [idiomae'tik, -(a)l] a idiomatisk,
egen för ett visst språk, idiosyncrallsy [idiosi'gkr|asi] s 1. idiosynkrasi; individuell egenhet, överkänslighet tor
ngt; motvilja. 2. för en författare karakteristiskt uttryckssätt. -tic[alo] [> -æ'tik, -(a)l] « idiosynkratisk. idiot
[i'diat, i'djat] s idiot, fåne, dumhuvud. ~ic[al°] [idio'tik,-(a)l]a idiotisk. oJsm[-izm] s ^ se idiom 1. idle [aidl] I. a°
1. gagnlös, fåfäng, onyttig, utan mening; ~ talk tomt (löst) prat; an ^ + threat en tom (bara en) hotelse. 2.
sysslolös, overksam; oanvänd; lie ~ ligga obegagnad; sit /v sitta med händerna i kors; ^ amusement tidsfördriv; ~
hour ledig stand; r* reading läsning på lediga stunder; look on idly bara se på som åsk&dare. 3. lat, lättjefull;

dog lathund. II. itr o. tr sysslolöst förnöta tiden time away]. ~r [-a] s 1. dagdrivare, flanör, lätting. 2. frivakt[arej.
I do [i'/do(u)] S konstspråket ido. idol [ai'd(a)l] * 1. avgud[abild]. 2. biidi. avgud, idol. 3. fantom, skenbild. 4.
flios. missuppfattning, villfarelse; of the market overs, av det lat. uttr. (fr. Bacon) idola fori eg. missuppfattningar
av ord, orta oeg. gängse villfarelser. ~ater [aido'lata] s 1. avgudadyrkare. 2. biidi. dyrkare, tillbedjare. ~atrous
[aido'latras] a° avgudisk. *x,atry [aido'latri] s 1. avguderi. 2. biidi. måttlös beundran, tillbedjan; honour on this
side ~ nästan förguda. ^ize [-[ai'do-laiz]-] {+[ai'do- laiz]+} I. tr avguda; förguda. H. itr bedriva avgudadyrkan.

Idomeneus [aido'minjurs] npr.

idyl[l] [ai'dil, i'd-] s idyll. ~lic [aidi'lik, id-}

a (rx/lically adv) idyllisk, i. e. Krkortn. för iat. id est [l&ses that is [öæ't i'z] d. V. 8.].

if [if] I. konj 1. om, ifall, så|framt, -vida, -vitt; [make] as ^ [låtsa] som om; even ~ även om; not I know inte såvitt
jag vet; »v not i motsatt fall, annars; ~ anything snarare, närmast; ^ hut om bara; ~ only because om inte för
annat, så därför att; /v so i så fall; ~ I were you om jag vore i ditt ställe (som du); he's fifty, ^ he's an hour han är
femtio år så visst som ett; ~ I haven't lost

my watch! sannerligen har jag inte blivit av med klockan! /v so be that F om. 2. om, huruvida. II. s villkor;
without or ands (ans) utan om och men, utan omsvep. Iffiey [i'fli], Ightham [ai'tam], Ignatius [-[ignei'-J(i)as]-] {+
[ignei'- J(i)as]+} nprr. ignileous [i'gnias] a 1. av eld, eld-. 2. geoi. vulkanisk. -is fatuus [i'gnis fæ'tjuas] s lat.



irrbloss. -ite [ignai't] I. tr [an]tända, sätta eld på; kem. upphetta ti» giödning. II. itr tändas, + fatta eld; bli
glödande, -ition [igni'Jn] s [antändning; upphettning; brand; spontaneous självantändning. ignoble [ignou'bl] a°
1. oadlig, ofrälse; ringa, enkel, låg. 2. oädel, simpel, tarvlig, lumpen; skamlig, vanhederlig, ignominllious
[ignomi'nias] a° vanhedrande, skymflig; skamlig, nedsättande, nedrig, -y [i'gnomini] s 1. vanära, skam, nesa. 2*.
neslighet, skamlig gärning; F föraktfull behandling.

ignoramus [ignarei'mas] (pi. -es) s ignorant,

okunnig människa, ignorüance [i/gn(a)ran|s] s okunnighet, oveten-het [of om], -ant [-t] I. a° okunnig, ovetande
[of om]. II. s $ ignorant, ignore [igno:7] tr 1. ignorera, lämna utan avseende, förbigå, ej låtsa om; ej bry sig om,
strunta i; behandla som luft. 2. jur. avvisa

s&som ogrundad a bill]. iguana [igwa/na] S «ooi. leguan amerikansk ödla. i. h. p. förkortn. för indicated horse-
power. I key [ai'ki] npr kortn. av Isaac; S jude. Ilbert [i'lbat], llchester [i'ltjista] nprr. ilex [ai'leks] (pi. -es) s bot.
järnek, kristtorn. Ilfracombe [ilfraku:'m, i'l-] npr. Iliad [i'liad] s, the ~ Iliaden; an ~ of woes en

lång lidandeshistoria, ilk [ilk] a föriidr. samma; of that ~ tillagt till skotska familjenamn av godset av samma
namn: Guthrie of that ~ Guthrie of Guthrie; that

~ F beroende på missuppfattning av föreg. den familjen, den sorten. Ilkestone [ålkistan] npr. I'll [ail] = I will.

ill. förkortn. för Illinois.

ill [il] I. a 1. end. pred. dålig till hälsan, sjuk; be

vara sjuk [in bed with a cold]; be taken fall bli sjuk, insjukna; lie ~ of (with) the measles ligga sjuk i
mässling[en]; ^ with anxiety sjuk av ängslan. 2. dålig i moralisk bet., klandervärd [fame, repute &c]. 3. illvillig,
ondskefull, elak; ~ blood ond blod, groll, fiendskap; ~ nature ondska, elakhet; vresighet; with ^ grace med illa
dold motvilja, onådigt. 4. skadlig; farlig; do an ~ tum to a. p. göra ngn en otjänst; ~ weeds grow apace ordspr. ont
krut förgås ej så lätt. 5. om sak o-lycklig [end, fate, fortune &c], ofördelaktig; it's an es* wind that blows nobody
good ordspr. det är inte ngt ont, som inte har ngt gott
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Illyria

med sig. 6. dålig i aiim., underhaltig; felaktig; oskicklig, olämplig [manners]. 7. àid. svår to please], II. 8 1. ont,
det onda; åid. ondska; return for good vedergälla gott med ont. 2. skada. 3. vani.pi. olyckor, motgångar. 4. mest
dial, ont, sjukdom. III. adv 1. illa; do ~ göra illa (orätt); go ^ with a p. gå illa för ngn; speak of tala illa om; take
taga ngtilla upp [of from av ngn, från ngns sida]; think /x/ of hysa en dålig (ofördelaktig) tanke om;

at ease besvärad, förlägen, orolig. 2. knappast, svårligen. IV. i sms. ill[a]-; dålig[t]; o-, ill-lladvised
[i'l|advai'zd]a(-advisedly[-idli]adi>) mindre välbetänkt, oklok, obetänksam; som har (följer) dåliga rådgivare, -
affected [-[-a-fe'ktid]-] {+[-a- fe'ktid]+} a illasinnad, ovänligt stämd, illatllion [ilei'lJn] s iog. slutledning; slutsats,
-ive [-tiv] a° 1. som hör till ei. innebär en slutledning. 2. gram. konklnsiv particle]. ill-llboding [i'l|bou'dig] a
olycksbådande, -bred [-bre'd] a ouppfostrad, taktlös, -conditioned [-kandi'Jnd] o 1. illasinnad, elak. 2. i dåligt
skick, skadad, -considered [-kansi'dad]^ mindre välbetänkt, obetänksam, -defined [-di--»- fai'nd] a obestämd,
oklar, -disposed [-[-dis-pou'zd]-] {+[-dis- pou'zd]+} a 1. illvillig, ondskefull. 2. ogynnsamt stämd [towards mot].
3. obenägen [to inf.]. 4. illa [an]ordnad. illegal [ili/gal] o° olaglig, lagstridig. ~ity [i'li(:)gæ/liti] s olaglighet. ~ize
[-aiz] tr göra olaglig.

illegibility [iledgibi'liti] s oläslighet. -ible [ile'djibl] a° o läslig.

illegitimliacy [ilid3i'tim|asi] s oäkta börd; bnai. orättmätighet 4c. -ate I. [-it] a° 1. illegitim, olaglig, orättmätig;
oriktig, falsk. 2. [av] oäkta [börd]. 3. iog. ologisk. 4. isht bot. oregelbunden, abnorm. II. [-it] s oäkta barn. III. [-
eit] tr förklara för oäkta, ill-llfamed [i'llfei'md] a illa beryktad, -fated [-fei'tid] a 1. olycklig, förföljd av olyckan.



2. olycksbringande. -favoured [-fei'vad] a vanlottad, ful; obehaglig. -got[ten] [-go't(n)] a orättfångeu. -hearted [-
hcr/tid] a illasinnad, -humoured [-hju/mad] a° av elakt lynne; vid dåligt humör, vresig, illiberal [ili/b(a)ral] a° 1.
utan förfining, simpel, tarvlig, vulgär. 2. trångbröstad, inskränkt. 3. knnsslig, snål. ~ity [ilibane'liti] s 1.
tarvlighet. 2. trångsinthet. 3. knusslig-het.

Illicit [ili'sit] o° olovlig, otillåten, olaglig;

still hembränningsapparat, illimitable [iii'mitabl] a° omöjlig att begränsa, gränslös. lllingworth[i/ligwa(:)})], 111
i no is [ilin oi,(z) Jnjor. illiteracy [ili't(a)r|asi] s brist på bildning; o-förmåga att läsa [och skriva], -ate [-it] I. a°
illitterat, obildad, olärd; icke läskunnig. II. 8 obildad person; analfabet, ill-lljudged [i'lldjA'djd] a mindre
välbetänkt,

oförståndig. -looking [-lu'kig] a ful; biidi. misstänkt, betänklig, -luck [-U'k] s olycka, otur; as ~ icould have it
olyckligtvis; bringer of ~ olycksfågel, -manned [-mæ'nd] a svagt (dåligt) bemannad, -mannered [-mæ'nad] a
obelevad, ohyfsad, -natured [-nei'tfad] a° elak, vresig: hätsk, ondskefull, illness [i'lnis] s sjukdom. Illogan
[ilou'gan] npr. illogical [ilo'd3ik(a)l] a° ologisk, ill-llomened [i'ljou'mend] a ledsagad av olyckliga förebud,
olycksbådande, olyck[sa]lig. -regulated [-re'gjuleitid] a oordnad; obalanserad, ensidig mind], -seasoned [-si/zand]
a oläglig, olämplig, malplacerad, -starred [-sta:'d] a olyck född, olycklig, -tempered [-te'mpad] elak, knarrig,
butter, retlig. -timed [-tai'md] a se ill-seasoned, -treat[-tri:'t] tr behandla (bemöta) illa; misshandla, illume
[il(j)u:'m] tr poet. upplysa, iliuminilant [il( j)u:'min|ant] I. a upplysande, belysande. II. s belysningsmedel, -ate [-
eit] tr 1. upplysa, belysa äv. widi.; illuminera fest-ligt upplysa; advertisement (sign) ljusreklam. 2. illuminera
färglägga,dekorera (isht medeltida] handskrifter. l-ati [-ei'tai, -a/ti:]* pi. illuminator olika sekter o. hemliga
sällskap; satiriskt invigda per-

soner. -ation [-ei'Jn] s 1. upplysning, belysning; ljus, glans; illuminjation, -ering. 2. il-luminering ar handskrifter,
-ative [-eitiv, -at-] a 1. upplysande, belysande. 2.illuminerings-[o* art j. -ator [-eita] s 1. ngn ei. ngt som upplyser
(illuminerar): tekn. belysningsanordning av olika slag. 2. [bok]illuminist. illumine [il(j)u:'min] tr upplysa, ill-use
[i'lju/z] tr se ill-treat. illusion [il(j)u/3(a)n] s 1. illusion, villa, inbillning, fantasifoster; självbedrägeri; [-
[bedräglig]-] {+[bedräg- lig]+} förhoppning, dröm[bild]; be under an ~ leva i en falsk föreställning; cherish
(harbour) no inte göra sig några illusioner. 2. syn-, sinnes|villa, bländverk; sken av verklighet; åid, uppenbarelse,
spöke; a splendid ~ ytterst illusorisk, förvillande lik. 3.siags genomskinlig tyll. /Viism [-izm] s aios. illusionism.
~ist [-ist] s 1. trollkonstnär. 2. aios. illusionist. 3. * en som har illusioner; visionär, illusllive [il(j)u:/s]iv] a°, -ory
[-(a)ri] a° illusorisk, bedräglig, gäckande, overklig; förvillande [lik].

illustrüate [i'lastrleit] tr 1. belysa biwi., förklara, tydliggöra [by genom exempel, citat o. d.]. 2. illustrera, förse
med bilder -ation [-ei'Jn] s 1. belysning gnm exempel &o, förklaring; belysande exempel; in ~ of för att belysa;
by way of f>j till belysning. 2. illustr|ering, -ation. -ative [i'lastreitiv, ik'strativ] a° belysande &c [of]. illustrious
[ilA'striss] a° lysande budi., frejdad,

[vida] berömd; om furstlig pers. hög. ill-wisher [Kiwi'Ja] s avundsman, vedersakare. Illyria [ili'ria] npr Illyrien.
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immersion

I. L. P. förkortn. för Independent Labour Party. I'm [aim] = lam.

Image [i'mic^] I. 8 1. akulpterad bild isht av avgud o. helgon, beläte, bildstod. 2. opt. bild, spegelbild èe. 3. avbild
av. bibi. [the very ~ of his father]; motjbild, -stycke; typisk bild [an ~ of mute despair]. 4. minnesbild;
föreställning, idé. 5. avbildning, framställning, beskrivning. 6. spr&kiig bild, metafor &c. II. tr 1. avbilda. 2.
avspegla, reflektera [av. ~ back]. 3. föreställa sig [to o. 5.]. 4. framställa, beskriva, 5. symbolisera. ~ry [-(a)ri] s 1.
bildverk koll. 2. sceneri det måleriska i ett landskap [rural 3. bilder i tai o. skrift, bildrik framställning, bildprakt.



^-worship [-wa:\fip] s bilddyrkan.

imaginllable [imæ'd3in|abl] a° tänkbar,som man kan föreställa sig; all means alla upptänkliga medel, -ary [-
(a)ri]I.o°inbillad,fingerad, blott tänkt; mat. imaginär. II. s mat. imaginär kvantitet, -ation [- - -ei'Jn] s 1.
inbillningskraft, skapande fantasi; lack ~ sakna fantasi; with a slight effort med en smula fan-

tasi. 2.inbillning, föreställning [oftavain, false /v]; in ~ i tankarna, -ative [-ativ] a° fantasirik, fantasi-; ~ faculty
(power) inbillningskraft. -ativeness [-ativnis] s fantasirikedom, uppfinningsförmåga, fmaginjje [imæMjin] I. tr
1.föreställa sig,tänka sig E&V. to o. «.]. 2. gissa, misstänka, antaga; tro, mena. 3. inbilla sig, få för sig. 4. åid.
uttänka, planera. II. itr bilda sig föreställningar ei. idéer, -ing [-ig] s föreställning, inbill-ning; fantasifoster.
imag|o [imei'go(u)] (Pi. -os ei. -ines [-dsjinr.z])

S zooi. imago fullt utbildad insekt.

ima[u]m [ima/ra] s 1. muhammedansk präst,

2. muhammedansk furste[titel]. imbeciliie [i'mbi|si(:)l, -sail] I. a° 1. sinnesslö, förståndssvag, fnoskig; svagsint,
idiotisk. 2. kroppsligt svag, slapp, kraftlös. II.. s sinnesslö person, idiot, -ity [-si'liti] s 1. sinnesslöhet &c;
dår|aktighet, -skap. 2. svaghet, oförmåga, imbed se embed.

imbibüe [imbai'b] tr suga in, uppsuga, inandas, absorbera; insupa av. bildl. t. ex. vetande, fördomar &c; skämts.
dricka, supa. -ition [imbibi'Jn] s insugning &o; insupande äv. büdi.; skämts, drickande.

imbricate I. [i'mbrikjit] a° bioi. deivi» lagd[a] över varann as. tegelpannor ei. flskQäii. II. [-eit] tr o. itr lägga
(ligga) över varann se »reg. imbroglio [imbrou lio(u)] s 1. tilltrasslad hop, röra. 2. virrvarr, biidi. härva;
missförstånd; förveckling i drama o. d. imbrue [imbnr/] tr fläcka, söla o.'s hands

in (with) blood]. imbrute [imbru/t] I. tr för|fäa, -råa. II. itr förj-fäas, -råas.

imbue [imbju:'] tr 1. genomdränka, starkt färga. 2. se imbrue. 3. biidi. genomsyra, ingiva, bi-

bringa [a p. with ngn åsikter, känslor, vanor Ac]; with prejudices inpyrd med fördomar, imitüabiiity [Pmitabi'liti]
s efterliknelighet. -able [i'mitabl] a som kan efterliknas, efter-liknelig. -ate [i'miteit] tr efter|likna, -bilda, -apa,
söka att likna; härma, imitera; göra efter, -ation [imitei'Jn] s 1. efter|bildning, -härmning &a-, imitation av.
konkr.; in ^ of efter ngns förebild; om sak liknande, med utseende av; worthy of ~ efterföljansvärd. 2. attr.
imiterad tortoise-shell], -ative [i'miteitiv] a° 1. efterliknande, -härmande ko [o/*], imitativ; ^ ar£s bildande [-
konstarter]-] {+konstar- ter]+} målning, akulptur o. d.; ~ words ljudllär-mande ord. 2. fallen för att efterhärma;
härmlysten. 3. imiterad, oäkta, -ator [-[i'mi-teita]-] {+[i'mi- teita]+} s efter|bildare, -apare, härmare. immaculate
[imae'kjulit] a° 1. obefläckad, fläck-, feljfri, ren; oklanderlig; Irsj Conception jungfru Marias obefläckade avlelse.
2. bioi. ej fläc-kig.

immanüence [i'manan|s] s mos. immanens. -ent [-t] a inneboende widi.; filos, immanent. Immanuel [imæ'njual]
npr Emanuel, immaterial [imati'arial] a° 1. immateriell, o-kroppslig, andlig. 2. oväsentlig, oviktig, föga
betydande; it is ~ whether .. det gör ingenting till eller från om .. *vism [-izm] s mos. immaterialism. ~ity
[i'matiariae'liti] s 1. okroppslighet. 2. oväsentlighet. ~ize [-aiz] tr göra okroppslig, förandliga, befria från
materien.

immaturlie [imatju'a] a° 1. t omogen. 2. biidi. omogen. 3. &id. förtidig death], -ity [-riti] s omogenhet isht biidi.
immeasurable [ime'3(a)rabl] a° omätlig, oändlig.

immediate [imr/djat] a närmaste; omedelbar; + ögonblicklig reply]; the ~ question närmast föreliggande fråga; ~
cash (payment) kontant betalning; out of ~ danger för ögonblicket utom fara. [-li] I. adv närmast; omedelbart,
genast. II. konj så snart [som], immemorial [imimo/rial] ur|minnes, -åldrig; from (since) time ~ från (sedan)
urminnes tid[er].

immenslie [ime'ns] I. a° 1. ofantlig, oerhört stor; F väldig, kolossal. 2. S härlig, storartad. II. s oändlighet, -ity [-
iti] s omätlighet, oändlighet; ofantlighet; oerhörd mängd, massa &o.



immerge [ima/dj] I. tr t »e immerse. II. itr t sänka sig; biidi. fördjupa sig, försjunka i ngt. immerslle [ima/s] tr 1.
sänka (doppa, störta) ned [in i vätska, hålighet o. d.]; döpa gnm neddopp-ning. 2. biidi. för|sänka, -djupa [o. s. in
sig i]; o»d in study fördjupad i studier; in debt skuldsatt över öronen; in business som går helt upp i affärerna;
överhopad med göromål. -ion [ima/Jn] s 1. nedjsänkning,

-doppning; dop gnm neddoppnlng. 2. bildl. fördjll-
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pande, uppgående i ngt. 3. astr. himlakropps försvinnande bakom en annan el. 1 dess skugga. 4. im-mersion vid
mikroskopering. 5. <£* djupgående, immigrilant [i'migT|ant] I. s immigrant, invandrare. II. a invandrande, -ad. -
ate [-eit] I. itr immigrera, in|flytta, -vandra [into till]. II. tr införa invandrare. -ation [-ei'Jn] * immigration,
invandring.

imminllence [i'minan|s] s hotande närhet se rati, -ent [-t] a° överhängande biidi., hotande [-[dan-ger];-] {+[dan-
ger];+} nära förestående.

immiscible [imi'sibl] a° som ej låter blanda sig. immitigable [imi'tigabl] a° som ej kan lindras

(mildras); oblidkelig, oförsonlig, immobillle [imou'b|ail, -i(:)l] a orörlig, orubblig ttv.biidi. -Ity [imobi'liti]*
orörlighet, orubblighet av. büdi. -ize [-ilaiz] tr 1. göra orörlig, fästa orubbligt. 2. mil. immobilisera. 3. draga mynt
Ur cirkulation, immoderatlle [imo'd(a)rit] a° omåttlig; överdriven [idemands, zeal]; gående till överdrift av. om
pers.; hejdlös [grief,\ passion], -ion [-[imoda-rei'Jn]-] {+[imoda- rei'Jn]+} s omåttlighet &o, se »reg. immodest
[imo'dist] a° 1. oblyg, oförjskämd, -synt. 2. oanständig, okysk. ~y [-i] s 1. oblyghet, oförskämdhet. 2.
oanständighet, okyskhet.

immolatlle [i'mol|eit] tr 1. döda till offer, blodigt offra. 2. Midi. [upp]offra ngt [to för ngt annat], -ion [-ei'Jn] s
[upp]offrande, offer av. biidi. -or [-eita] s offrare.

immoral [imo'ral] a° omoralisk; osedlig, sedeslös. ~ity [imoræ'liti] s omoraliskhet; osedlighet, sedeslöshet;
osedlig handling, last; the of det omoraliska &o i. immortal [imo:'t(a)l] I. a odödlig av. biidi., oförgänglig; F
oföränderlig, [be]ständig. II. s Isht 1 pl. the rsjS de odödliga gudarna, av. om t. ex. Franska akademien. ~ity
[imo:tæ'liti] « odödlighet av. biidi. ~ize [-aiz] tr odödliggöra, föreviga. [-i] adv 1. [för] evigt. 2. F oändligt,
ofantligt, immortelle [imo:te'l] s immprtell evighetablomma. immov||ability[imu:Vabi'liti]s orörlighet,
orubblighet av. biidi. -able [imu:'vabl] I. a° 1. orörlig, orubblig. 2. orubblig biidi., obeveklig; känslolös. 3. fast
isht jur. om egendom. II. S pl. jnr. fast egendom koll. immunlie [imju:'n] I. a iak. immun, oemottaglig [from,
against, to för smitta, gift o. d.]. II. s immun person, -ity[-iti]sl.iak.immunitet. 2.frihet, befrielse [from från
åligganden, skatt o. d.]; isht jnr. undantagsrätt, fri- och rättighet[er], privilegium; ~ from pain smärtfrihet, -ize
[i'mjunaiz] tr iak. immunisera, göra immun, immure [iroju'a] tr in|stänga, -spärra, ^ment

[-mant] s inspärrning, immutability [imju:xtabi'liti] s oföränderlighet. -able [imju:'tabl] a° oföränderlig;
oåterkalle-lig.

Imogen [i'modjen] npr.

imp [imp] I. s 1. smådjävnl; satunge. 2. åid. barn. II. tr % tillskarva, utöka; ~ the wings förstärka vingarna egcnti.
pä jaktfalk, imp. förkortn. för imperial, imperfect, imperative,

imported &c. impact I. [i'mpsekt] & stöt [against, on emot ngt] ishtmek.; sammanstötning; om projektil anslag.
II. [impæ'kt] tr samman-, in]pressa [into, in i].

impair [imps'a] tr förjsämra, -svaga, -minska,

skada. ~ment [-mant] s försämring &o. impale [impei'1] tr 1. spetsa på påle; fastnag-la. 2. herald, förena två



vapen på en sköld delad stoipvis. 3. 3jc inhägna med pålar, ~ment [-mant] s 1. spetsning på påle. 2. herald,
förening av två vapen på en sköld. 3. t pål-verk, palissad.

impalpllability [impæ'lpabi'liti] 5 opåtaglighet, -able [impae'lpabl] a° som man ej kan taga på ei. känna;
opåtaglig, nästan omärk|lig, -bar. impan[n]el se empanel.

imparadise [impæ'radais] tr 1. lycksaliggöra.

2. göra till ett paradis, imparisyllabic [i'mpæMsilæ'bik] I. a gram. olikstavig. II. e substantiv med olika antal
stavelser l olika kasus, impark [impcu'k] tr inhägna i ei. till park. impart [impa:'t] tr I. om egenskap, utseende o.
d. meddela, giva, skänka, förläna [to åt]. 2. ngt åid. meddela, omtala [news, secret; to för ngn], impartial
[impcu'Jl] a° opartisk, oväldig. ~ity [ivmpa:Jiæ'liti] s opartiskhet, oväld, impartllibie [impa:'t|ibl] a om egendom
odelbar.

-ment [-mant] s meddelande, impassable [impa/sabl] a° ofarbar, oframkomlig; oöverstiglig, impasse [&pa:'s, av.
impa:'s] s återvändsgränd

isht bildl. t. ex. trångmål, försumpning.

impassllibility [impse'sibi'liti] s okänslighet, känslolöshet, -ible [impæ'sibl] a° 1. okänslig, känslolös, kallsinnig,
oberörd. 2. upphöjd över smärta ei. lidande, impassioned [impæ'J(a)nd] a passionerad, lidelsefull.

Impassive [impæ'siv] a° 1. känslolös, kall, likgiltig; okänslig. 2. upphöjd över smärta, lidande ei. passioner. 3.
lugn, oberörd, impatiilence [impei'J(a)n|s] s otålighet; oförmåga att fördraga [of ngt], -ent [-t] a° otålig [a£ vid,
över, of över]; häftig, ivrig; otåligt längtande [for efter ngt, to inf.]; be ~ of ha svårt att fördraga (tåla), ej kunna
med. impawn [impo;'n] tr pantsätta; büdi. sätta ngt i pant.

impayable [impei'abl, av. 6,psja(:)'bl] a ovärderlig; F kostlig, 'dyrbar', 'obetalbar', impeach [impii'tj] tr 1.
ifrågasätta, draga i tvivelsmål; nedsätta, förklena. 2. anklaga [of för], beskylla [with för]; om sak tadla. 3.

Jur. anklaga vanl. högre ämbetsman [©/"för maktmissbruk el. förräderi], åtala [before inför riksrätt, i
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England Överhuset; i U. S. A. senaten]. ~abl8 [-abl]

a som kan ifrågasättas, anklagas &o; ansvarig; åtalbar. ~ment [-mant] s 1. ifrågasättande; nedsättande. 2. aid.
anklagelse, beskyllning [skämts. the soft ~ kärleken]. 3. jur. åtal inför riksrätt se impeach Impeccllability
[impevkabi'liti]s syndfrihet, ofelbarhet. -able [impe'kabl] a° 1. syndfri, ofelbar. 2. om sak felfri, oklanderlig, -ant
[-[impe/-kant]-] {+[impe/- kant]+} a syndfri, ofelbar, impecunlllositypmpilkjumio'siti]^ penningbrist.

•ous [-kju/nias] a utan pengar, pank; fattig, impedllance [impi:'d|ans] s eiektr. impedans. + -e [-] tr hindra,
hämma, hejda, -iment [-[impe'-dimant]-] {+[impe'- dimant]+} s 1. hinder [to för]; svårighet i vägen; ~ in o.'s
speech talfel, tunghäfta, otydlig artikulation, 6tamning. 2. ranl. pl. (el. lat. <\*a) bagage, tross, impel [impe^l] tr
1. [fram]driva. 2. büdi. driva, förmå, egga, tvinga ngn [to till att]. #N/lent [-ant] L a [fram]drivande; påverkande.
II. s 1. [fram]drivande kraft, drivkraft. 2. Midi. drivfjäder, sporre, eggelse, impuls, impend [impe'nd] itr 1. hänga,
sväva [over över]. 2. Midi. om far» o. d. vara överhängande, hota; vara nära förestående, ^ent^antl^ing [-ig] a 1.
hängande [over över]. 2. Mi<ji. överhängande, hotande [<danger]; annalkande, nära förestående,
impenetrllability [impe^nitrabiliti] * ogenomtränglighet »v. biidi. -able [impe'nitrabl] a° 1. ogenomtränglig [to,
by för]. 2. Midi, omöjlig att genomtränga (utforska), outgrundlig, obegriplig. 3. otillgänglig, oemottaglig [to, by
för skfti, idéer o. d.]; känslolös, förstockad; dum. -ate [impe'nitreit] tr djupt genomtränga, genomsyra.

impenitltence [impe'nitan|s], -ency [-si] s obot-färdighet, förhärdelse. -ent [-t] I. a obotfär-dig, förjhärdad, -



stockad. II. s förhärdad syndare, -ently [-tli] adv utan ånger, i obot-färdighet, förhärdat.

imperatllive [impe'rativ] I. a° 1. bjudande, befallande; slutgiltigt avgörande; bindande, imperativ [mandate], 2.
tvingande, oavvislig, absolut nödvändig, obligatorisk. 3. gram. imperativisk [«v mood]. II. s gram. flio».
imperativ. -or [imparei'to:] s imperator, självhärskare, kejsare, -orial [imperato/rial] a° imperatorisk,- kejserlig,
imperceptllibility [impa|septibi1iti] s omärklighet. -Ible [-se'ptibl] o° oförnimbar; omärk|lig, -bar [to för]; by ~
degrees omärkligt, -ive [-se'ptiv], impercipient [-si'piant] o oemottaglig (okänslig) för intryck ei. förnimmelser,
imperfect [impa:'fikt]I. a° 1. of ull|bordad, -ständig. 2. ofullkomlig, bristfällig, felaktig. 3. gram. imperfektivisk
tense]. II. s gram. im^perfektum. *vion [impafe'kjn] s 1. ofullständighet. 2. ofullkomlighet; [-brist[fällig-het],-]
{+brist[fällig- het],+} felaktighet], defekt.

imperforate [impa/farit] a 1. operforerad, o-

tandad. 2. anat. utan öppning, imperial [impi'arial] I. a0 1. kejserlig, kejsar-;

Rome Rom under kejsartiden; <%/ tea kej-sarte; ~ section kir. kejsarsnitt. 2. riks-; suverän; city rikshuvudstad;
fri riksstad i Tyskland; ~ diet hist, tysk riksdag. 3. avseende (hörande till, gällande för) ett imperium [isht the
British Empire], imperie- [/~ Conference, federation, Institute, interests, preference]. 4. gällande i the United
Kingdom E~ weights and measures]. 5. pappersformat imperial- size, ~ 4to] 22x32 inches. 6. biidi. kejserlig,
kunglig; majestätisk, vördnadsbjudande; storartad. II. s 1. hist, anhängare till kejsaren; kejserlig soldat. 2. [plats
för bagage på] diligenstak. 3. imperial ryskt gnidmynt, 15 siiverrubei. 4. imperialformat. 5. pipskägg à la
Napoleon m.

1. imperialist jfr »reg. 2. anhängare till vani. (1600—1800) tyske kejsaren; i Frankrike bonapartist. fistic [-i'stik]
a (^Istically adv) imperialistisk.

imperil [impe/ril] tr sätta (bringa) i fara, äventyra, riskera, imperious [impi'arias] a° 1. befallande, diktatorisk;
högdragen, övermodig, myndig, överlägsen. 2. trängande, tvingande, bjudande [duty, necessity], imperishtlability
[impe^rijabiliti]^ oförgänglig-het. -able [impe'rijabl] a° oförgänglig, oförstörbar; ovansklig, odödlig,
impermanllence [impa:'manan|s], -ency [-si] s obeständighet, ovaraktighet; provisorium, tillfällighet, -ent [-t] a
obeständig, ovaraktig, övergående; provisorisk, impermellability [impa:"miabi'liti] « ogenomtränglighet. -able
[impa/miabl] a° ogenomtränglig; >\j to (by) water vattentät; ~ to air lufttät.

imperlimissible [impa(:)|mi'sibl] a otillåtlig, o-tillständig. -scriptible [-skri'ptibl] a utan skriftliga bevis, utan
dokumentariskt stöd. impersonllal [impa/san|(a)l] I. a° opersonlig. II. s opersonligt verb. -ality [-æliti] s
opersonlighet; opersonligt väsen, -ate [-eit] tr 1. personifiera. 2. spela ngns roll, framställa ngn på scenen, -ation
[-ei'Jn] s 1. personifiering.

2. spelande av ron. -ator [-eita] s framställare av rou. -ification [impaiso^ifikei'Jn] s personifikation. -ify
[impa:so'nifai] tr personifiera.

impertinllence [imp9/tinan|s] s 1. näsvishet, påflugenhet; oförsynthet, oförskämdhet; piece of ~ näs vist tilltag. 2.
[&▼. i'mpa:'-] brist på samband med saken ifråga; ngt som ej hör till saken. 3. olämplighet; obetydlighet,
bagatell; dårskap, -ent [-t] I. al. näsvis, närgången; på|fiugen, -trängande; oförsynt, ohövlig, oförskämd. 2. %
utom i jur. ej hörande till Baken, oväsentlig [to för]. 3. opassande,
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ej på sin plats; trivial, absurd: dåraktig. II. 8 näsvis (närgången) person, -ently [*tli] adv näs vist, oförskämt,
fmperturbllability [i'mpa(:)|ta:babi1iti] s ornbb-lighet, [själs]lugn. -able [-ta:'babl] a0 orubb-lig[t lugn].

impervious [impa:'vias] a° 1. ogenomtränglig, ofram-, oöverjkomlig, otillgänglig; ~ to light ogenomskinlig; to
water vattentät. 2. biidi. omottaglig, otillgänglig [to för sk&i o. d.]. impetrate [i'mpitreit] tr 1. isht teoi. utverka, få



gnm bön[erl ei. ansökan. 2. % bedja om; bönfalla. impetlluoslty [impeHjuo'siti] häftighet, våldsamhet; häftig
framfart, -uous [impe'tjuas] rt° 1. häftig, våldsam, stormande. 2. impulsiv; förhastad, -us [i'mpitas] * 1.
rörelseenergi, levande kraft; fart. 2. btidi. fart; impuls, eggelse; uppsving; give an ~ to sätta fart på (i).

Impiety [impai'ati] * 1. ogudaktighet, gudlöshet; gudlös handling. 2. impietet, brist på sonlig kärlek och vördnad,
pliktförgätenhet. impinge [impi/n(d)j] itr 1. stöta (falla, slå) [on, against emot] av. biidi.; kollidera. 2. % inkräkta,
göra intrång [on p&]. Impious [i'mpias] a° 1. ogudaktig, gudlös,

gudsförgäten. 2. t pietetslös. Impish [i'mpif] o° djävulsk; [små]djäklig; ~

tricks sattyg. Impiteous [impi'tias] a poet. obarmhärtig, skoningslös.

implacllability [impleikabi'liti, -plæk-] * oförsonlighet. -ablepmplei'kabl, -plae'k-Jo0 oförsonlig, oblidkelig,
obeveklig. Implant [impla/nt] tr 1. uidi. in|planta, -prägla, -skärpa principer, åsikter &o [tfl i (hoè) ngn]. 2. fästa,
geoi. inbädda [in i]. 3. [injplantera. Implausible [implo/zibl] o° osannolik, oantaglig.

Impledge [implead3] tr sätta i pant. implement I. [i'mplim|ant] s 1. oftast pi. verktyg, redskap, tillbehör; 'don',
grejor, attiralj; husgeråd. 2. Skotti. jar. fullgörande. II. [-ent] tr mest Skotti. 1. fullgöra, utföra, uppfylla. 2.
fullborda. 3. förse med verktyg. Implllete [impl|r/t] tr Am. [upp]fylla. -etion [-i/Jn] s fyllande; fullhet. fmplfcflate
I. [i'mplik|eit] tr 1. Bamman-, hop-, in|fläta; in-, hop|trassla, inveckla. 2. inne|-bära, -fatta [in a charge]; omfatta,
inbegripa; draga med sig. 3. inveckla biidi., inblanda E»» a crime], indraga; sätta ngt i samband \ioith med]. 4.
iak. angripen. II. [-it] s innebörd, -ation [-ei'Jn] s 1. sammanflätande &o, se fsreg. 2. in|nefattande, -begripande;
innebörd; naturlig slutsats (följd); by ~ underförstått, indirekt[e]; antydningsvis; necessary tyst förutsättning. 3.
invecklande biidi., inblandning, delaktighet, -ative [-eitiv] a inbegripande, innebärande. Implicit [implicit] a° 1.
underförstådd, tyst

överenskommelse o. d.; inbegripen. 2. obetingad, blind [faith, belief confidence, obedience, submission]; ojly
adv. av. i förtäckta ordalag, implied [impl|ai'd] a (pp. ar imply) inbegripen i ngt; liggande i [själva] saken[s
natur]; underförstådd, indirekt; it is ~ that det framgår *t sammanhanget el. omständigheterna att; it is

in the words det ligger i orden. *vly [-[-ai'-idli]-] {+[-ai'- idli]+} adv underförstått, indirekt, implorlle [implo:'] I.
tr bönfalla, anropa, besvärja; ödmjukt (innerligt, enträget) bedja [a p. to do ngn att göra ngt\for om]; ap.'s mercy
«i. mercy of (from) a p. anropa rgn om förbarmande. II. itr bönfalla &c; ^ for mercy tigga om nåd. -Ingly [-rigli]
adv bönfallande, ödmjukt, innerligt bedjande, imply [implai'] tr 1. innebära, inbegripa; betyda; förutsätta; as the
name implies som namnet antyder. 2. antyda, låta förstå; in-+ sin ne ra, mena. impo [i'mpou] S, se imposition 3.
impolicy [impo'lisi] * oklokhet, oförst&nd;

olämplighet, impolite [impolai't, -pal-] o° oartig, ohövlig, ohyfsad.

impolitic [impolitik] a° oklok, oförståndig,

mindre välbetänkt; olämplig, imponderable [impo'ndarabl] a ovägbar. import L [i'mport] s 1. import, införsel tr.

attr. articles, duty, goods]; vani. pi. im-+- porterade varor, [totaljmport. 2. innebörd, betydelse, mening. 3. vikt,
betyd|else, -enhet. n. [impo/t] tr 1. importera, införa [into till]. 2. innebära, beteckna, betyda. 3. vara av vikt för,
angå; ha att göra med; it us to realize det är av vikt att vi inse. 4. an-, tillkänna|giva, meddela, m. [impo:'t] itr åid.
vara av vikt. ^able [impo:'tabl] a som kan importeras (införas). 'vance[impo:/t(a)ns] s vikt, betyd|else, -enhet;
attach ~ to lägga vikt vid, fästa avseende vid, sätta värde på, bry sig om; self-*» viktighet, dryghet. ~ant
[impo:/t(a)nt] o° 1. viktig, betydelsefull, -ande; maktpåliggande, angelägen. 2. viktig, anspråksfull [make o. s.
»v/], nation [-[im-po:tei'Jn]-] {+[im- po:tei'Jn]+} s import[erande], inför|sel, -ande; importvara. ~er [impo/ta] s
importör, importunllate [impo:'tjun|it] a° efterhängsen, besvärlig, enträgen, envis, överdrivet angelägen, •e
[impo:'tju:n, - - *] I. a se »reg. II. tr ligga över ngn med böner, käxa på, besvära, plåga, -er [-a, ----]« efterhängsen
människa. -Ity [impo:tju:'niti] s besvarande enträgenhet, efter-, hängsenhet, käx[ande]. lmposlle [impou'z] I. tr 1.
biidi. [p]ålägga börda, skatt, tull, straff o. d. [\up~\on]\ påtvinga åsikter &c; skoi. o. univ. S straffa. 2. lura, pracka
Jtt/>]on ngt på ngn]; Utge [as, for ngt för ngt annat]. 3. % lägga (sätta) [\up]on ngt på]; kyrki. pålägga [hands], 4.



typogr. skjuta ut. II. itr 1. imponera, utöva inflytande j£«p]on på]. 2.
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imprisonment

\up~\on utan sakobj. lura, narra, föra bakom ljuset, dupera, bedraga ngn enfaldig [to till att]; ~ upon a pJs
credulity begagna sig (draga fördel) ay ngns lättrogenhet; ~ upon o. s. lura sig själv, -ing [-ig] I. ppr o. a 1.
befallande, bestämd. 2. imponerande, vördnadsbjudande, ståtlig, majestätisk. II. s typogr. ut-skjutning; e*>-
stone, ^-table utskjutningsbrä-de. -ingly [-inli] adv imponerande, -ition [-[im-pazi'Jn]-] {+[im- pazi'Jn]+} s I.
[p]åläggande; påbud. 2. pålaga, skatt, kontribution. 3. »kol. o. univ. straffjpen-sum, -läxa skriftligt extraarbete. 4.
lurande, bedrägeri, svek; påprackning, uppskörtning. 5. kyrk!. ~ of hands handpåläggning. 6. typogr. utskjutning.

impossllibiiity [impo^sabi'liti, -sib-] s omöjlighet. -ible [impo'sabl, -ibl] a 1. omöjlig [for, to för ngn; to att];
ogörlig, outförbar; F omöjlig att ha att göra (att umgås) med, outhärdlig, avskyvärd. 2. mat. imaginär, -ibly [-
[impo'-sibli]-] {+[impo'- sibli]+} adv nu vani. i not ~ möjligtvis, kanske; jfr possibly; ~ lazy 'omöjligt lat'.

1. impost [i'mpoust] s 1. hist, tull, pålaga, skatt. 2. kapplöpn. S handikapbelastning.

2. impost [i'mpOUSt] 8 arkit. impost översta delen av valvbärande pelare.

impostllor [impo'st|a] s bedragare som uppträder under falskt namn el. dyl., skojare. -rOUS [-ras] a bedräglig, -
ure [-Ja] s bedrägeri, svek, skoj.

impot [i'mpot] S, se imposition 3, impotllence [i/mpot(a)n|s, -pat-], -ency [-si] s maktlöshet, vanmakt; oförmåga,
orkeslöshet; fysioi. impotens, -ent [-t] a° maktlös, vanmäktig, oförmögen [to att], orkeslös; fysioi. impotent.

impound [inlpau'nd] tr 1. instänga [som] i en f&iia; inspärra; ^ing reservoir samlingsbassäng. 2. lägga beslag på
dokument o. d., äv. Midi., taga i förvar, konfiskera.

Impoverish [impo'v(a)riJ] trl. utarma, göra utfattig. 2. göra kraftlös (improduktiv, ofruktbar), utsuga jord,
försämra. ~ment [-mant] s

I. utarm|ande, -ning. 2. försämring, utsugning &o, se förcg.

impracticability [impræ^ktikabKliti] s 1. omöjlighet, outförbarhet; oanvändbarhet. 2. ofar-barhet,
oframkomlighet. 3. omedgörlighet. -able [imprse'ktikabl] a° 1. omöjlig, ogörlig, outförbar; oanvändbar,
ohanterlig. 2. ofar-bar, oframkomlig. 3. motspänstig, omedgör-lig, styvsint; ~ of access otillgänglig.

imprecüate [i'mprikleit] tr nedkalla förbannelse o. d. över [on]; % förbanna, -ation [-ei'Jn] s nedkallande av
förbannelse (hämnd); nttaiad förbannelse, -atory [-eitari] a° förbannelse-.

impregnllable [impre'gn|abl] a° om fästning ointaglig; Midi. oangrip|bar, -lig, oövervinnelig; obestridlig,
oanfäktbar. -ate I. [-it] a $ 1. se pregnant. 2. genomträngd, uppfylld [ivith&v].

II. [i'mpregneit, ---] tr 1. göra havande, befrukta av. biidi. 2. impregnera, mätta, genom-

dränka. 3. bil di. genomsyra, uppfylla ngn [with medkänslor,principer,egenskaper&o]. -fltion [-ei'Jll] 8 1.
befruktning. 2. impregnering; ämne varmed ngt impregneras.

impresario [imprezcr/rio(u), -pris-] s impressario ekonomisk ledare av turné.

imprescriptible [impriskri'ptibl] a oavhänd-lig, omistlig rights].

1. impress I. [i'mpres] s avtryck, märke, stämpel, prägel av. biidi. II. [impre's] tr 1. in-, på|trycka märke, prägel
[in\to~] i, on på]; stämpla, prägla [with med]. 2.biidi.in|prägla, -skärpa idé o. d. [on hos]; bibringa ngn åsikt,
känsla [with]; o. 8. on sätta sin prägel på; be r^ed with präglas av. 3. göra djupt intryck på; imponera på; n*ed
with imponerad (gripen) av; genomträngd (uppfylld) av idé; be favourably r^ed with få ett fördelaktigt intryck



av.

2. impress I. [i'mpres] s * se impressment. II. [impress] tr pressa, med våld värva man för flottan ei. hären;
tvångsutskriva (lägga beslag på) hästar o. d. för statens r&kning o. d.; av. bildl.

impressibility [impre^sibi'liti] s * mottaglighet för intryck, -ible [impre'sibl] a° % mottaglig för intryck, -ion
[impre'Jn] s 1. in-tryckning, påtryckande av märke o. d. 2. märke, spår, stämpel, prägel av. biidi. 3. avtryck av.
lito-gr. o. d., avdrag. 4. upplaga; oförändrat nytryck, [om]tryckning. 5. intryck; verkan; ~ of hearing
hörselintryck; make a deep on göra [ett] djupt intryck på ngn. 6. obestämt intryck, svagt minne av; have an that
ha en viss känsla (förnimmelse) av att,känna på sig att; I was under the ~ that jag hade det intrycket (hade för
mig) att. -ionability [-[im-pre^Jnabi'liti]-] {+[im- pre^Jnabi'liti]+} s mottaglighet för intryck, •ionabie
[impre'Jnabl] a mottaglig för intryck, lätt påverkad. -lonism [impre'Jnizm] « impressionism. -ionistic
[impre\f(a)ni'stik] a impressionistisk. -ive [impre'siv] a° som gör djupt intryck; effekt-, verkningsfull, slående;
gripande, imponerande; eftertrycklig, -iveness [impre'sivnis] s verkningsfullhet, gripande allvar; kraft,
eftertryck[lighet] &o, se föreg. -ment [impre'smant] 5 pressning, tvångsvärvning isht av matroser till flottan;
tvångS-utskrivning (rekvisition) av hastar ©. d. för statens behov.

imprest [imprest] s förskott vr statsmedel.

imprimatur [imprimei'ta, -prai|m-] s (iat.: den må tryckas) tryckningstillstånd; biidi. sanktion.

imprimis [imprai'mis] adv lat. först och främst.

imprint I. [i'mprint] s 1. intryck i eg. bet., märke, prägel av. Midi. 2. t tryckning] av bok. 3. typogr. tryckort,
tryckår och förläggarens (ei. boktryckarens) namn [publisher's printer's II. [imprint] tr 1. intrycka, stämpla, sätta
märke [on på]. 2. Midi. in|prägla, -skärpa ngt [on (in) the mind (memory)].

Imprison [impri'zn] tr sätta i fängelse; inspärra, -stänga i «iim.; hålla fängslad. <vment
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in

[-mant] s fängslande, häktning; inspärrning i fångenskap; fängelsestraff]; two years' två års fängelse; ~ for life
livstids fängelse; false ~ olaga häktning, improbllability [improbabi'liti] s osannolikhet.

-able [impro'babl] a0 osannolik. Improbity [improu'biti, -pro'b-] s oredlighet, impromptu [impro'm(p)tju:] I. adv
ntan förberedelse, på rak arm, på stående fot. II. s o-förberett yttrande o. d., improvisation, mus, impromptu. HI.
« oförberedd, extempore-rad, improviserad speech]; provisorisk, improper [impro'pa] a° 1. oegentlig; oriktig,
felaktig; mat. ~ fraction oegentligt bråk. 2. olämplig, otjänlig [for för]. 3. opassande, oanständig f<v» language].
Impropriate I. [improu'prijeit] tr överlämna kyrki. egendom o. d. till lekmän. II. [rit] a överlämnad till lekmän, -
ator [-eita] $ världslig innehavare av kyrklig egendom. Impropriety [improprai'ati] s 1. oegentlighet; oriktighet,
felaktighet. 2. olämplighet; the o* of.. -ing det olämpliga i att inf. 3. oskicklighet, oanständighet [of i] äv. konkr.
improvable [impru:'v|abl] o 1. som kan förbättras, förbätterlig. 2. odlingsbar jord. 3. % tjänlig, med fördel
användbar, -e [-] I. tr 1. förbättra; [ut]bilda, utveckla, fullkomna, förädla; upphjälpa, främja, stärka oSs health];
that did not ^ matters det gjorde inte saken bättre; *v, an acquaintance odla en bekantskap;

away (off) eg. gnm förbättringar o. d. göra sig av med, skaffa undan; förlora, förslösa; utrota, utplåna [<%/ off
the face of the earth], 2. [veta att] begagna [sig av], utnyttja [occasion, opportunity]; ~ the occasion isht hålla ett
uppbyggligt (moraliserande) tal med anied-nicg av ngt; S passa på, genast vara framme. II. itr förbättras, bli
bättre; gå framåt, tilltaga, göra framsteg; repa sig efter sjukdom; om pris stiga, gå upp; he on acquaintance han
vinner vid (på) närmare bekantskap; ~ on a th. förbättra (fullkomna, isht, göra förbättringar på ei. i) ngt;
överträffa; he on this han lät det inte stanna (stannade inte) vid detta, han gjorde ännu mer; ~ in looks växa till
sig. -ement [-mant] s 1. förbättring; &v. konkr. förbättrande tillägg [in i; on i, till] &0, se föreg.; it is a great ~ on



den utgör ett stort framsteg framför. 2. begagnande, utnyttjande [of the occasion (opportunity)]; tillämpning. -er
[-a] s 1. förbättrare; förbättringsmedel t. ex. tum yr. 2. lärling, elev hos modist o.d. Improvidilence
[impro'vid(a)n|s] s brist på förutseende ei. omtanke, -ent [-t] a° oförutseende, oförtänksam; slösaktig, vårdslös;
oförsiktig.

improvisjjation [imlprovaizei'Jn, -praviz-] s improvisation. -ator [-pro'vizeita], improvisato-re [improviizato/re]
it. (pi. -or i) s improvisator. -e [i'mprovaiz] tr o. itr improvisera &v.

Midi.; göra (skaffa, åstadkomma, ställa till med) ngt utan vidare förberedelser (för tillfället).

imprudllence [impru:'d(a)n|s] s oklokhet, oförsiktighet, obetänksamhet. -ent [-t] a° oklok, oförsiktig, obetänksam,
impudllence [i/mpjud|(a)ns] « oförskämdhet, fräckhet, oblyghet; none of your var lagom fräck, vet hut! -ent [-
(a)nt] a° oförskämd, fräck, oblyg, oförsynt, -icity [-i'siti] s skamlöshet; bristande blygsamhet, impugn [impju/n] tr
ifrågasätta, bestrida [-[statement],-] {+[state- ment],+} motsäga; jäva. ~er [-a] s motståndare, bestridare, tvivlare
[of till, på], impuissllance [impju(:yis|ns] s maktlöshet, vanmakt; svaghet, -ant [-nt] a maktlös, vanmäktig; svag.

impulslie [i'mpAls] S 1. Stöt som sätter I rörelse. 2. impuls, påstötning, väckelse, eggelse, ingivelse; drivfjäder;
give an ~ to sätta fart på; with A. all is A. is all ~ A. är helt och hållet känslo-(stämnings|)människa; to act from
(on) the of the moment handla efter ögonblickets ingivelse; A., in (under) the of the moment, was for . . A:s
första tanke (ingivelse) var att .. -ion [impA'lJn] s 1. stöt framåt, pådrivning; påverkan, tryck. 2. påverkan,
tillskyndelse; ingivelse, instinkt; fart. -ive [impA'lsiv] a° 1. fram-, pådrivande; stötvis verkande. 2. impulsiv,
beroende av (följande) ögonblickets ingivelse;lättrörd, -iveness [impA'lsivnis] s impulsivitet; lättrördhet. -ivity
[impAlsi'viti] s impulsivitet. impunity [impju:'niti] s straffiöshet; trygghet; + with ostraffat, utan fara (risk,
påföljd), impurlle [impju'a] a° oren i aiia bet.; biidi. besmittad, okysk &«. -ity [-riti] s orenhet i »iia bet.,
förorening; büdi. besmittelse, okyskhet&c. imputllable [impju/tjabl] a tillräknelig, som kan till|skrivas, -vitas [to
ngn] ei. läggas [to ngn] till last. -ation [-ei'Jn] s 1. tillvitelse, beskyllning, anklagelse, förebråelse. 2. tillräknande
isht teoi. -ative [-ativ] a° tillräkn|an-cles -ad. -e [-] tr I. tilllskriva, -vita, påbörda E<c ngn] vanl. fel, 2. tillräkna
isht teol. [right-+ eo^mess, guilt],

+lmri|ay [i'mr|ei], -e [-i], -ie [-i] nprr. in [in] I. prep i. i, uti; på: om befintlighet inom ett begränsat område; pà ett
ställe; i en kår &o; ofta med

biidi. bet.; ~ a room; n» a box; live ~ England, <v/ a foreign country, the country på landet, o* an island, Ireland,
~ the Isle of Wight, (v a townt ~ London, ~ Paris; ~ the market-place på torget; ~ the street på gatan; ~ Oxford
Street, ~ the Strand; ~ Parliament; ~ the train; ^ the fields; r» a picture; <x/ a crowd; a captain the navy; politics;
my opinion enligt min åsikt. 2. i: om kläder o. d.; a lady muslin, ~ mourning, white; a man ~ armour, ~ slippers, a

wig. 3. i ngns väsende, karaktär &c; hos person, I en
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inapplicability

författares skrifter; there is no great harm /v him; it is cruel ~ you to .. det är grymt av er att •.; it is not ~ man to ..
det står ej i mänsklig förmåga att..; as far as nu me lies försåvitt det beror på mig; what's ~ a name? vadbèty-der
ett namn? Shakespeare hos S. 4. om

tid: Cf) i, på, om, nnder: om den period under vilken ngt sker; ~ the morning; nu [the] summer; ~ April; nu [the
year] 1930 [år] 1930; ~ the eighties på 80-talet; ~ the 18th century på 1700-talet; ~ the reign (days) of Queen
Elizabeth; fsj his childhood; ~ the course of nnder loppet av. 6) på: om tid som åtgår tin ngt; I did it ~ five
minutes; Rome was not built ~ a day. c) om: efter (inom) hur lång tid; she will be back nu a month. d) vid: före
ing-torm el. verbalsubstantiv; she slipped n* crossing the street hon halkade vid övergången av (när hon gick
över) gatan; be careful ~ the selection of o.'s friends vara försiktig vid valet av sina vänner. 5. på, med, i: om satt,



språk &c; ^ this way (manner) på detta sätt; ~ a loud voice med hög röst; ~ earnest på allvar; ~ confidence i
förtroende; ^ French på franska; what's that nu English? vad heter det på engelska? ~ black and white, ~ writing
svart på vitt, skriftligt; a word med ett ord [sagt]. 6.

1, av: om ämne, material; to work u it inte en allvarlig konkurrent (medtävlare) o. d.; nothing (little, not much) ~
it kapplöpn. S omöjligt att ännu säga

+ vem som kommer att vinna. 14. i adv. o. konj. uttryck; ~ fact, nu truth; ~ vain; ~ any case; nu reality; nu short;
~ all likelihood (probability) efter all sannolikhet; ~ so (as) far as såtillvida som; ^ that eftersom, emedan. IX.
adv 1. in [come nu, walk cut nu, rub inåt, närmast kroppen [a coat with the woolly side day day out dag ut och
dag in.

2. inne, inkommen, hemma; framme, anländ; inne i spelet: summer (the train) is ~ sommaren (tåget) har kommit;
the Liberals were nu [office"] det var liberal regering (ministär);

be nu for vara invecklad i (fast för), ej kunna undgå vani. ngt obehagligt Eisht ii]; vara engagerad (intresserad)
för [£ 500]; vara anmäld till [race, competition]; tävla om [prize, situation]; vara uppe i [examination]; be (keep)
~ with vara (håll a sig) på förtrolig fot med, stå väl med (hos); & vara nära land; keep the fire nu hålla elden
brinnande. 3. till på köpet, dessutom [throw ~ the harness], III. interj in med er! IV. s pi. ~s 1. regeringspartiet. 2.
i spel de som äro 'inne\ 3. and outs av. uidi. [alla] vinklar och vrår, krokar, hemligheter, konster och

knep. — Se f. ö. med nu konstruerade subst., adj.o.vb. in. förkortn. för inches.

inability [inabi'liti] s 1. oförmåga [to att]; oduglighet. 2. ~ [to pay] oförmåga att betala, insolvens.

inaccessllibiiity [i'nsekse^sibi'liti] s otillgänglighet. -ible [insekse'sibl] a° otillgänglig av.biidi., oåtkomlig [to för],
inaccuriiacy [inæ'kjur|asi]s bristande noggrannhet; felaktighet, oriktighet av. konkr. -ate [-it] a° 1. ej [fullt]
noggrann; slarvig. 2. felaktig, oriktig [statement]. inactllion [inæ'k[fn] s overksamhet; slöhet. -Ive [-tiv] a° 1.
inaktiv, overksam. 2. slö, trög, oföretagsam, passiv, -ivity [-ti'viti] s 1. inaktivitet, overksamhet. 2. slöhet, tröghet,
oföretagsamhet, passivitet, inadequacy [inæ'dikw|asi] s otillräcklighet, o motsvarighet, -ate [-it] a° inadekvat, ej
avpassad efter, ej fullt träffande (motsvarande), ej vuxen ngt, otillräcklig [to för; att]; ofullständig, oriktig
framställning o. d.

inadmissibility [i'nadmi^sibi'litysotiMtlighet; oantaglighet. -ible [inadmi'sibl] a otillåt|lig, -en; oantaglig,
inadvertüence [inadva:'t(a)n|s], -ency [-si] s 1. ouppmärksamhet: vårdslöshet, slarv. 2. förbiseende. -ent [-t] a° 1.
ouppmärksam, ovarsam, vårdslös. 2. oavsiktlig, inalienable [inei'lianabl] a° oavhändlig, oför-ytterlig.

inalterable [ino(:)'ltarabl] a° oföränderlig, inanlie [in|ei'n] I. a° 1. tom, innehållslös. 2. meningslös, dum;
tomhuvad, andefattig, fånig. II. s, the 'x/ den tomma rymden, -imate [-æ'nimit] a° 1. ej levande, livlös nature]. 2.
utan livpighet]; trög. -Ition [-ani'Jn] s 1. tomhet. 2. utmattning, kraftlöshet på grund av svält, -ity [-æ'niti] s 1.
tomhet, innehållslöshet. 2. meningslöshet, fåfänglighet; ande-fattighet, dumhet, inappeasable [inapi/zabl] a som
ej kan lugnas (tillfredsställas), otröstlig, omättlig; oförson-lig-

inappellable [inape'labl] a jur. varifrån intet vad gives.

Inappetence [inæ'pitans] s brist på aptit; olust, leda.

Inapplicability [fnæplikabHiti] s oanvändbar-
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het, o[till]lämplighet. -able [inæ'plikabl, [-in-apli'k-]-] {+in- apli'k-]+} a° oanvändbar, otillämplig, ej passande [to
på, för].

inapposite [inæ'pozit] a° ej träffande, ej passande, olämplig [to för], illa vald. inappreciable [inapri:'J|(i)abl] a° 1.



omärk|lig, -bar; oväsentlig. 2. som ej kan uppskattas; t oskattbar, -ation [-iei'Jn] s bristande uppskattning
(förståelse) [o/], -ative [-iativ] a° oerkännsam, oförstående, inapprehensible [i'næprihe'n|sibl] a ofattbar,
obegriplig, -lon [-Jn] s oförmåga att fatta (begripa), -ive [-siv] a som ej förstår ei. bryr sig om [/x/ of danger].
inapproachable [inaprou'tjabl] a° 1. oåtkomlig,

otillgänglig. 2. ouppnåelig, ojämförlig, inappropriate [inaprou'priit]a° oändamålsenlig, olämplig, ej på sin plats,
malplacerad, otillbörlig.

inapt [inæ'pt] a° 1. olämplig. 2. oskicklig, tafatt, bortkommen, oduglig [at i], svitude [-i-tjutd] s 1. olämplighet
[to, for för]. 2. oskicklighet, oduglighet, inarch [incu'tj] tr inympa med sugymp. inarticulate [ina:ti'kjulit] a° 1.
utan leder, oledad. 2. oartikulerad, otydlig, oklar, oredig. 3. mållös, stum. inartificial [ina:tifi'Jl] a<> 1.
okonstnärlig. 2. okonstlad, naturlig, enkel, rättfram. 3. # ej artificiell, ej konstgjord. Inartistic [ina:ti'stik] a
(<valiy adv) okonstnärlig; utan konstnärliga intressen ei. anlag. Inasmuch [inazmA'tJ] adv, ^ as eftersom,
emedan; åid. såtillvida som. inattentllion [inate'n|Jn] s ouppmärksamhet; brist på omtanke, försumlighet;
oartighet, -ive [-tiv] a° ouppmärksam [to på; mot]; tanklöst likgiltig, vårdslöa, försumlig; oartig, inaudibility
[ino:dibi'liti] s ohörbarhet. -ible

[ino/dibl] o° ohörbar, inaugurllal [ino:'gjur|al] I. a invignings-, inträdes- ['v» address -tal]. II. s Am. inträdestal, -
ate [-eit] tr 1. inviga; avtäcka staty; insätta i ämbetet, installera. 2. högtidligt börja, inleda, inaugurera [a new era
o. d.], införa [a new fashion &c]. -ation [-ei'Jn] s 1. invigning; avtäckning; installation. 2. inledning, början,
införande.

inauspicious [ino(:)spi'Jas] a° 1. olycksbådande. 2. ogynnsam: ej lyckosam, olycklig. Inboard [i'nbo:d] adv o. a &
inombords; ~

cargo rumslast. inllborn [i'nbo:'n, attrib. av. - -], -bred [i'nbre'd, attrib. av. - -] a medfödd, inneboende, inre,
naturlig, -breeding [i'nbri:'dig] s inavel. Inc. förkortn. för Incorporated. Inca [i'gka] s hist. Inka.

incalculliability [inkseMkjutabi'liti] s [-o[be]räk-nelighet.-] {+o[be]räk- nelighet.+} -able [inkæ'lkjulabl] a° 1.
oräknelig. 2. oberäknelig, oviss, incandesce [inksende's] itr o. tr bli glödande;

upphetta till glödning. ^nce [-ns] * glöd-ning; biidi. hetta. ~nt [-nt] a° [vit]glödande; klart lysande, bländande;
biwi. het, uppflammande; ~ lamp glödlampa. Incantation [inksentei'Jn] * besvärjelse[formel],

troll|konst[er], -sång; förtrollning. Incapllability [inkeixpabi'liti] s oförmåga [of att] ào, se följ. -able [inkei'pabl]
a0 1. oförmögen, ur stånd [of till ngt; att]. 2. omöjlig [of att]; oemottaglig [of för]. 3. oduglig, inkompetent;
obe|höri g, -rättigad [of att]; drunk and ~ redlöst berusad, incapacitate [inkapæ'sit|eit] tr 1. göra oduglig
(oförmögen), sätta ur stånd [for, from; to inf.]. 2. jur. göra (förklara) obehörig, utesluta [from .. -ing från rättighet
att], -y [-i] s 1. oförmåga, oduglighet [for; to inf.]. 2. Jur. obehörighet, diskvalifikation, incarcerllate [inka:'sar|eit]
tr fängsla, injspär-ra, -stänga, -ation [-ei'Jn] s fängslande, inspärrning.

Incarnllate I. [inka:'n|it] a 1. förkroppsligad; vorden kött; F in|biten, -piskad; a devil ~ en djävul i människohamn,
en ärkeskurk. 2. bot. inkarnatfärgad, högröd. II. [-eit] tr förkroppsliga; levandegöra; förverkliga idé. -a-tion [-
ei'Jn] s 1. inkarnation, förkroppsligande; Kristi människoblivande [the 2. läk. köttbildning över sår.

incautious [inko/Jas] a° oförsiktig, förhastad, incavation [inkavei'Jn] * urholkning, inbukt-

ning. Ince [ins] npr.

incendiarllism [inse'ndiar|izm] * 1. mordbrän-neri. 2. uppvigling, -y [-i] I. a 1. mordbrands-; ^ bomb, shell
brand|bomb, -granat. 2. upp|viglande, -hetsande. II. s 1. mord-brännare;pyroman. 2. uppviglare,orostiftare.

1. incense [i'nsens] I. s rökelse »v. biidi. [the ~ of flattery]; doft. II. tr röka med rökelse, tända rökoffer för; Midi.
fylla med doft, parfymera.

2. incense [inse'ns] tr [upp]reta, förtörna, göra rasande; förtörnad [against, with, at, by],

incentive [inse'ntiv] I. a [upp]eggande, eldande. n. s incitament, eggelse[medel], sporre biidi. [to till, för; att];



motiv, incept [inse'p|t] I. itr Cambr. univ. taga Master-ei. doktorsgrad. II. tr bioi. taga in. ~ion [-Jn] S 1.
påbörjande. 2. Cambr. univ., se föreg. ~ive [-tiv] a påbörjande, begynnelse-; uttryckande början, gram. inkoativ.
~0r [-ta] S Cambr. univ. en som är färdig att ta graden, incertitude [insa:'titju:d] s ovisshet, osäkerhet, incessant
[inse'snt] a oavbruten, oupphörlig,

ständig. ~ly [-li] ado utan avbrott, incest [i'nsest] * blodskam, ^iious [inse'stjuas]

a° skyldig till (innebärande) blodskam. 1. inch [in(t)J] I. s tum; Midi. smula, grand; 3 *s*e8 3 tum; square
kvadrattum; cubic ~
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kubiktum; by n*es, nu by ^ tum för tum, litet i sänder, småningom, sakta men säkert; every rv a soldier ei. a
soldier every ^ soldat i varenda tum; know every ~ of känna ngt ut och in; * to an ^ till punkt och pricka; within
an ~ of o.'s life nästan till döds; give him an <x, and he'll take an ell ordspr. om man ger honom ett finger så tar
han hela handen; pi. *^es [kropps]längd; of lång [till Växten]. II. a 1 sms. med föreg. rftkneord -tums-; a two-*»
deal tvåtumsplanka. III. tr o. itr flytta [sig] tum för tum. 2. inch [in(t)J] s isht i skotska namn ö, holme, inchoatlle
I. [i'nko(u)|it] a endast påbörjad, outvecklad. II. [*eit] tr börja, -ive [-'eitiv, [-in-ko(u)'ativ]-] {+in- ko(u)'ativ]+} a
börjande, begynnelse-; gram. in-koativ.

incidllence [i/nsid|(9)ns] s 1. fallande ngt; angla of ^ infallsvinkel. 2. Midi. räckvidd, verkningskrets, omfattning,
frekvens o. d.; what is the ~ of the tax? vem faller beskattningen på? be of varied ** ställa sig olika, •ent [-(a)nt]
I. s X. händelse, tilldragelse vani. betraktad ss. biomständighet, episod. 2. jur. rättighet el. skyldighet som
medföljer innehav av egendom ei. tjänst. II. a 1. om ljus som träffar (faller) [upon på]. 2. som brukar hända
(drabba) [to ngn, ngt], vanlig [to för ngn]. 3. tillhörande, åtföljande, vidlådande [to ngt]av. jur., +- se »reg. 2.;
studies ~ to his profession studier som tillhöra hans yrke. -ental [-e'ntl] a 1. tillfällig; av underordnad betydelse,
oväsentlig; mellankommande, episodisk; sido-, bi-;

expenses ei. tillfälliga (oförutsedda) utgifter; an business en bisak. 2. som brukar hända (åtfölja) [to, upon ngt]; it
has the ~ advantage that det bar också den fördelen att. -entaily [-e'ntali] adv tillfälligtvis, i förbigående, [helt]
apropå, inom parentes, incinerllate [insi'nar|eit] tr förbränna till aska. -ation [-ei'Jn] s förbränning till aska, Am.
eld-be gängels e. -ator [-eita] s förbränningsmaskin t. ex. för sopor, incipillence [insi'pian|s], -ency [-si] s
begynnelse, början, -ent [-t] a° begynn|ande, -else-, i första stadiet.

incislle [ins|ai'z] tr in|skära, -rista, -hugga, -ion [-i'gn] * inskärning; skåra, [in]snitt. -ive [-ai'siv] a° 1.
[in]skärande; /v teeth framtän-der. 2. biidi. skarp, genomträngande, -or [-ai'za] 9 skär-, fram|tand.

incitllation [insaitei'Jn, -sit-] s [upp]eggande; tillskyndelse. -e [insai't] tr [npp]egga, sporra, driva [to till; till att], -
ement [-[ihsai't-mant]-] {+[ihsai't- mant]+} s [upp]eggande; incitament, eggelse, sporre; motiv, bevekelsegrund.
incivl'ility [insivi'liti] s ohövlighet. -ism [-[i'n-sivizm]-] {+[i'n- sivizm]+} s bristande medborgaranda, incl.
förkortn. för including, inclusively. Imsledon [fqkldan] npr.

inclemllency [inkle'man|si] s omildhet, sträng-

het. -ent [-t] a om väder el. klimat omild, Sträng, hård, bister, kylig, stormig.

inclinjjabie [inklai'njabl] a 1. böjd, benägen [to för att]. 2. gynnsamt stämd [to mot], -ation [inklinei'Jn] s 1.
lutning; böjning of the head]; fys. inklination; angle of ~ lutningsvinkel. 2. widi. benägenhet, lust; fallenhet,
böjelse [to, for; to för att]; tillgivenhet, tycke [for för]: matter of ~ smaksak, -e [-] I. tr 1. luta ned (fram), ge en
lutning; böja; ^ o.'s ear villigt lyssna [to på]. 2. Midi, göra böjd (benägen) E*o för; för att]. II. itr 1. luta [to,
towards åt]. 2. Midi. luta [to an opinion o. d.]; vara böjd (benägen) [to för; för att]. III. [- -, äv. - -] s lutning;



stigning, -ed [-d] a 1. lutande; sned riktning; ~ plane fys. lutande plan. 2. Midi. benägen, hågad, böjd [to, for för;
to för att]; I am ~ (ei. I incline) to think that .. jag lutar [snarast] åt den åsikten att ..; sociably ~ sällskapligt lagd;
well ~ to välvilligt stämd mot; ~ to corpulence med anlag för fetma, -ometer [inklino'mita] s in-klinometer.

inclose &c, se enclose.

incluüde [inklu:'|d] tr omfatta, inbegripa; in-beräkna, medräkna; so as to ~ med inbegripande av; does the price ~
this? ingår det i priset? -ded [-did]pp o. a 1. inberäknad, inklusive [all expenses 2. instängd; mellanliggande
vinkel, -ding [-dig] ppr omfattande; inklusive [<» all expenses], -sion [~3n] s inbegripande; medräknande, -sive
[-siv] a omfattande, inbegripande [of ngt]; appos. m-beräknad, inklusive [from Monday till Saturday o-]; ~ terms
pris på hoteli o. d. med allt inberäknat.

incog [inko'g] F förkortn. för ~nito [-nitou] I. a o. adv inkognito, okänd, under antaget namn, förklädd. II. s
inkognito; person som uppträder inkognito.

incoherence [inko(u)hi/aran|s], -ency [-si] s brist på sammanhang; oförenlighet; motsägelse, inkonsekvens, -ent [-
t] a° osamman-hängande äv. Midi., lös[lig]; oförenlig; motsägande, inkonsekvent; be ~ yra, fantisera.

incombustllibiiity [i'nkambAstibi'liti]* oförbrän-nelighet. -ible [inkambA'stibl] a oförbrän-nelig; eldfast.

incomlle [i'nkam, i'gk-, -kAm] s inkomst, avkastning; en persons samtliga (vanligen årliga) inkomster; he has a
very large ~ han har mycket stora inkomster; the of the bishops biskoparnas inkomster; live on (over) o.'s ~ leva
på (över)sinainkomster. r^-taxinkomstskatt. -er [i'nkA^ma] s 1. en som kommer in. 2. immigrant. 3. inkräktare. 4.
efter-, till|träda-re. -ing [i'nkA^mig] I. a 1. $ inkommande. 2. invandrande. 3. inflytande inkomst o. d. 4.
tillträdande. II. s 1. inträde; ankomst. 2. vani. pi. inkomster.

incommensurüabiiity [i'nkamexnjarabi'liti] s in-
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kommensurabilitet. -able [inkame'njarabl] a° inkommensurabel; ojämförbar, -ate [-[in-kame'njurit]-] {+[in-
kame'njurit]+} a° i missförhållande tin, ej motsvarande, otillräcklig [with, to för]; inkommensurabel,
incommodüe [inkamou'd] tr besvära, komma (vara) oläglig(t) för, oroa, störa, hindra, -ious [-ias] a° 1. obekväm,
trång. 2. % besvärlig, obehaglig [to för], Incommunicllable [inkamju:'nik|abl] o° 1. som ej kan meddelas. 2. som
ej kan delas med andra, •ative [-ativ] a° omeddelsam; osällskaplig. Incommutable [inkamju/tabl] a° 1.
oföränderlig. 2. som ej kan utbytas. Incompact [inkampæ'kt] a lös, osammanhäng-ande.

incomparable [inko'mparabl] a° 1. ojämförlig [with, to med]. 2. oförliknelig, makalös, utomordentlig,
enastående, incompatibility [i'nkampævtibi'liti] s oförenlighet; /x» of temper jur. stridighet i lynne [och tänkesätt]
s&som •kiismässoorsak. -ible [-[in-kampse'tibl]-] {+[in- kampse'tibl]+} a oförenlig [with med], incompetllence
[inka'mpit(a)n|s], -ency [-si] s inkompetens, oförmåga, oduglighet; jur. obehörighet. -ent [-t] a° inkompetent,
oförmögen, oduglig, ej vuxen [io för; att]; jur. obehörig, -fogad.

incomplete [inkamplk'lt] a° ofullständig, -te-ness [-tnis], -tion [-Jn] s ofullständig|het, -t skick.

incomprehensibility [inko^mprilhensibi'liti] s obegriplighet, -ible [-he'nsibl] a° obegriplig. -Ion [-he'njn] s
oförmåga att förstå, incompressible [inkampre'sibl] a osamman-tryckbar.

incomputable [inkampju:'tabl, - - - -] a som ej

kan beräknas, inconceivable [inkansi:'vabl] a° obegriplig, o-fattbar [to för]; F otrolig, häpnadsväckande,
inconclusive [inkanklu:'siv] o° ej bevisande, ej övertygandè, ej avgörande, ej bindande bevis. ~ness [-nis] s
bristande beviskraft; bristande logik.



inconformity [inkanfo/miti] s 1. brist på överensstämmelse; olikhet. 2. se nonconformity. incongruity
[inkoggru'iti] $ brist på överensstämmelse, omotsvarighet, oförenlighet; o-lämplighet; motsägelse, orimlighet, -
ous [-[in-ko'rjgruas]-] {+[in- ko'rjgruas]+} a° oförenlig, ej motsvarande, som + ej går ihop (i stil) [with med];
olämplig; motsägande, orimlig, inconsequence [inko'nsikwjans] s 1. inkonsekvens, brist påföljdriktighet;
ologiskhet. 2. brist på sammanhang, -ent [-ant] a° 1. in-konsekvent, ej följdriktig; ologisk. 2. ej följande på
varann, osammanhängande. -ential [-e'njl] a° 1. se föreg. 2. obetydlig, oviktig; som ej gör väsen av [sig],
inconsiderüable [inkansi'cf(a)r|abl] a obetydlig, oansenlig, -ate [-it] a° 1. tanklös, obetänk-

sam. 2. takt-, hänsynsjlös, ofinkänslig, -ateness [-itnis], -ation [-ei'Jn] s 1. obetänksamhet. 2. taktlöshet.

inconsistency [inkansi'st(a)n|si] s 1. oförenlighet [with med], mot|sägelse, -sättning [6c-tween mellan],
inkonsekvens. 2. ombytlig-het. -ent [-t] a° 1. oförenlig [with med], självmotsägande, inkonsekvent; be ~ with
strida mot, ej stämma med. 2. ombytlig, ostadig, inconsolable [inkansou'labl] a° otröstlig [at, for över].

inconsonllance [inko'nsanan|s] s oförenlighet; brist på harmoni, -ant [-t] o oförenlig, i disharmoni [with, to med],
inconspicuous [inkanspi'kjuas] a° som ej faller

i ögonen; [nästan] omärklig; obemärkt; tillbakadragen; om liten el. grön blomma Oansenlig.

inconstancy [inko'nst(a)n|si] « 1. ombytlighet. 2. ostadighet; oregelbundenhet, -ant [-t] a°

1. ombytlig, flyktig. 2. ostadig, föränderlig; oregelbunden.

incontestable [inkante'stabl] a° obestridlig, incontinllence [inka'ntinan|s] s 1. brist p& återhållsamhet; liderlighet.
2. uk. inkontinens. -ent [-t] a 1. oåterhållsam; liderlig. 2. iak. lidande av inkontinens. -ently [-tli] adv genast,
omedelbart.

incontrovertible [i'nkontrava/tabl,-----] ft0

obestridlig, ovederlägglig. inconvenillence [inkanvi:'njan|s] I. * olägenhet [to för]; obekvämlighet; besvär, omak;
put a p. to ~ vålla ngn besvär. II. tr besvära, förorsaka ngn omak; störa, -ent [-t] o oläglig; obekväm; besvärlig,
förarglig [to, for för], inconvertible [inkanva:'tibl] a° outbytlig; isht

om sedel SOm ej kan utväxlas mot mynt. inconvincibie [inkanvi'nsibl] a omöjlig att övertyga.

incorporate I. [inko^parjit] a 1.* införlivad.

2. jur. konstituerad såsom en corporation [o» o» municipality], ansluten till sådan [an ~ member]. II. [-eit] tr 1.
införliva, förena till ett [helt] [in[*o] i, with med]. 2. [uppblanda; legera[«niA med]. 3.jur. inkorporera; upptaga i
ei. konstituera såsom en corporation ['v/ a railway company; ~ a city; a bank oktrojera]. III. [-eit] itr införlivas,
förena sig, bli ett [with med], -ation [-ei'Jn] s 1. införlivande. 2. innerlig förening. 3. jur. inkorporering;
upptagande i ei. konstituerande såsom en corporation. 4. korporation, kår,

incorporlleal [inko:po:'r|ial] a° okroppslig, -eity [-i'ati] 8 okroppslighet, incorreot [inkare'kt] a° ej fullt riktig;
oriktig, felaktig.

incorrigibility [inko^idjibi'liti] « oförbätterlighet. -ible [inko'ridjibl] a oförbätterlig, oefterrättlig, -ibly
[inko'ridjibli] adv ohjälpligt.

incorruptibility [i'nkarA^ptibi'lit^s 1. ofördärv-barhet. 2. omutlighet. -ible [inkarA'ptibl] a0
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1. som ej kan fördärvas; oförgänglig, evig.

2. omutlig.



Incrassate [inkræ'sit] a bioi. tjock, utsvälld. Increaslle I. [inkri:'s] itr [till]växa, tilltaga [in i]; ökas, föröka sig;
stiga. n. [-] tr öka [på], föröka. III. [i'nkri:s] « till|tagande, -växt [of av» i]> [nt]ökning, förhöjning; förökelse; on
the nu i stigande, tilltagande; ^ of the moon ny[måne]. -ingly [-igli] adv allt mer och mer. incredliibility
[inkrexdibi'liti] s otrolighet. -ible [inkre'dibl] a° otrolig; F häpnadsväckande, -ulity [inkridju:'liti] s klentrogenhet.
-ulous [inkreMjulas] a° ej benägen att tro [of ngt], klentrogen, skeptisk. Increment [i'nkrimant] * till|växt, -
ökning, -lägg; unearned nu värdestegring oberoende av agarens åtgörande. Incrlminatlle [inkri'mineit] tr anklaga
ror brott; inveckla ngn i anklagelse, -ory [-ari] a anklagelse-.

Incrust se encrust, nation [inkrAStei'Jn] s 1. [överdragande med en] skorpa, pannsten o. d. 2. marmorbeläggning
p& byggnad; mosaikinlägg-ning o. d., inkrustering inlagt arbete. 3. inkru-station, förkalkning. 4. biidi. skal.
incubllate [i'nkjub|eit] tr 0. itr ruva [på], -ation [-ei'Jn] s 1. ruvande; äggkläckning [artificial nu]. 2. läk.period of
~inkubationstid utvecklings, tid för smittämne, -ator [-eita] 8 1. äggkläcknings-maskin. 2. läk. couveuse. 3.
apparat för odling av bakterier, incubus [i'nkjubas] s mara äv. biidi. inc.ulcllate [i'nkAlkjeit, ---] tr inprägla,
inskärpa [on a p. hos ngn, on the mind], -ation [-ei'Jn] 8 inskärpande, inculpliate [i'nkAlp|eit, ---] anklaga, tadl a;
inveckla ngn i anklagelse, -ation [-ei'Jn] s anklagelse, beskyllning, -atory [inkA'lpatari] a klandrande, anklagelse-,
incumbliency [inkA'mban|si] s innehavande av kyrkligt ämbete; pastorat; ämbetstid. -ent [-t] I. s innehavare av
kyrkligt ämbete, isht pastorat. II. a 1. liggande [tungt], vilande [on över, på]. 2. som åligger [on ngn] som piikt.
incunabul|a [inkju(:)næ'bjula] 8 Pi. första stadiet, början; med sing, -um inkunabel bok tryckt före 1500.

incur [inka:7] tr ådraga sig, utsätta sig för. incurllability [inkjuvarabi'liti]s obotlighet. -able [inkju'arabl] I. a°
obotlig äv. biidi. II. s isht pi. nus obotligt sjuka.

incurious [inkju'arias] a° 1. ej vetgirig: ouppmärksam, likgiltig. 2. vani. not ~ ej ointressant.

incursliion [inka/jjn] s fientligt infall, plötsligt anfall, inbrott [into in i]; strövtåg, plundringståg. -ive [-siv] a
fientligt infallande; plundrande, incurvllate [i'nka:v|eit] tr kröka (böja) isht inåt. -ation [-ei'Jn] s krökning,
böjning, -e [-[i'n-ka:'v]-] {+[i'n- ka:'v]+} tr kröka, böja inåt.

incuse [inkju:'z] I. a präglad. II. s prägel p& mynt. III. tr prägla. Ind. förkortn. ror India, Indian. indebted
[inde'tid] o 1. skyldig [to a p.], skuldsatt. 2. tack skyldig, förbanden; to be ~ to a p. for stå i [tacksamhetsskuld (i
förbindelse) till någon för ngt, ha någon att tacka för ngt. ~ness [-nis] 8 1. skuld; skulder kon. 2.
tacksamhetsskuld, förbindelse [to till], indecllency [indi:'sn|si] s otillbörlighet, oanständighet tr. konkr. -ent [-t] a°
otillbörlig, opassande, oanständig, indecipherable [indisai'farabl] a omöjlig att tolka.

indecisllion [indi|si'3n] s obeslutsamhet, vankelmod, villrådighet, -ive [-sai'siv] a° 1. icke avgörande [battle]. 2.
obeslutsam, villrådig, vacklande; tveksam, indeclinable [indiklai'nabl] a gram. oböjlig, indecorlious [inde'karas,
indiko/ras] a° opassande. -um [indiko/ram] s brott mot det passande, opassande beteende." indeed [indi/d] I. adv
1. i sanning, verkligen, faktiskt, minsann [nu he is; I do 2. visserligen. 3. i svar ja (jo) visst ei. såå? ofta jaså. II.
interj verkligen! är det möjligt? jo pytt! indefatigable [indifae'tigabl]a0 outtröttlig, oför-truten.

indefeasible [indifh'zibl] a° 1. oåterkallelig. 2.

omistlig right]. indefectible [indife'ktibl] a 1. ofelbar. 2. oförgänglig.

indefensible [indife'nsibl] a° omöjlig att försvara, ohållbar äv. uidi.; oförsvarlig, indefinable [indifai'nabl] o° som
ej kan definieras, obestämbar, indefinite [inde'finit] a obestämd av. gram., inde-finit; obegränsad. ~iy [-li] adv [på
ett] obestämt [sätt], vagt, svävande; på obestämd tid; obegränsat, indelible [inde'libl] a° outplånlig av. widi.
indelicllacy[inde'lik|asi]«ogrannlagenhet, taktlöshet; plumphet,råhet, -ate [-it] a° ogrann-laga, ofinkänslig,
taktlös; grov, simpel, plump, rå.

indemnification [inde*mnifikei'Jn] s skadeersättning, gottgörelse. -fy [inde'mnifai] tr 1. skydda, trygga ngn
[from, against förlust, skada, ansvar]. 2. hålla skadeslös, gottgöra [for], -ty [inde'mniti] s 1. [tillförsäkran om]
säkerhet för förlust, straff o. d.; act of nu amnestikungörelse. 2. gottgörelse, skadeersättning, -stånd [war
indemonstrable [inde'manstrabl, indimo'n-] a



obevislig, axiomatisk. indent [inde'nt] I. tr 1. tanda, udda kanten av ngt; göra inskärning (hak) i. 2. upprätta üka-
lydande exemplar av dokument. 3. beställa, rekvirera. 4. typogr. indraga raden. 5. göra märke (bula) i. II. itr
rekvirera [on a p.for a th.]. III. 8 [av. - -] 1. inskärning, fördjup-
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ning. 2. kontrakt, avtal. 3. rekvisition; beställning, order. 4. [--] märke efteraiag, buckla

0. d. -ation [-ei'Jn] « 1. tandning, inskärning; hak, skåra. 2. typogr. indrag. 3. intryck, märke. -ed [-id] pp o. o 1.
inskuren, uddad, tan-dad i kanten, naggad; försedd med tinnar. 2. kontraktsenligt anställd, lagstadd. -ure [-Jo]

1. 8 isht lärlingskontrakt. XL tr anställa lärling ei. tjänare med kontrakt, städja.

independiience [indipe'ndanls] s 1. oberoende, oavhängighet, självständighet; Day Am. 4 juli 1776. 2.
ekonomiskt oberoende, förmögenhet, fast inkomst, -ency [-si] s 1. $ se »reg.

2. kyrki. independentism. -ent [-t] I. o° 1. oberoende [of av], oavhängig, självständig; [-independent].-] {+in-
dependent].+} 2. ekonomiskt oberoende, förmögen; som gör en oberoende means, in-

+ co»ie]. II. * independent. III. adv, ~ of oavsett.

indescribable [indiskrai'babl] I. a° obeskrivlig.

II. 8 pi. S 'onämnbara* byxor, indestructllibiiity [i'ndistrA^ktibi'liti] s oförstörbarhet. -ible [indistrA'ktibl] a°
oförstörbar, indeterminllable [indita:'min|abl] a obestämbar; omöjlig att avgöra, -ate [-it] a° obestämd, svävande;
oviss, villrådig, -ation [-ei'Jn] s obestämdhet, villrådighet, -ed [-d] o oavgjord, obestämd, -ism [-izm] s aios.
indeter-minism.

indjex [i'ndeks] lat. I. s (Pi. -exes ei. -ices [-[i'ndi-si:z])-] {+[i'ndi- si:z])+} 1. anat. pekfinger. 2. visare på
Instrument.

3. alfabetisk förteckning, register. 4. biidi. indicium, kännetecken [of på]. 5. yetensk. index, exponent. 6. the 7~
förteckning på ar påven förbjudna böcker, index. II. tr förse med register i*, /^-finger [-figga] s 1. pekfinger. 2.
visare.

India [i'ndja] npr Indien Osttndien; the ~ Office departementet för Indien i London; Further ^ Bortre Indien; the
East ^ Company Ostindiska kompaniet; the West ~ Islands Västindiska öarna; ~ paper kinesiskt rispapper;
Oxford au paper slags tunt tryckpapper. <x;man [• man] s ostindiefarare fartyg. ~n [-n] I. o 1. indisk; cane
bamburör; ~ fire vit bengalisk eld; ~ ink kinesisk tusch. 2. indiansk; ~ corn majs; ~ file gåsmarsch; ~ meal Am.
majsmjöl; ~ summer isht Am. vacker sensommar, brittsommar; ~ weed tobak. II. s 1. t indier; anglo-indier [Old
returned 2. indian [Red ~na [indiæ'na,-a:'na], ^napolis [indianse'palis] nprr. i^-rubber [-rA'ba] s kautschuk,
gummi, indicllate [i'ndik|eit] tr angiva, antyda, utvisa, visa (tyda) på; tekn. indicera horse-power]. -ation [-ei'Jn] s
1. angivande, utvisande; antydan. 2. [känne]tecken, indicium; symptom; [faint] ~ spår; the are det ser ut som om.
-ative [indi'kativ] I. a° 1. [äv. -eitiv] ut-+ visande, antydande [o/]; be ~ of tyda på. 2. gram. indikativ[isk] mood].
II. s gram. in-

dikativ. -ator [-eita] s 1. angivare, anty-+ dare. 2. tecken [of på]. 3. tekn. indikator mätinstrument. -atory [-eitari]
o angivande, utvisande.

indices [i'ndisi:z] pl av index. indiet [indai't] tr anklaga, försätta under åtal gnm utslag av en grand jury. ^able [-
abl] a åtalbar; hemfallen under strafflagen. ~er [-a] s åklagare. ^Jon [indi'kjn] s tidräkningscykel av is år [cycle of
~ment [-mant] s anklagelse, isht åtal (skriftlig stämning) för brott [bill of

Indies [i'ndiz] npr, the [.East] Ostindien,

the West Västindien, indifferllence [indi'fran|s] s 1. likgiltighet [to, towards för], liknöjdhet. 2. oviktighet,



betydelselöshet [a matter of 3. medelmåttighet. 4. vetensk. indifferens. 5. åid. opartiskhet, -ency [-si] s
betydelselöshet, -ent [-t] I. a° I. likgiltig [to för]; liknöjd, ointresserad, kallsinnig. 2. oviktig, oväsentlig,
betydelselös. 3. medelmåttig; passabel; klen, skral [hut very 4. vetensk. indifferent. 5. åid. opartisk, neutral. II. s
neutral person, indigence [i'ndidgans] s fattigdom, torftighet, armod.

indigenous [indi'djinas] a0 1. infödd; inhemsk.

2. medfödd, naturlig [to för], indigent [i'ndidjant] a fattig, behövande, utblottad.

indigested [indid3e'st|id] a 1. osmält. 2. biidi. omogen, ej genomtänkt; ej klart framställd, oordnad, kaotisk, -ible
[-ibl] a osmältbar, svårsmält av. widi., svår att smälta, -ion [-Jn] 8 1. dålig matsmältning. 2. osmält (omogen)
beskaffenhet, -ive [-iv] a som lider av ei. förorsakar dålig matsmältning, indign [indai'n] a aid. ovärdig; skamlig,
indignilant [indi'gn|ant] a indignerad, harmsen, kränkt, förnärmad, uppbragt [at a th., with a p.]. -antly [-antli] adv
med harm, med förtrytelse. -ation [-ei'Jn] s indignation, harm, förtrytelse [at a th., against, with a jp.]; -meeting
protestmöte, -ity [-iti] s kränkning, skymf.

indigo [i'ndigou]s indigo[blått]; indigobuske. indirect [indire'kt, -dair-] a° indirekt, medelbar; på omvägar;
förtäckt, lömsk; ~ object dativobjekt; use ~ practices Midi, gå krokvägar (bakvägar), ^ness [-nis] 8 krokvägar,
omsvep, bakslughet.

indiscernible [indiza:'nibl] a° oförnimbar, o-märkbar.

indiscipline [indi'siplin] s brist på disciplin, indiscrüeet [indiskr|i:'t] 1. obetänksam, oförsiktig, tanklös. 2.
indiskret, ogrannlaga, taktlös, lösmynt, -ete [indi'skri:t] a onpp-delad. -etion [-e'Jn] s 1. oförsiktighet,
obetänksamhet, tanklöshet. 2. indiskretion, ogrannlagenhet, lösmynthet. indiscriminllate [indiskri'min|it] a 1. utan
åt-
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skillnad; sammanblandad, förvirrad. 2. som ej gör vederbörlig åtskillnad, kritik-, omdömes|-lös, utan urskillnad. -
ately [-itli] adv om vartannat, utan åtskillnad, -ating [-eitig] a° som ej gör vederbörlig åtskillnad, kritiklös, blind, -
ation [-ei'Jn] s kritik-, omdömes|löshet. indispensable [indispe'nsabl] a° oundgänglig, oumbärlig [to, for för],
absolut nödvändig; oeftergivlig.

indisposlle [indispou'z] tr 1. göra oduglig, sätta ur stånd Efor; to inf.]. 2. göra obenägen (ohågad). 3. ^ göra
mindre gynnsamt stämd, -ed [-d] pp o. a 1. indisponerad, obenägen, ej upplagd [to för]. 2V. t ogynnsamt stämd
[towards mot]. 3. indisponerad, opasslig. -ition [indispazi'Jn] s 1. indisposition, obenägenhet, olust [to för]. 2.
avoghet, ovilja [to, towards mot]. 3. indisposition, opasslighet. indisputable [indi'spjutabl, indispju:'tabl] a°
obestridlig, oomtvistlig, indissolubility [i'ndiso^ljubi'liti] s 1. oupplös-lighet. 2. odelbarhet, -uble [indiso'ljubl, [-
in-di'saljubl]-] {+in- di'saljubl]+} a° 1. oupplöslig, fast, ständigt bindande [~ bond, link]. 2. som ej kan upplösas
ei. sönderdelas; oförstörbar, indistinct [indisti'g(k)t] a° otydlig; svår att urskilja (uppfatta); oklar, dunkel. ~ive [-
iv] a ej åtskiljande; utan särdrag, lively [-ivli] adv utan åtskillnad, indistinguishable [indisti'ggwijabl] a° 1.
omöjlig att skilja [from]. 2. som ej kan urskiljas, omärklig, indite [indai't] tr avfatta, författa, skriva, individual
[individual] I. a individuell, enskild, särskild; egenartad, utmärkande för den enskilde, personlig; this is left to ~
judgement därom står det var och en fritt att själv döma. II. s individ, enskild [varelse]; F person, 'gynnare*. ~ism
[-izm] s individualism, -itet. ~ity [rndividjuæliti] s 1. individualitet, egenart, särprägel, personlighet; pi.
personliga egenskaper. 2. individuell tillvaro. ^ization [-aizei'Jn] 5 individualisering. ~ize [-aiz] tr individualisera.
~ly [-i] adv individuellt, var och en särskilt (för sig), indivisibility [i'ndivivzibi'liti]sodelbarhet, -ible [indivi'zibl]
a odelbar.

Indo- [i'ndo(u)] i sms. indisk, indo-; Chinese



hörande till Bortre Indien, indociille [indou'sail, -do's-] a oläraktig, trög; motsträvig, -ity [indo(u)si'iiti] s
oläraktighet, tröghet.

Indo-IIEuropean [i/ndo(u)|ju>arapi'an] a indo-europeisk. -Germanic [-djaimas'nik] a indo-germansk.

indoliience [i'ndolan|s] s indolens, slöhet, lojhet, lättja, -ent [-t] a° 1. indolent, slö, loj, håglös, oföretagsam. 2.
läk. som ej förorsakar smärta tumour]. indomitable [indo'mitabl] a° okuvlig, ihärdig, oövervinnelig, outtröttlig.

indoor [i'ndo:] a 1. inomhus- work, games]. 2. i fattighus[et] relief], [i'ndo:'z] adv inomhus. Indore [indo:', - -]
npr.

indorsllation [indo:s|ei'Jn] s hand. endossering.

-e se endorse, -ee [-i:'] s hand. endossat. indraught [i'ndra:ft] s ström, drag &0 inåt. indubitable [indju:'bitabl] a°
otvivelaktig, induce [indju:'s] tr 1. förmå, beveka, föranle-+• da, få ngn [to till att göra ngt]. 2. medföra,
förorsaka, framkalla; fys. inducera. 3. draga slutsats, härleda allmän regel ur enskilda fall [from]. ~ment [-mant] s
1. lockelse, [för]anledning: hold out locka, göra ngt för att uppmuntra. 2. jur. ingress, inledning, induct [indA'kt]
tr 1. insätta, installera [[in~]to i ämbete &o]. 2. införa, sätta ngn in i E[«n]to]. *x,ance [-ans] s fys.
självinduktion. inductile [indA'ktail] a som éj kan uttänjas;

oböjlig äv. bildl. induction [indA'k|fn] s 1. mos., fys. induktion; *>*-coil induktorium. 2. anförande av fakta för
bevis. 3. installation. 4. % införande; inledning. -ive [-tiv] a° 1. mos. Induktiv, härledd ur exempel. 2. fys.
induktions-. 3. [föran-] ledande, lockande [to till], -or [-ta] s 1. fys. induktor. 2. installatör, indue se endue.

indulge [indA'ldg] I. tr 1. ge efter för, vara efterlåten mot ngn [in i]; skämma bort ngn [with med]; ~ o. s. hängiva
sig [in åt böjelser], klema med sig; slå sig lös; <^d bortskämd. 2. tillfredsställa, lämna fritt lopp åt böjelser; hysa,
nära. II. itr, hängiva sig åt, tillåta sig [njutningen av], tillfredsställa sitt begär efter, unna sig [a holiday, a cigar].
~nce [-ans] s 1. överseende, mildhet, skonsamhet; Declaration of Ihist, proklamation angående religionsfrihet. 2.
eftergivenhet, -låtenhet; flathet. 3. tillfredsställande [of av], hängivelse [in åt]; njutning[ar]. 4. särskild gunst,
ynnest, förmån; lyx. 5. kyrki. avlat. 6. hand. betalningsanstånd. ~nt [-ant] a 1. överseende, mild, skonsam \to
mot]. 2. eftergiven; släpphänt, flat. ~ntly [-antli] adv X. med överseende. 2. med efterlåtenhet. indult [indA'lt] s
påvlig dispens, indurllate [i'ndjuar|eit] I. tr göra hård, härda äv. biidi., förhärda. II. itr 1. hårdna, bli hård &v biidi.,
förhärdas. 2. om sed bli inrotad, -ation [-ei'Jn] s hård|nande, -het; biidi. förhärdelse. Indus [i'ndas] npr.

industrial [indA'strial] I. a° industriell, industri-; ~ exhibition industriutställning; the ~ revolution omvälvningen i
Englands näringsliv cirka 1750—1820; ~ school yrkesskola isht för försummade barn. II. s 1. industriman. 2. pi.
r^s industriaktier. ~ism [-izm] s industrialism. ~ist [-ist] 8 industri|man, -idkare. ~ize [-aiz] tr industrialisera,
industrliious [indA'strias] a° flitig, idog, trägen,
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arbetsam, ihärdig; nitisk, -y [i'ndastri] s 1. flit, idoghet, arbetsamhet, strävsamhet, nit. 2. näringsflit. 3. industri;
industri-^ närings|-gren.

indwellller [i/ndwe/l|a] s invånare, -ing [-ig] a

o. s inneboende, jnebriilant [ini:'bri|ant] I. a [be]rusande. II. s rusmedel, -ate I. [-it] a berusad. II. [-it] s
[vane]drinkare, alkoholist. III. [-eit] tr [-[be]-rusa-] {+[be]- rusa+} av. biidi. -ation [-ei'Jn] s berusning av. biidi.,
rusighet. -ety [inibrai'ati] s berusning; vnni. vanesuperi, alkoholism, inedible [ine'dibl] a oät|lig, -bar. inedited
[ine'ditid] a 1. ej utgiven, otryckt. 2.

publicerad i oförändrad form. ineffable [ine'fabl] o° outsäglig, ineffaceable [inifei'sabl] a° outplånlig,
ineffectilfva [inife'ktliv] a° ineffektiv, utan [-[tillräcklig]-] {+[till- räcklig]+} verkan; otillräcklig; oduglig; som ej
gör ngt intryck, -ual [-jual, -Jual] a° utan effekt, resultat-, frukt|lös, fåfäng, inefficacllious [inefikei'Jas] a om sak



utan [-[åsyftad]-] {+[åsyf- tad]+} verkan, gagnlös, till ingen nytta, -y [-[in-e'fikasi]-] {+[in- e'fikasi]+} s frukt-,
resultat|löshet. inefficillency [inifi'Jn|si] s ineffektivitet; brist på driftighet (framåtanda), oduglighet, -ent [-t] a° ej
[särdeles] effektiv; av. om person utan driftighet och energi, medelmåttig, oduglig, inelastic [inilae'stik, -la:'s-] fc
ej elastisk. ~ity [inilæsti'siti, -la:s-] s brist på elasticitet. inelegüance [ine'liganjs] s brist på förfining ei. smak
(elegans); klumpighet; oskönhet, -ant [-t] a° utan förfining (elegans); klumpig; smaklös, oskön, ineligibility
[inelidjibi'liti] s 1. ovalbarhet. 2. oantaglighet, olämplighet, -ible [ine'lidjibl] a° 1. ovalbar. 2. oantaglig, olämplig,
ineluctable [iniU'ktabl] a ofrånkomlig, inept [ine'pt] a° 1. t oduglig; olämplig. 2. o-rimlig, befängd; dum,
dåraktig,löjlig. ^itude [-itju:d]s 1. oduglighet; olämplighet. 2. orimlighet; dumhet, dåraktighet. inequality
[ivni(:)kwo'liti] s 1. olikhet, skillnad; ojämnhet av. konkr. 2. otillräcklighet, inkompetens [to för]. 3.
föränderlighet, oregelbundenhet; astr. avvikelse, inequitllable [ine'kwit|abl] o° orätt|färdig, -vis.

-y [-i] s orättjfärdighet, -visa. ineradicable [iniræ'dikabl] a° outrotlig, inerrable [ina:'rabl] a° ofelbar, inert [ina:'t]
a° trög, slö; overksam; kem. neutral. ~ia [ina:'Jia] s tja. tröghet [vis inertiæ]; slöhet. ^ness [-nis] s tröghet, slöhet;
overksamhet.

inestimable [ine'stimabl] a° ovärderlig, oskattbar.

inevitability [ineVitabi'liti] s oundviklighet; något som är oundvikligt; jfr raij. -able [-[in-e'vitabl]-] {+[in-
e'vitabl]+} a° 1. oundviklig [the F vanlig, 'obligatorisk'. 2. S natur|nödvändig, -lig, -trogen; koustnäriigt
övertygande.

inexact [inigzae'kt] o° inexakt, ej [fullt] riktig, onöjaktig; otillförlitlig, felaktig, ^itude [-[-i-tju:d],-] {+[-i-
tju:d],+} ~ness [-nis] s brist på noggrannhet, onöjaktighet; felaktighet, inexcusable [inikskju:'zabl] a° oursäktlig,
inexecutabie [inikse'kjutabl] o ogenom-, ouif förbar.

inexhaustible [inigzo:'st|ibl] a® 1. outtömlig. 2. outtröttlig, -ive [-iv] a° 1. outtömlig. 2. ej uttömmande ämnet,
inexorability [ineNks(a)rabi'liti] 5 obeveklighet.

-able [ine'ks(a)rabl] a° obeveklig, inexpediency [inikspi:'dian|si] s olämplighet.

-ent [-t] a olämplig, otjänlig, ofördelaktig, inexpensive [inikspe'nsiv] a° billig, inexperience [inikspi'arians] s
oerfarenhet. *vd

[-t] a oerfaren [in i], inexpert [inekspa:'t] a° oförfaren, oövad. inexpiable [ine'kspiabl] a° 1. som ej kan försonas
(gottgöras) offence]. 2. oförsonlig [/x* hatred, war]. inexplicllability [ineksplikabi'liti] s oförklarlighet. -able
[ine'ksplikabl] a° oförklarlig, inexplicit [inikspli'sit] a° otydlig[t framställd], inexpressllible [inikspre's|ibl] I. a°
outsäglig, obeskrivlig. II. s pi. skämts, 'onämnbara', byxor, -ive [-iv] a° 1. uttryckslös, intetsägande. 2. aid.
outsäglig, inexpugnable [inikspA'gnabl] a0 1. ointaglig,

oövervinnelig. 2. biidi. orubblig, inextensible [inikste'nsibl] a som ej kan uttänjas, o[ut]tänjbar. inextinguishable
[iniksti'ggwijabl] a° o[ut]-

släcklig; oförstörbar, inextricable [ine'kstrikabl] o° 1. omöjlig att reda ut, invecklad, krånglig, hopplöst
tilltrasslad; oupplöslig ['v knot]. 2. omöjlig att komma ur maze]', ofrånkomlig. Inez [i:'nez, ai'nez] npr, inf.
förkortn. för infinitive. infallibility [infæxlibi'liti] s ofelbarhet -ible

[infæ'libl] a° ofelbar; osviklig, säker, infamllous [i'nfam|as] a° l.illa beryktad, ökänd. 2. vanhederlig, skändlig,
avskyvärd. 3. jur. vanfrejdad, ärelös; vanärande, neslig, -y [-i] s 1. vanära. 2. skändlighet; nidingsdåd; the ~ of
det skändliga i. 3. jur. vanfrejd, ärelös-het.

infanilcy [i'nfan|si] s 1. spad barndom. 2. jur. minderårighet, omyndig ålder. 3. büdi. barndom, 'linda', -t [-t] I. s 1.
vani. spädbarn; ~ nursing barnavård. 2. barn under 7 år. 3. jur. omyndig person under 21 år. II. a 1. späd;
barnslig. 2. småbarns- school]. 3. biidi. outvecklad, omogen, -ta [infse'nta] s infan-tinna spansk prinsessa, -te
[infæ'nti] s infant spansk prins, -ticide [infæ'ntisaid] s 1. barnamord. 2. barnamördjare, -erska. -tile [-tail,
infæ'ntail] a barnslig, barndoms-; ~ paralysis barnförlamning, -tine [-tain] a barns-
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infantry [i'nfantri] s infanteri, fotfolk; ~man infanteriet;

Infatuatlle [infse'tjueit] tr bedåra, förblinda, -ed [*id] pp o. a° galen Midi.; förblindad, bedårad, besatt \by av,
genom]; passionerad [love]; ~ with (about) blint förälskad (vansinnigt kär) i ngn; passionerat hängiven ngt. -lon
[-[infæ-tjuei'Jn]-] {+[infæ- tjuei'Jn]+} s bedårande; dårskap, förblindelse; blind förälskelse. Infect [infe'kjt] tr
infektera, smitta av. Midi. [with med]; moraliskt fördärva, ^ion [-Jn] s infektion, smitta; smittämne; smitt[o]sam
sjukdom; Midi. [pest]smitta, fördärv, ^ious [-Jas] + a° smitt[o]sam av. biidi.; matter smittämne.

~ive [-tiv] o smitt[o]sam. infelicitllous [infili'sit|as] ©° olycklig, isht olämplig^ vald], -y [-i] $ 1. olycka; missöde.
2. olämplighet, mindre lyckligt uttryck o. d. Infer [info/] tr 1. sluta sig till ngt [from av], draga den slutsatsen
[that att]. 2. innebära, enable [-rabl, i'nfarabl] a som man kan sluta sig till [from av]. ~ence [i'nf(a)rans] s
slutande; slutsats; draw an ~ from a th. draga en slutsats av ngt.

inferior [infi'aria] I. a° lägre, ringare, sämre, + underlägsen, -ordnad [to ngn, ngt; in i]; planets planeter vilkas
banor ligga inom jordbanan. II. 8 en underordnad; o.'s ens underordnade, de som äro av lägre rang
(samhällsställning, ålder, begåvning Ao) än en själv. *v/ity [infiario'riti] s underlägsenhet; ringare +
levnadsställning (värde &c) [to än], infernllal £nfa:'n|al] I. a° infernalisk, djävnlsk, helvetisk; F avskyvärd,
förbannad; ~ machine helvetesmaskin. II. s pi. avgrundsandar. -o [-ou] s inferno, helvete, infertillle [infa:'tail] a
ofruktbar, -ity [infaiti'-

liti] s ofruktbarhet. Infest [infe'st] tr hemsöka, översvämma Midi., göra trakt osäker; r^edwith hemsökt av. ^ation
[-ei'Jn] s hemsökelse; härjning, skadegörelse. Infidel [i'nfidal] I. s 1. otrogen (ihist. icke-kris-ten; icke-
muhammedan, icke-jude). 2. fritänkare; tvivlare. II. a otrogen se foreg. ~ity [infide'liti] s 1. otro. 2. trolöshet;
otrohet [to mot].

Infield [i'nfr.ld] s 1. inäga; odlingsbar (odlad)

mark. 2. i basebali fältet inom baslinjerna. Infighting [i'nfai'tig] s närkamp i boxning. Infiltrllate [infi'ltr|eit] I. tr
infiltrera; intränga i; <\*d with genomträngd, -syrad av. II. itr intränga i vävnader o. d. -ation [-ei'Jn] s
infiltration, -ering; omärkligt inträngande, infinitlle [i'nfinit, ss. mat. o. gram. term äv. [-i'nfai*-nait]-] {+i'nfai*-
nait]+} I. a° oändlig, ändlös; omätlig, ofantlig; infinit. II. the ~ oändligheten; the den + Oändlige, Gud. -esimal
[i^nfinite'simal] I. a° oändligt liten;mat. infinitesimal- calculus]. II. s mat. oändligt liten kvantitet. -Ival [-[infi-
nitai'val]-] {+[infi- nitai'val]+} a infinitiv-. -ive[infi'nitiv] I. a infinitiv- E~ mood], II. s infinitiv, -ude [infi'nit-

ju:d], -y [infi'niti] s oändlighet, ändlöshet; oändlig mängd. Infirm [infa:'m] a° 1. klen, skröplig, bräcklig, kraftlös,
isht ålderdomssvag [old and 2. ostadig, osäker, vacklande, obeslutsam E<x» of purpose]. ~ary [-ari] s sjuk|hus,
»avdelning vid inrättning o. d. ~ity [-iti] 8 1. skröplighet, [ålderdomssvaghet; pi. krämpor. 2. lyte, defekt, fel. 3.
svaghet, osäkerhet, vacklan.

infix I. [infi'ks] tr 1. fästa (driva) in [in i]. 2. biidi. in|prägla, -planta, -skärpa [in i sinnet, minnet]. 3. gram.
inskjuta infix i ord. II. [-[i'n-fiks]-] {+[i'n- fiks]+} 8 gram, infix, inflamile [inflei'm] I. tr 1. antända, sätta eld på.
2. biidi. [upp]tända lidelser o. d.; upphetsa, egga, reta E~ with wine]. 3. upphetta; inflammera. 4. underblåsa,
förvärra. II. itr 1. ta eld. 2. bli het (vred, upphetsad). 3. bli inflammerad. -inability [infWmabi'liti] s lätt-
antändlighet. -mable [inflse'mabl] o lättan-tändlig äv. Midi. -mation [inflamei'Jn] * 1. antändning. 2. Midi.
upphetsning, 'glöd'. 3. inflammation. -matory [inflse'matari] o 1. upphetsande. 2. inflammatorisk; förenad med
inflammation, infiatlle [inflei^t] tr 1. blåsa upp. 2. biidi. göra uppblåst E~ with pride]. 3. ekon. osunt öka
sedelutgivning, omsättning o. d., driva upp över verkliga värdet, -ed [-tid] pp o. a 1. uppblåst av. Midi., inbilsk. 2.



svulstig, bombastisk stil. 3. jfr föreg. -ion [-Jn] s 1. upp|blåsning, -svälld-het. 2. Midi. uppblåsthet, dryghet. 3.
svulst i uttryck, bombasm. 4. ekon. inflation, försämring av penningvärdet, prisstegring vani. be*

roende p& osunt ökad sedelutgivning.

inflect [infle'k|t] tr 1. böja, kröka. 2. gram. böja, deklinera, konjugera. 3. modulera rösten. ~ion[al] se
inflexioti[at]. ~ive [-tiv] a gram. böjnings-, böjlig, inflexibility [infleksibi'liti] 8 oböjlighet. -ible [infie'ksibl] a°
oböjlig av. biidi.; orubblig, obeveklig.

inflexion [infle'kjn] s 1. böj|ande, -ning, krök-ning. 2. gram. böjning; böjd form; böjningselement. 3. röstens
modulation. 4. mat. in flexion [point of /al [-(a)l] a gram. böjnings-, böjlig.

inflict [infli'k|t] tr [p]ålägga strafr, tillfoga ont, tilldela slag o.d. [on, upon]; påtvinga [o.'s company (o. s.) upon
ngn], rv/able [-tabl] a som kan [p]åläggas. ~ion [-Jn] s 1. [p]åläggande av straff, tillfogande av lidande &e. 2.
lidande, hemsökelse, straff[dom]; F plåga, 'syndastraff', inflow [i'nflou] se influx. influenllce [i'nfluan|s] I. s 1.
inflytande [on, upon, over på, över; with hos]; exercise (exert) /x/ utöva inflytande; have s* with äga inflytande
hos ngn; be under the ~ of stå under inflytande av, påverkas av; open to any ~
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lätt påverkad. 2. fys. influens. II. tr ha inflytande på; influera, påverka; förmå [ito till att], -t [-t] I. a
inströmmande. II. s biflod, -tial [influe'nj(a)l] a° som utövar stort inflytande, inflytelserik, influenza [influe'nza] s
influensa; biidi. epidemi, influx [i'nfUks] s 1. inströmning, -flöde [into i]. 2. tillströmning, -flöde av. büdi.; riklig
tillförsel, uppsjö [of på], infold 6© enfold.

inform [info:'m] I. tr 1. meddela, underrätta [a p. of a th. ngn [om] ngt; a p. that ngn att]; ~ o. s. of göra sig
underrättad om, ta reda på; be ~ed veta besked. 2. poet. ingiva biidi.; liva, besjäla [with]. II. itr, »v against
uppträda som angivare mot, anklaga, informal [info/mal] a° 1. ej i överensstämmelse med vanliga former,
form|vidrig, -lös, oformlig. 2. utan formaliteter (ceremonier); enkel och naturlig, anspråkslös. >^ity [-[info:-
mæ'liti]-] {+[info:- mæ'liti]+} s 1. åsidosättande av vanliga former, oformlighet, formfel. 2. enkelhet,
anspråkslöshet, informllant [info:'m|ant]s meddelare, sagesman, ••ation [-ei'Jn] s 1. utan pi. meddelande; [-
underrättelse^],-] {+under- rättelse^],+} upplysning[ar] [about, on angående, om]; vetande, kunskap[er] som ngn
sitter inne med; an interesting piece of ~ en intressant nyhet; this ^ dessa upplysningar; gain (gather, get, obtain,
receive) ~ skaffa sig (få) upplysningar; take ~ on a th. with a p. hos ngn inhämta upplysningar om ngt; for the o»
of till upplysning (ledning, efterrättelse) för; to the best of my ~ såvitt jag vet. 2. jur. (pi. **us) angivelse; lay an
^ against angiva, -ative [-ativ] a°, -atory [-atari] a upplysande; upplysnings-, -er [-a] s angivare, ofta i dålig
bemärkelse: en som gjort angivande till sitt yrke [av. common infra [i'nfra] lat. under; nedan; ~ dig. [i'nfra di'g]
förkortn. av dignitatem (lat.) under ens värdighet, opassande, infract [infræ'k|t] tr Am. bryta, överträda. ~ion [-Jn]
s brytande uidi., överträdande, kränkande [of a lavo\, infrangible [infræ'n(d)3ibl] a 1. som ej kan

brytas sönder. 2. okränkbar. infrequllency [infri:'kwan|si] s ovanlighet, sällsynthet. -ent [-t] a° ovanlig, sällsynt,
infringe [infri'n(d)3] tr bryta, överträda, kränka lag &c; göra intrång i patent o. d. [äv. itr. med [up\on]. ~ment [-
mant] s brytande, överträdande, kränkning [of av lag &o]; intrång [on i, på].

infuriate [infju'arieit] tr försätta i raseri. ~d

[-id] a rasande, ursinnig, infuslle [infju:'|z] tr 1. ingjuta isht biidi. [into i];

ingiva, bibringa. 2. göra infusion på: [låta + ngt t. ex. te] stå och dra äv. itr. -ible [-zibl] a osmältbar. -lon [~3n] s
1. ingjutande isht Midi. 2. pågjutning med vätska; infusion. 3. till-

sats. -oria [-so:'ria] s pi., -ory [-sari] s zooi. infusionsdjur. Ingall [i'ggo:l] npr.

ingathering [i'ngæNöarig] s inbärgning, skörd. Inge [ig, in(d)3] npr; Dean Inge [ig]. Ingelow [i'n(d)3ilou] npr.



ingeminate [indje'mineit] tr upprepa yttrande;

~ peace ihärdigt yrka på fred. ingenllious [ind3|i:'njas] a° fyndig, påhittig; sinnrik; % skarpsinnig, -uity [-
inju(:)'iti] s fyndighet; sinnrikhet; t skarpsinne, -uous [-e'njuas] a° öppen, frimodig, uppriktig, oförställd,
okonstlad, naturlig. Ingersoll [i'gga(:)sol, -soul] npr. ingest [indge'st] tr intaga näring. ~ion [-Jn] s intagande av
näring.

Ingllestre [i'ggestri], -ham [i'gam] nprr. ingle [iggl]sSkotu. eld på härden; "»-nook spiselvrå. Ingllleborough
[i'gglb(a)ra], -lis [igglz] nprr. inglorious [inglo:'rias] a° 1. skamlig, neslig;

föga ärofull. 2. % obemärkt i världen, ingoing [i'ngo(u)ig] I. a in|gående, -kommande; tillträdande. II. s % in-,
till|träde. Ingoldsby [i'gg(a)l(d)zbi] npr. ingot [i'ggat, -ot] s oarbetat metallstycke av guld,

silver ei. stài, tacka, stång, plants. Ingpen [i'gpen] npr. ingraft se engraft. Ingraham [i'ggraham, -griam] npr.
ingrain [i'ngrei'n, ar. --,--] I. al. äkta färgad, genomfärgad. 2. Midi. in|grodd, -rotad; inneboende. II. tr se engrain.
~ed [-d, äv. --, - -] a biidi. inrotad; 'tvättäkta'; nedärvd. Ingram [i'ggram] npr.

ingratiatlle [ingrei'Jfieit] refi, ~ o. s. with ei. into the favour of ställa sig in hos, göra sig omtyckt av, vinna ngns
ynnest, -ingly [-igli] adv inställsamt. ingratitude [ingræ'titju:d] s otacksamhet [to mot].

ingredient [ingri:'diant] s ingrediens, ingående beståndsdel; inslag.

ingress [i'ngres] s in|träde, -trängande [into i]; rättighet tin tillträde.

ingrowing [i'ngrouNig] a som växer inåt. inguinal [i'ggwinal] a anat. ljumsk-. ingulf se engulf.

ingurgitate [inga:'d3iteit] tr glupskt svälja, [upp]sluka av. biidi.

inhabit [inhae'bit] tr bebo. ~able [-abl] a be-boelig. ~ancy [-ansi] s bofasthet. ~ant [-ant] s in|vånare, -byggare [of
i]; bofast person, nation [-ei'Jn] s [be]boende. /ved [-id] pp be|bodd, -folkad. inhalllation [in(h)alei'Jn] 5 isht iak.
inandning, inhalation, -e [inhei'1] in|andas, -supa. -er [inhei'la] s 1. en som inandas [of ngt]. 2. in-halator,
[in]andnings-, inhalations|apparat. inharmonl!ic[al] [inha:m|o'nik(al)] a, -ious [-ou'njas] a° disharmonisk,
missljudande, skorrande.
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inhere [inhi'a] itr (med in) innebo biidi. (i ngt), tillhöra ss. egenskap, vara oskiljaktigt förbunden med. ~nce [-
rons], ~ncy [-ransi] s inneboende i ngt. ~nt [-rant] a° inneboende biidi. [in i]; konstitutiv; naturlig, medfödd,
inherit [inhe'rit] I. tr ärva av. biidi. [from av], II. itr ärva. ^able [-abl] a 1. ärftlig. 2. arvs-berättigad. —ance [-ans]
s arv i aiia bet.; arvedel. ~or [-a] s arv|inge, -tagare, *vress [-ris], ~rix [-riks] s arvtagerska. inhibit [inhi'bit] tr 1.
hämma, förhindra, in-hibera. 2. förbjuda ngn [from -ing att], ^ion [in(h)ibi'Jn] s 1. häm|mande, -ning, förhind-+
rande. 2. förbud. ~ory [-ari] a 1. hämmande, förhindrande. 2. förbjudande, inhospitliable [inho'spitabl] a°
ogästvänlig av. biidi.; karg. -ality [inhospitæ'liti] s ogästvänlighet.

inhuman [inhju/man] a° omänsklig,grym, brutal. ~ity [inhju(:)mæ'niti] s omänsklighet, grymhet.

inhumllation [inhju(:)mei'Jn] s jordande, begravning. -e [inhju/m] tr jorda, begrava. Inigo [i'nigou] npr.

inimical [ini'mikal] a° 1. fientlig[t sinnad] [to

mot]. 2. ogynnsam, skadlig [to för], inimitable [ini'mitabl] a° oefterhärmlig; oförliknelig.

iniquitilous [ini'kwitlas]»0 orätt|färdig, - vis; upprörande. -y [-i] s 1. orättfärdighet, -visa; ondska, vrånghet. 2.
ogärning, oförrätt; F rackartyg.

+ initillal [ini'J|l] I. a begynnelse-, inledande. II. s begynnelsebokstav; pi. r^s initialer. III. tr märka (underteckna)



med initialer; parafera traktat, -ally [-ali] adv i början, -ate I. [-ieit] tr 1. [på]börja, inleda, sätta i gång biidi.,
starta. 2. initiera, införa [in, into i sällskap, vetenskap &o], göra förtrogen med, inviga i hemlighet &c. II. [-iit] a
1. t påbörjad. 2. invigd. III. [:iit] s en [nyligen] invigd; nybörjare, -ation [-iei'Jn] s 1. påbörjande, begynnelse. 2.
införande, invigning [into i], -ative [-iativ] I. 5 1. initiativ, första steg[et]; take the ~ taga initiativet, gå i spetsen
[in -ing]; on (of) o.'s own ^ på eget initiativ, av egen drift; on the ~ of på initiativ av. 2. initiativ-, förslagsrätt
[possess (have) the II. a begynnelse-, inledande, -ator [-ieita] s

1. påbörjare, inledare. 2. en som inviger, -atory [-iat(a)ri] a 1. begynnelse-, inledande.

2. invignings-.

inject [ind3e'k|t] tr 1. spruta in [into i]. 2. fylla håiigbet genom insprutning [with av]; n*ed eyes blodsprängda
ögon. ~ion [-Jn] s 1. injektion, insprutning av. konkr.; lavemang. 2. mek. blandningskondensering.

injunct [ind5A/q(k)|t] tr F förständiga; förbju-

da. ort [-Jn] s förständigande, åläggande; befallning, tillsägelse; föreskrift, injurlla [i'n(d)3a] tr 1. skada. 2. göra
ngn orätt,

4- förorätta; äv. förolämpad, -ious [-[indju'-arias]-] {+[indju'- arias]+} a° 1. skadlig [to för]. 2. orättfärdig; be to
äv. göra . . avbräck. 3. om yttrande skymf-lig, smädlig, ärerörig. -y [i'n(d)3ari] s 1. skada; men. 2. oförrätt,
orättfärdig behandling; do [rm] ~ to skada, göra .. avbräck, tillfoga en oförrätt, injustice [indjA'stis] s orätt|visa, -
färdighet [to mot]; do an act of begå en orättvisa; do a p. an es» göra ngn orätt, [be]döma ngn orättvist.

ink [iqk] I. s 1. bläck; Chinese India[n] ~ tusch; put down (write) in ~ sätta upp skriftligt. 2. trycksvärta, -färg
[av. printer's II. tr 1. bläcka ned; ~ in (over) märka (skriva i') med bläck o. d. 2. överdraga t>per med trycksvärta.
~-bag [-bæg] s iooi. färgsäck hos biäokflsk. 'vz-blot [-blot] s bläckplump. •blurred [-bla:Nd] o nedsuddad med
bläck. <v-bottle [-botl] s bläckflaska. ~er [-a] s 1. boktr. färgvals. 2. färgtrissa på telegrafapparat. ~-eraser [-
irei^za] s radergummi. ~-horn [-ho:n] I. s &id. [fick]bläckhorn. II. a t pedantisk, lärd, högtravande terms], /ving--
roller [-igrouia] s boktr. färgvals. inkling [i'gklirj] s 1. aning, 'nys', 'hum' [of

om]. 2. vink [of om]. ink||-pad [i'gk|pæd] s färgdyna. -pot [-pot] s bläckhorn, --slinger [-[-sliNga]s'[tidnings]mur-
vel'.-] {+[-sliNga]s'[tidnings]mur- vel'.+} -stand [-stænd] s skrivställ; bläckhorn, -y [-i] a 1. bläckig; bläcks vart.
2. S berasad.

4-inlaid imp. o. pp. av inlay.

inland [i'nland, -lænd] I. s [det] inre av landet. II. a 1. belägen inne i landet; ~ sea stor insjö, innanhav. 2.
inländsk, inrikes; ^ duties acciser, stämpelavgifter o. d.; ~ revenue statens inkomster av direkta skatter och ~
duties. III. [inlæ'nd] adv inne (uppe) i landet; inåt landet, in i landet. ~er [-a] s en som bor inne i landet.

inlay I. [i'nlei', - -'] inlaid, inlaid [i'nlei'd, at-

trib. äv. - -] tr inlägga trä, [trälmosaik, elfenben &c i ngt; inlaid work inlagt arbete. H. [i'nlei, - -] s inlagt arbete,
inläggning, ^ing [-ig] s inläggning, inlagt arbete, inlet [i'nlet] s 1. sund, havsarm; liten vik. 2. ingång; inlopp;
inströmning. 3. ngt inlagt (infällt).

inly [i'nli] adv poet. 1. i ngns inre (sinne), invärtes. 2. innerligt, inmate [i'nmeit] s en som bor med andra i ett

hus ei. på en inrättning, invånare [of i], inmost [i'nmoust, -mast] a innerst, inn [in] s 1. gästgivargård; värdshus. 2.
the Io*s of Court [byggnader tillhörande] de fyra juristkollegierna i London, advokatsamfund för undervisning o.
examinering* av barristers (: the Inner Temple, the Middle Temple, Lincoln's
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studerande, innate [i'nei't, - - -] a° medfödd, naturlig, innavigable [inæ'vigabl] a ej segelbar, inner [i'na] a inre;
invändig; Midi. äv. dunkel, förtäckt; the ~ man själen; skämts, magen, ^most [-moust, -mast] a innerst, innervllate
[ina:'v|eit] tr förse med nerver(nerv-retning). -ation [-ei'Jn] s förseende med nerver; nervretning, -e [-] tr förse
med nerver; biidi. stärka, [upp]liva. innings [i'nigz] s sg. o. pi. (F Pi. av. 1. tur att vara 'inne' i cricket o. liknande
spel. 2. biidi. den tid ett parti (en person) är vid makten

0. d., tur, 'chans'; glansperiod.

innkeeper [i'nki:'pa] s gästgivare; värdshusvärd.

innocllence [i'nos(a)n|s,-nas-] s 1. oskuld,oskyldighet; menlöehet. 2. enfald. 3. oskadlighet. -ent [-t] I. a° 1.
oskyldig [of till]; oskuldsfull, menlös: ~ of F utan. 2. lättrogen, enfaldig; dial, fånig. 3. oskadlig. II. s 1. en o-
skyldig isht bam; Day Menlösa barns dag 28 dec.; massacre (slaughter) of the s det betlehemitiska barnamordet:
pari. S slopande i massa av ej medhunna propositioner. 2. lätt-trogen person; 'oskuld'; dial, fåne, idiot, innocuous
[ino'kjuas] a° om sak oskadlig, ofarlig t. ex. orm.

innominate [ino'minit, -neit] a namnlös; the ^

bone anat. höftbenet. innovSlate [i'nov|eit, -nav-] itr införa nyheter, göra förändringar [in, on i], -ation [-ei'Jn] s

1. införande av nyheter; nyhetsmaken. 2. införd nyhet, förändring, -ator [-eita] s nyhetsmak are.

innoxious [ino'kjas] a° oskadlig. Innsbruck [i'nzbruk] npr. innuendo [inju (:)e'ndo(u)] I. s (Pi. ~es) elak
anspelning, antydan, insinuation, gliring; by ~ antydningsvis, indirekt. II. itr göra elaka antydningar, insinuera,
innumerable [inju:'m(a)rabl] a° oräknelig, otalig.

innutriti on [inju(:)tri'J|n] s brist på näring.

-ous [-as] a ej närande, inobservance [inabza#/v(a)ns] s 1. ouppmärksamhet. 2. åsidosättande £o/*avbestämmelse
o. d.]. inoccupation [inokjupei'Jn] s sysslolöshet, inoculllate [ino'kjul|eit] tr 1. läk. inympa smitt-ämne [on, into
på, i]: 'v. with ympa (vaccinera) ngn med; biidi. ingiva ngn ngt, besmitta. 2. okulera, ympa träd; inympa äv. biidi.
-ation [-ei'Jn] s [in]ympning; okulering. inodorous [inou'daras] a luktfri, doftlös. inoffensive [inofe'nsiv, -naf-] a°
1. oförarglig, beskedlig. 2. ej anstötlig; om sak oskadlig, oskyldig.

inofficious [inofi'Jas] a utan tjänst (funktion), overksam; testament jur. testamente som kränker naturliga
arvingarnas rätt.

inoperative [ino'p(a)rativ] a resultatlös, utan verkan.

inopportune [ino'patju:n, i'nopatju:'n] a° oläglig, mindre lämplig.

inordinate [ino:'dinit] a° 1. omåttlig, överdriven; tygellös. 2. oregelbunden, regellös. inorganllic [ino:gæ'nik] a
oorganisk i »ila bet. -ically [-ali] adv planlöst, -ization [-[ino:vganai-zei'Jn]-] {+[ino:vganai- zei'Jn]+} s brist på
organisation, inornate [ino/nit] a osmyckad, enkel, oprydd, inquest [i'nkwest] s rättslig undersökning, isht
coroner's jury; the great (last) ~ yttersta domen; grand ~ — grand jury; the grand (great) ^ of the nation = the
House of Commons.

inquietude [inkwai'itju:d] s oro; bekymmer, inquirlle [inkwai'a] I. itr 1. göra sig underrättad, förfråga sig, göra
förfrågningar [of a p. hos ngn; about, after om, angående ngt]; ~ after a p. fråga hur det står till med ngn; ~ at Mr.
A.'s i annonser herr A. efterfrågas, närmare upplysningar hos herr A. 2* fråga [for efter]; for efterfrågad. 3. taga
reda på, undersöka [into ngt]. II. tr 1. med satsobj. fråga [whether, if how]. 2. % fråga [of a p. ngn ngt]; efterfråga
ngt. -er [-ra] s l.en som [efterfrågar, undrar över ngt, reflekterar på ngt &c. 2. sökare; forskare, -ing [-rii]] a° 1.
frågande, spörjande [äv. ~ look]. 2. vetgirig; frågvis, -y [-ri] s 1. förfråg|an, -ning, efterfrågan, -ning [after, about,
for om]; on further ~ vid närmare efterfrågan. 2. [efterforskning; undersökning [into om, i]; sjöförklaring; court
of ~ militär undersöknings-domstol; judicial ~ rättslig undersökning. 3. fråga; a look of ~ en spörjande blick,
inquisitllion [inkwizi'Jn] s 1. efterforskning. 2. jur. undersökning. 3. the inkvisitionen, -ional [-1] a inkvisitions-
&o, se föreg. -ive [-[in-kwi'zitiv]-] {+[in- kwi'zitiv]+} a° 1. frågvis, nyfiken [after, about, for, into, o f angående,



på; to att]. 2. ^ vetgirig. -op [inkwi'zita] s 1. person som företar officiell undersökning. 2. inkvisitor. -o-rial
[inkwizito:'rial] a° 1. jur. undersöknings-. 2. inkvisitorisk av. biidi. inroad [i'nroud] s 1. fientligt infall, ströv-,
plundrings|tåg [into [in] i]. 2. biidi. inkräktande, -trång, -grepp [into, on i, på], insalubrilious [insal(j)u:'bri|as] a
ohälsosam, osund climate, place], -ty [-ti] s ohälsosamhet, osundhet. insanlle [insei'n] a° sinnesrubbad,
vansinnig; galen, \anvettig; ~ asylum hospital, -itary [insæ'nit(a)ri] a° ohälsosam, -ity [insæ'niti] s
sinnesrubbning, vansinne; vanvett, insatiüability [insei'Jiabi'liti] s omättlighet. -able [insei'J(i)abl] a° omättlig äv.
biidi. [of på], osläcklig törst, -ate [insei'Jiat] a aldrig tillfredsställd, omättlig. inscrllibe [inskr|ai'b] tr 1. [in]skriva,
[in]rista [m i, on på]; förse ngt med inskrift [with]. 2.
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inskriva on a list], enrollera. 3. hand, inregistrera aktieägare o. d.; Stock statsobligation o. d. ställd till viss
person. 4. tillägna, dedicera [to till]. 5. geom. inskriva [in i]. -ip-tion [-i'pjn] s 1. inskrift, inskription. 2.
utsläppande av lån. 3. % dedikation. 4. geom. inskrivande.

inscrutability [inskru:Habi'liti] s outgrundlig-het. -able [inskru:'tabl] a° outgrundlig, aii-detes oförklarlig,
mystisk. Insect [i'nsekt] s insekt; widi. kryp. ovicide [-[in-se'ktisaid]-] {+[in- se'ktisaid]+} s insektdödare, isht
insektspulver o. d. ~ivore [inse'ktivo:] s insektätare. ~ivo-rous [insekti'varas] a insektätande, ^-powder [-pauMa]
s insektspulver, insecurlle [insikju'a] a° 1. osäker, otrygg, utsatt för fara. 2. osäker mark, is o. d. -ity [-riti] s
osäkerhet, otrygghet, inseminate [inse'mineit] tr inså av. biiai. [in i], insensllate [inse/ns|it] a° 1. känslolös,
okänslig. 2. oförnuftig; dum, dåraktig, -ibility [-[insen-sibi'liti]-] {+[insen- sibi'liti]+} s 1. känslolöshet,
likgiltighet, okänslighet [to för]. 2. medvetslöshet, -ible [-ibl] a 1. omärklig; by ~ degrees omärkligt. 2. okänslig
av. biidi. [to, of,\ how för]: otillgänglig, slö, likgiltig för; känslolös, hård. 3. medvetslös. -ibly [-'ibli]acfo
omärkligt. -itive[-itiv] a okänslig [to för], insentient [inse'nj(i)ant] a okänslig utan förnimmelser, livlös,
inseparljability [insep(a)rabi'liti] s oskiljaktighet. -able [inse/p(a)rabl] I. a° 1. oskiljaktig. 2. gram. oskiljbar
prefix]. II. s pi. oskiljaktiga vänner, insert [insatt] tr in|föra, -skjuta,-sätta,-sticka, -passa 4c [m, into i; between
mellan]; ~ a name in a list uppföra ett namn biand andra på en lista; ~ an advertisement in a [-[news]-paper-] {+
[news]- paper+} sätta in (införa) en annons i en tidning. ~ion [-Jn] s 1. in|förande, -sättande &c, se föreg. 2. ngt
infört (tillagt) t. ex. i skrift, tidning. 3. isättning i plagg [lace 4. anat., bot. &c, sätt för vidfästning av muskel,
organ o. d.

inset I. [i'nset] s 1. insatt extra|sida, -ark, inlägg. 2. infälld specialkarta o. d. 3. isättning i plagg; vita kantband i
väst o. d. II. [i'nse't, - -] inset, inset\teä] tr insätta, inshore [i'njo:', av. - -] adv o. a under (nära) land; inåt land; ~ of
mellan ngt annat och land.

inside [i'nsai'd, av. - - -'] I. s 1. insida; tum a th. ~ out vända ut och in på ngt. 2. det inre av ngt. 3. F inälvor. 4.
mitt [the ^ of a week]. 5. F passagerare inuti vagn (: ~ passenger)i. II. a inre, in|vändig, -värtes; ~ information
upplysningar som ej äro tillgängliga för utomstående. III. adv inuti, invändigt; ~ of a week inom (på) mindre än
en vecka. IV. prep på insidan av, innanför; inom, inuti; in i. ~r [-a, äv. - - -] s i. medlem av förening o. d. 2. en
initierad.

insidious [insi'dias] a° försåtlig, lömsk, insidi-

ös; smygande [<>* disease]. insight [i'nsait] s biidi. inträngande, -sikt, -blick

Einto i]; skarpsinne, insignia [insi'gnia] s Pi. lat. insignicr tecken pi

värdighet o. d.

insignificllance [insigni'fikan|s], -ancy [-si] s 1. obetydlighet; betydelselöshet; sink into ~ sjunka (gå ned) till en
obetydlighet. 2. meningslöshet. -ant [-t] a° 1. obetydlig, oviktig, oansenlig; utan [all] betydelse; betydelselös. 2.



meningslös, intetsägande, insincerüe [insins|i'a] a° ej uppriktig, hycklande, förställd; falsk, -ity [-e'riti] s
ouppriktighet, förställning: falskhet, insinullate [insi'nju|eit] I. tr 1. oförmärkt el. småningom insmyga (införa) ngt
[into i ngt] äv. biidi. 2. insinuera, lömskt ei. kränkande antyda, låta påskina. II. refl, ~ o. s. smyga sig in,
omärkligt tränga sig in [into i]; biidi. innästla sig, ställa sig in [with a p. hos ngn; into a p.'s favour i ngns gunst],
-ating [-eitig] a° inställsam. -ation [-ei'Jn] s 1. insmygande, oförmärkt inträngande. 2. insinuation, lömsk antydan.
3. inställsamhet, -ative [-eitiv, '-ativ] a 1. insinuant, försåtligt antydande. 2. inställsam. -ator [-eita] s 1. en som
insinuerar. 2. inställsam person, insipid [insi'pid] a° 1. utan smak, fadd av. büdi. 2. ointressant, tråkig, banal. ~ity
[-[in-sipi'diti]-] {+[in- sipi'diti]+} s 1. frånvaro av smak, faddhet. 2. tråkighet, banalitet, insist, [insi'st] itr 1.
uppehålla sig vid [on, upon]; insistera på, bestämt hålla på, stå fast vid, vidhålla [on, upon påstående o. d.; [on it\
+ that att]. 2. insistera på, bestämt yrka på [on, upon a th. ngt; [on it\ that att], prompt vilja. ~ence [-(a)ns], ~ency
[-(a)nsij s 1. hållande på, fasthållande vid [on]; envishet. 2. yrkande, krav. o-ent [-(a)nt] 1. en|vis, -trägen. 2.
ofrånkomlig, insobriety [insobrai'ati, -sab-] s onykterhet, insolllence [i'nsalan|s, -sol-] s oförskämdhet, fräckhet;
förmätenhet. -ent [-t] a° oförskämd, fräck; förmäten, insolllubility [insoljubi'liti] s olöslighet, -uble [inso'ljubl] a
1. olöslig; oförklarlig. 2. % oupplöslig. -vable [inso'lvabl] a % olöslig, insolvllency [inso/lv(a)n|si] s insolvens,
oförmåga att betala skulder, -ent [-t] I. a insolvent, oförmögen att betala skulder; "v estate konkursbo; ~ laws
konkurslagar. II. s insolvent gäldenär. insomnia [inso'mnia] s iak. sömnlöshet, insomuch [i^nsoumA'tJ] adv, ~
that till den

grad att, så att. insouciant [insu/siant, äv. esusja'] a fr. obekymrad, likgiltig, inspect [inspe'k|t] tr 1. syna, granska;
isht officiellt undersöka, besiktiga, inspektera. 2. inspektera, övervaka, utöva tillsyn över. ~ion
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[-Joj s 1. synande, granskning [of av]; isht ofrtcieii undersökning, besiktning, [av]sjTn[ing], inspektion; send for
~ skicka till påseende; public <v» allmänt beskådande; on a close[r] (strict) ~ vid närmare granskning; on the first
^ vid första påseende (ögonkastet); tour (journey) of ^ inspektionsresa; general generalmönstring. 2. inspektion,
övervakning, -inseende, uppsikt, tillsyn. ~or [-to] 5 inspektör, inspektor; granskare; factory ~ yrkesinspektör;
lady ~ inspektris; I ^-General överinspektör. ~oral [-taral] a inspektions-, ~orate [-tarit], worship [-tajip] s in-
spektorat, inspektörs befattning ei. område. ~ress [-tris] s inspektris. inspiration [inspirei'Jn, -spar-] s 1.
inandning.

2. inspiration, ingivelse, hänförelse, -atio-nai [-1] a inspirations-: inspireijad, -ande. -a-tor [i'nspireita] s
inandningsapparat o. a. -a-tory [inspai'arat(a)ri] a inandnings-, -e [-[in-spai'a]-] {+[in- spai'a]+} I. tr 1. inandas. 2.
ài<i. blåsa (andas) i.

3. inblåsa iiy, ande [in[to] i]; Midi. ingiva känsla&c [en[to] ap~\. 4. inspirera, ingiva, -tala; liva,

+ besjäla [a p. with känsla &o]. II. itr iak. andas in. -ed [inspai'ad] a inspirerad, [-[guda]ingi-ven.-] {+[guda]ingi-
ven.+} -ing [inspai'arig] a° inspirerande, -it [-[inspirit]-] {+[in- spirit]+} tr sätta liv i, [upp]liva; inge mod,
uppmuntra, elda [to till; till att], inst. [i'nstant] förkortn. för instant innevarande

mfinad, 'd[enne]s' [yours of the 15th instability [instabi'liti] s ostadighet isht biidi.,

vacklan; obeständighet. Install [insto/1] tr 1. installera, in|viga, -sätta [in an office, in a dignity]; ~ o. s. installera
sig, inrätta sig, slå sig ned. 2. installera, sätta upp belysningsanordningar o. d. ~ation [-ei'Jn, -stol-] s 1.
installation, in|vigning, -sättning i ämbete. 2. installation, -ering, uppsättning av belysningsanordningar o. d.;
montering, instalment [insto/lmant] s 1. avbetalning;payable by att betalas i vissa terminer; pay by the ~ system
likvidera genom [-avbetalningfar].-] {+avbetalnin- gfar].+} 2. biidi. småportion, '[smak]bit', del; by av. litet i
sänder; portionsvis, instance [i'nstans] I s 1. exempel [of på; to the contrary på motsatsen]; fall; for ~ till
exempel; adduce as an ~ anföra som exempel; in your /v» i er kasus, vad [nu] er beträffar; in this ~ i detta fall; an
~ of bad taste en smaklöshet. 2. yrkande, aid. utom i at the /v/ of på yrkande (begäran, tillskyndan) av ngn. 3. jur.



instans [court of first ~]; in the first ~ i första rummet, först och främst. II. tr anföra ngt som exempel; %
exemplifiera, instant [i'nstant] I. a 1. enträgen; trängande. 2. ögonblicklig, omedelbar. 3. vani. skrivet inst.
innevarande månad, 'dennes'. II. s ögonblick; this [very] ~ nu genast, nu med detsamma, nu på ögonblicket; on
the that in an -v/ ögonblickligen, genast, på stående fot; I told you the ~ I knew jag berättade det för

dig så snart [som] jag fick reda på det: the work of an ^ ett ögonblicks verk. <v^aneouS [inst(a)ntei/nja3] a°
ögonblicklig; tekn. momentan. ~er [instas'nta] adv lat., vanl. skämts, ögonblickligen, genast. rv,|y [-li] adv
ögonblickligen, genast, instead [inste'd] adv i stället; ~ of i stället

för, i ngns, ngts ställe, instep [i'nstep] s vrist.

instigllate [i'nstig|eit] tr 1. uppegga ngn [to evil; to inf.]. 2. anstifta ont. -ation [-ei'Jn] s anstiftan av ont,
tillskyndelse [at [by) the ~ of], -ator [-eita] s anstiftare av ont. instil [insti'1] tr 1. indrypa [into i]. 2. wiai. ingjuta,
småningom bibringa, ingiva [into a p. (o.'s mind]], elation [-ei'Jn] s 1. indrypning. 2. biidi. ingjutande,
bibringande. r^ment [-mant] S se föreg. 2. instinct I. [i'nstig(k)t] s instinkt, [natur]drift; ingivelse; by ~ av
instinkt; act upon handla instinktivt. II. [insti'q(k)t] a genomandad, fylld [with av]; ~ with feeling stämningsfull.
~ive [insti'g(k)tiv] a° instinkt|iv,-mässig, oreflekterad, omedveten, ofrivillig, institute [i'nstit|ju:t] I. tr 1. in-,
upp|rätta, grunda, [in]stifta. 2. sätta i gång [med], börja •undersökning o. d. 3. kyrki. utnämna; insätta i ämbete.
II. s 1. institut är. konkr., samfund, stiftelse, institution. 2. fe förordning, stadgande; grundsats. 3. pi. isht jur.
grundläror, -ution [-ju:'Jn] s 1. in-, upprättande, grundande, [in]stiftande. 2. institution äv. konkr., inrättning,
anstalt, stiftelse, samfund, institut. 3. vani. pi. institutioner, stats- ei. sam-+ hällsjväsen. 4. hävdvunnen företeelse,
karakteristiskt drag; F välbekant person o. d., 'institution'. 5. kyrki. installation, -utional [-[-ju:'-Jnl]-] {+[-ju:'-
Jnl]+} a 1. institutions-, 2. hävdvunnen, stadgad. -utor [-ju:ta] s 1. [in]stiftare, grundare; upphovsman. 2. Am.
installatör, instruct [instrA'k|t] tr 1. undervisa, handleda [in i]. 2. instruera, ge närmare anvisning[ar] [on (of) a th.
i (om) ngt]; visa, underrätta ngn [that att]. 3. ge instruktioner, beordra [to att]. ~ion [-Jn] s 1. undervisning,
handledning, instruktion. 2. vani. pi. instruk-+ tioner, förhållningsorder, föreskrift[er]. clonal [-Jnl] a 1.
undervisnings-, instruktions-. 2. upplysande. ~ive [-tiv] ao instruktiv, upplysande, lärorik. ~or [-ta] s lärare,
instruktör [of in]. ~ress [-tris] s lärarinna, instrument I. [i'nstrumant, -tram-] s instrument i aiia bet.: fl)
instrument, verktyg, redskap äv. bildl. (om person), [hjälp]medel; Ö) mus. instrument [musical stringed wind
/v/]; c) jur. instrument, dokument, skriftlig händig ling. II. [-, äv. instrume'nt] tr instrumentera musik. ~al
[instrumental] a° 1. verksam, behjälplig, bidragande [to till, in i; in . .-ing till att]; be ~ in kraftigt bidraga
(medverka) till. 2. instrumental] £ errors]. 3. mus. in-
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strumental. ~alist [instrumentalist] .«? mug. instrumentalist, exekutör. ^ality [ivnstru-mentse'liti, -man*] s
behjälplighet, medver-+ kan [by the ~ of]) [hjälp]medel. nation [-ei'Jn] s 1. mus. instrumentering. 2. användande
av t. ex. kirurgiska instrument. 3. se föreg. insubordinllate [insabo:'din|it] a olydig mot överordnad, upp|studsig,-
rorisk. -ation [-ei'Jn] s insubordination, uppstudsighet; & [-[in]sub-ordinationsbrott-] {+[in]sub-
ordinationsbrott+} brott mot krigslydnaden, insufferable [insA'f(a)rabl] a° odräglig, insufficillency
[insafi'J(a)n|si] s otillräcklighet; brist [of på], -ent [-t] a° om sak otillräcklig [for för, till; to till att], insulllar
[i'nsjul|a] a° 1. insulär, ö-, hörande till (bildande, lik &c) en ö. 2. egendomlig för öbor, insulär; isht trång|synt, -
sint, självgod, fördomsfull, -arism [-arizm] s öbokaraktär, isht trångsynthet, fördomsfullhet. -arity [-[-æ'-riti]-] {+
[-æ'- riti]+} s 1. egenskap att vara en ö. 2. öbokaraktär; egenhet[er] för öbor, isht trångsynthet, fördomsfullhet. -
ate [-eit] tr 1. göra till en ö. 2. isolera, av|skilja, -stänga. 3. rys. isolera. -ation [-ei'Jn] s 1. isolering, avskiljande. 2.
fys. isolation, -ator [-eita] s rys. isolator, -in [-in] s läk. insulin, insult I. [i'nsAlt] s förolämpning, skymf [on, to
mot]; offer an ~ to tillfoga ngn en skymf. II. [insA'lt] tr förolämpa, förnärma, skymfa, insuperable
[insju:'p(a)rabl] a° 1. oöverstiglig isht biidi., oövervinnelig difficulties]. 2. * oöverträfflig. Insupportable



[insapo:'tabl] a° outhärdlig, olid-lig.

insuppressible [insapre'sibl] a som ej kan undertryckas; oemotståndlig, insurüable [inju'a|rabl] a försäkringsbar. -
ance [-rans] s försäkring, assurans; försäkringssumma; assuranspremie; fire ^ against fire brandförsäkring; life ^
upon lives livförsäkring; ~ against accidents olycksfallsförsäkring; marine ~ sjöförsäkring; effect an (provide for)
~ taga en (ombesörja) försäkring: ~ company försäkringsbolag; ~ policy försäkringsjbrev, -polis, -ant [-rant] s
försäkringstagare, -e [-] I. tr försäkra, assu-rera; the <^d försäkringstagaren; heavily ~d högt försäkrad. II. itr
försäkra, meddela ei. taga försäkring[ar] [against loss or damage mot förlust eller skada], -er [-ra] s 1.
försäkringsgivare, assuradör. 2. % försäkringstagare.

insurg ency [insa:'d3(a)n|si] s uppror[iskhet]. -ent [-t] I. a 1. upprorisk. 2. om havet o. d. som rusar in [on the
shore mot stranden]. II. s insurgent, upprorsman; the ~s de upproriska, insurmountable [i'nsa(:)mau'ntabl]^°
oöverstiglig äv. biidi., oövervinnelig difficulties]. insurrection [insare'kjn] s resning," [början till] uppror, owal [-
l]rt°, 'vary^'adja upprors-; upprorisk. ~ist [-ist] 5 upprorsman; uppviglare.

insusceptibility [i'nsaseptibi'liti] s oemottaglighet, okänslighet, -ible [insase'ptibl] a oemottaglig, okänslig [of to
för], int. förkortn. för interest, interjection, intransitive &c.

intact [intæ'kt] a orörd; välbehåll-en, i orubbat

skick, oskadad, intaglio [intæ'lio(u), -ta:'l-] s it. intaglio, gra-vering i sten o. d. [in [ädel]sten med inskurna
(inslipade) bilder, intake [i'nteik] s isht skotti. 1. intag un vattenledning o. d. 2. ventilationsledning i gruva. 3.
nyodling pà myr. 4. hoptagning vid stickning, intangible [intæ'n(d)3ibl] a° 1. som man ej kan taga på ei. känna. 2.
biidi. ej påtaglig; ofattbar; andlig.

integer [i'ntid3a] s lat. 1. mat. helt tal. 2. en-, hel|het.

integrllal [i'ntigr|al] I. a 1. integrerande [^ part]. 2. hel, odelad, fullständig. 3. mat. integral-; /x/ calculus
integralkalkyl. II. s mat. integral, -ality [-æ'liti] s helhet, -ally [-ali] adv helt, fullständigt, -ant [-ant] a
integrerande, ingående som dei i det hela, nödvändig, väsentlig part], -ate I. [-it] a hel, fullständig. II. [-eit] tr 1.
fullständiga. 2. förena delar [into a whole till ett helt]. 3. mat. integrera. 4. om meteorologiska instrument o. d.
ange medelvärdet ei. slutsumman av ngt. -ation [-ei'Jn] s 1. förening av delar till ett helt; ekon. integration. 2.
mat. integrering, -ity [-[inte'gri-ti]-] {+[inte'gri- ti]+} s 1. integritet, fullständighet, orubbat tillstånd;
okränkbarhet. 2. redbarhet. integument [inte'gjumant] s isht naturlig betäckning ei. omhölje: hud, skinn, skal,
hinna, hylle o. d.

intellect [i'ntil|ekt] s 1. intellekt, förstånd, tankeförmåga. 2. intelligent person (folk). ~ion [-e'kjn] s begripande.
~ive [-e'ktiv] a förstånds- [the ~ faculty]. ~ual [-e'ktjual, -tju-] I. a° intellektuell; förstånds-. II. s isht pi. the <vs
de intellektuella, 'intelligensen' [of a country o. d.]. ~uallsm [-e'ktjualizm, -tju-] s intellektualism. intelligllence
[inte'lid3(a)n|s] s 1. intelligens, [klart och skarpt] förstånd; skarpsinne, begåvning. 2. utan pi. underrättelse[r], [-
upplysningar]-] {+upplys- ningar]+} [about, of om]; ~ department informations-, spionerijavdelning; ^ office
upplysningsbyrå, isht Am. kommissionskontor, platsförmedling[sbyrå] rör tjänare. 3. förnuftigt väsen, ande. -
encer [-sa] s kunskapare, isht spion, -ent [-t] a° begåvad med förstånd: vani. intelligent, snabbtänkt, skarpsinnig,
be-+gåvad. -ibility [inte'lid3ibi/liti] s förståelighet; tydlighet, -ible [inte'lid3ibl] a° förståelig, begriplig [to för]:
tydlig, klar; make o.s. f*u göra sig förstådd, uttrycka sig tydligt, intemperüance [inte'mp(a)rans] s omåttlighet,
överdrift [in i], oåterhållsamhet, isht dryckenskap. -ate [-it] a° omåttlig, överdriven,
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otyglad, liejdlös, våldsam: oåterhållsam; isht begiven på att dricka, supig, intend [inte'nd] tr 1. ämna [sig], La för
avsikt, tänka [to do ei. doing att göra]; mena [that att]; was this <^ed? ur detta gjort avsiktligt (med flit)? 2.
[till]ämna [for till, åt, för ugns räkning]; avse [as såsom; to att]; ^ a p. to be (do) vilja (mena) att ngn skall bli



(göra) ngt; ~ a p. for ämna att ngn skall ägna sig åt lcTuadsbana [the bar, the church]; this is oued for (to
represent) detta skall föreställa. 3. mena, avse, åsyfta [by med]. ~ancy [-ansi] s intendentjämbete, -skap. ~ant [-
ont] s intendent, förvaltare, ^ed [-id] s ngu« tillkommande; his ~ hans fästmö; her ~ hennes fästman. ~ing [-ig] a
ämnande, betänkt P& ngt; hugad [purchaser spekulant]; ny [sub-scriber abonnent], ^ment [-mant] s jur. sann[a]
mening[en] av lag. intenslle [inte'n|s] a° intensiv, kraftig, stark, häftig lidelse, våldsam smärta, sträng köld, djup
tystnad &c. - if y [-sifai] tr o. itr göra (bli) intensiv, stegra[s], skärpa[s], öka[s]. -ion [-Jn] s 1. an-, kraft|spänning.
2. intensitet. 3. oios. begrepps innehåll, -ity [-siti] $ intensitet, kraft, } styrka, häftighet, våldsamhet; ~ of light
ljusstyrka, -ive [-siv] I. a° 1. som [kan] stegras, ökas i grad; inåt fördjupad &c [i motsats till extensive]. 2. mera
produktiv, rationell [methods, agriculture], 3. koncentrerad [bombardment,, study]. 4. gram. förstärkande, [-
intensiv-[particle].-] {+intensiv- [particle].+} II. s gram, förstärkande partikel, intensivt verb o. d.

intent [inte'n|t] I. a spänt uppmärksam, med

hela siti uppmärksamhet [illjriktad [on, UpOTl på];

ivrigt upptagen [on, upon av]. IL s isht jur. syfte, avsikt [with ~ to steal]; with malicious o» av argt uppsåt; to all
'W and purposes praktiskt taget, faktiskt, i verkligheten. ~don [-Jn] 5 1. avsikt, syfte, uppsåt; [syfte^jmål; pl. äv. F
'avsikter' at.t fria till ngn; my 'X, is to jag har för avsikt att; with an ^ to, with the o» of.. .-ing i avsikt att, med
[en] tanke på att; with the best i bästa avsikt, i all

välmening; [the way £o] hell is paved with good ordspr. vägen till helvetet är sten-lagd med goda föresatser. 2.
iak. om sår heal by [the] first ~ läkas utan varbildning; heal by [the] second ~ läkas efter föregången varbildning.
3. nios. first ~ föreställning; second ~ begrepp, ^ional [-Jnl] a avsiktlig. oJonally [-Jnali] adv avsiktligt, med flit.
<%Joned [-Jnd] a i sms. -sinnad: well-rvälmenande. [-tli] adv med spänd uppmärksamhet; ivrigt, ^ness [-tnis] s
spänd uppmärksamhet; iver; ~ of purpose målmedvetenhet, inter [inta/] tr jorda, begrava, inter- [i'nta] pref
mellan, bland; ömsesidig,

sinsemellan, inbördes, interact I. [i'ntarjækt] s 1. mellanakt. 2, kort

mellanspel. II. [-æ'kt] itr påverka varandra. ~ion [-æ'kjn] s växelverkan, inter alia [i'ntarei'lia] iat. bland annat,
interbreed [intabri/d] tr 0. itr om raser korsa[s].

»Jng [-ig] s korsning av raser, intercalllary [inta:'kal|ari] a ishtitidr&kning inskjuten; ~ day skottdag. -ate [-eit] tr
inskjuta skottdag o. d.; ^d geoi. inskjutet, mellanliggande lager, -ation [-ei'Jn] s inskjutande emellan; ngt
inskjutet.

intercede [intasr/d] itr lägga sig ut, fälla förbön [with a p. for another hos ngn för en annan]; medla, intercept
[intase'p|t] tr 1. uppsnappa På vägen, brev &c: hindrande Uppfånga ljus. 2. avjstänga, -spärra; avskära reträtt;
hejda. 3. mat. avskära, innesluta. ~ion [-Jn] s uppsnappande &c, se fö reg. ~ive [-tiv] a hejdande; hinderlig.
intercession [intase'|Jn] 5 förbön; make ~ for a p. lägga sig ut (lägga ett gott ord) för ngn. -or [-sa] s förespråkare,
böneman [with hos]; medlare.

interchange I. [intatjei'n(d)5] tr 1. ömsesidigt utbyta, utväxla. 2. [låta] omväxla. II. [-] itr % alternera, växla. III.
[i'ntatjein(d)3] s 1. ömsesidigt utbyte, utväxling; handelsutbyte; ~ of commodities varuutbyte; ~ of courtesies
ömsesidiga artighetsbetygelser; ~ o/*gifts gåvor och gengåvor; ~ of ideas tankeutbyte; ~ of kindnesses (kind
offices) tjänster och återtjänster. 2. växling [of seasons], ^ability [i'ntatjei'n(d)5abi/liti] s utbytlighet. ~able [-abl]
a som kan utbytas [with mot varandra]; likbetydande [with med]. ~ably [-abli] adv utan egentlig åtskillnad;
omväxlande [with med], inter'collegiate [Pnta|kali:'d3iit] a mellan colleges. -colonial [-kalou'njal] a mellan
kolonier. -columniation [-kalA^mniei'Jn] s pelar-avstånd.

intercommunicate [i%ntakamju:'n|ikeit] itr stå i förbindelse med varandra, -ication [-ikei'Jn]« förbindelse5,
samfärdsel sinsemellan; power of ~ förmåga att meddelasig med varandra, -lon [-jan]s inbördes gemenskap;
samjhörighet,-verkan. -ity [-iti] s gemenskap, intercourse [i'ntako:s] s umgänge i aiia bet. [with med]; gemenskap;
förbindelse, samfärdsel; % utbyte [of looks o. d.]; commercial ~ [-handelsförbindelse^];-] {+handels-
förbindelse^];+} have (hold) ~ with ha (underhålla, stå i) umgänge ei. förbindelse med. intercurrent [intakjt'rant]



a mellankommande; läk. tillstötande [disease]. interdependence [i*ntadipe'ndan|s] s ömsesidigt beroende, -ent [-t]
a° beroende på varandra.

interdict I. [i'ntadikt] s 1. förbud. 2. kyrki. in-

terdikt; lay under an ~ belägga med inter-dikt. II. [intadi'kt] tr förbjuda; förhindra [a p. from doing a th.]. 'x/ion
[intadi'kJn] s förbud. ~ory [intadi'ktari] a förbjudande, förbuds-.
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interest [i'ntrist, i'nt(a)rest] I. s 1. intresse i alia bet.: fl) intresserat deltagande, uppmärksamhet, sympati, håg 0.d.;
take [have, feel) an ~ in intressera sig för, finna intresse i, fatta (hysa) intresse för; take no in ej intressera sig för:
excite (awaken) ap.'s ^ in väcka ngns intresse för: give an ~ to ägna intresse åt; a man with wide en man med
vittomfattande intressen; sphere of ~ intressesfär; b)förmåga att väcka ens intresse, vikt, betydelse o. d.; this has
no nu for me detta har (äger) intet intresse för mig (intresserar mig inte); C) fördel, bästa; egen fördel; it is [£o]
his ~ to det ligger i hans [eget] intresse att; I do it in your ~ jag gör det i ert [eget] intresse; in the ~[s] of truth i
sanningens intresse; in the of the public i allmänhetens intresse; be in a p?s ~ stå på ngns sida, gynna ngn; have
an ~ in ha intresse av ngt [äv. med ..-ing att göra ngt]; know o.'s own ~ förstå sitt eget bästa; watch ap.'s bevaka
ngns intressen; attend to o.'s bevaka sina egna intressen;

d) ngt man intresserar sig för [his other /x/s];

e) [an]del, insats [in i affärsföretag o. d.]; anspråk, rätt [irc på, till egendom o. d.]; his money is invested in
mining r^s han har pengarna liggande i gruvaktier; controlling n* aktiemajoritet; f) intresserade kretsar o.dthe
shipping o* sjöfartsintresset, redarna; the brewing ~ bryggeriintresset, bryggarna; the moneyed ~ finansvärlden.
2. ränta av. biidi.; simple ~ ränta på kapitalet, enkel ränta; compound ~ ränta på ränta; bear (carry, return, yield)
~ löpa med ränta, ränta av sig; nu-bearing ränte-

+ bärande; lend (put out) money at (on) ~ låna ut pengar mot ränta; without nu räntefri; pay with nu betala med
ränta av. widi.; he returned the blow with o» han slog igen ännu kraftigare. 3. moralisk makt, inflytande; make
with bruka sitt inflytande hos, söka vinna ngn för sig (sina syften); he made all ~ he could to han uppbjöd hela
sitt inflytande för att. II. tr intressera i aiia bet.: göra intresserad, väcka ngns intresse [t» för ngt]; tilldraga sig
ngns intresse, fängsla upp-märksahiheten &c; % angå; nw o. s. in intressera sig för. «wed [-id] a0 1. intresserad i
aiia bet. [in av, för; i företag o. d.]; those the parties ~ vederbörande. 2. partisk, egennyttig motives]. ~ing [-ig] a°
intressant i aiia bet. [to för]; underhållande, roande, fängslande; tänkvärd.

interferlle [intafi'a] itr 1. om pers., isht opåkallat ingripa ei. inskrida; lägga (blanda) sig i [in ngt]; ~ with störa,
hindra, avbryta. 2. % om saker stöta mot varandra, hindrande komma i vägen (emellan). 3. fys. om v&gröreiser
interferera, samverka ei. motverka varandra, -ence [-rons] s 1. isht opàkaiiat ingripande, inblandning [in i]. 2. fys.
interferens. -ing [-rig] a som gärna lägger Sig i andras angelägenheter.

interfluent [inta/fluant] a som flyter i varandra.

interfusile [intafju:'|z] tr o. itr uppblanda; genomtränga; sammansmälta, blanda[s]. -ion + [~3nl s
sammansmältning, blandning, interim [i'ntarim] lat. I. a interims-, gällande tillsvidare, provisorisk; appointed ad
^ tillförordnad. II. s mellantid; in the ** under tiden: the hist, det augsburgska Interim, interior [inti'aria] I. a° 1.
inre: invändig; i det inre av landet. 2. inrikes. II. s 1. inre; insida; det inre av ett land; interiör, inomhus-bild. 2.
[departement för] inrikesärenden; Minister of the inrikesminister, interj. förkortn. för interjection. interjacent
[intadgei'snt] a mellanliggande, interject [intadge^lt] tr inskjuta anmärkning o. d. ~ion [-Jn] s 1. in|kast, -pass. 2.
utrop; gram, interjektion, utropsord. ^ional [-Jn(a)l] a0 1. inskjuten remark]. 2. interjektions-, utrops-; rik på (full
av) interjektioner. interlace [intalei's] I. tr sammanfläta isht biidi.; in|fläta, -blanda. II. itr sammanflätas; korsa
varandra o. d. ~ment [-mant] s sammanflät-ning; slinga. Interlaken [i'ntalcukan] npr. interlard [intala/d] tr späcka



biidi. [loith med], uppblanda.

interleave [intali/v] tr interfoliera bok. interline [intajlai'n] tr o. itr skriva ord mellan raderna. ~ar [-li'nia] a
skriven mellan raderna, mellan rådig version, ~ glosses]. oration [-liniei'Jn] s skrivande mellan raderna,
överskrivning; ngt skrivet mellan raderna, mellanradig översättning, överskrivna rättelser o. tillägg o. d. interlink
[intali'qk] tr sammanlänka, interlock [intalo'k] I. itr gripa (sluta, gå in) i varandra, hänga ihop. II. tr isht pass. låsa
(koppla) ihop; hopfläta: järuv. sammankoppla växlar o. signaler; synkronisera ljud o. fllmbild.

interlocution [i'nta(lokju:'Jn] 5 ordutbvte, samtal. -or [-lo'kjuta] s deltagare i ett samtal, interlokutör, den som man
talar med [my nu, his -ory [-lo'kjutari] a 1. i samtalsform, dialog-. 2. jur. förelöpande, ej slutlig; rv decree,
judgement interlokutoriedom. -ress [-lo'kjutris] s interlokutris. interlope [intalou'p] itr aid. bedriva olaglig handel;
komma i förväg för annan köpare o. d. f^r [i'ntaloupa] s hist, smyghandlare äv. om fartyg; bildl. inkräktare, isht
en som för egen vin-ning blandar sig i andras affärer o. d. interlude [i'ntal(j)u:d] s teat. mus. mellanspel

äv. bildl.; paus. intermarriage [intamæ'r|id3] s 1. [ömsesidiga]

giftermål mellan olika familjer, kaster &c. 2. giftermål mellan nära släktingar, -y [-i] itr 1. om familjer &c
förenas genom giftermål [with med andra familjer &c]. 2. jur. ingå äktenskap, gifta sig.
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intermeddle [intame'dl] itr lägga (blanda) sig

i vad som ej angår en [in, with],

intermediary [intami:'d|iari] I. a 1. förmedlande, mäklar-. 2. mellanliggande, mellan-. II. s 1. mellanhand,
mäklare; förmedling. 2. mellanform, -ate I. [-jat] a° mellanliggande i aiia bet.; utgörande övergångsstadium o. d.
mellan två andra; mellan- landing -landning, nu party -parti, ~ school -skola, ~ space -rum, ~ stage -stadium, ^
state -tillstånd]. II. [-jat] s mella'n|led, -länk, -form &c. III. [-ieit] itr medla; förmedla övergången [between [-
mellan].-] {+mel- lan].+} -ation [-iei'Jn] s förmedling; mellan-komst. -urn [-jam] s (Pi. -a ei. -ums) medium,
förmedling[slänk].

interment [inta/mant] s jordande, begravning. intermezz|o [intame'dzo(u), -me'tso(u)] (pi. -os ei. -i) s it.
intermezzo, mellanspel av. biidi. intermigration [i^ntamigrei'Jn] s ömsesidig in-och Utvandring länder emellan.

interminable [inta:'minabl] a° oändlig, ändlös; ofta som aldrig tycks vilja ta ngt slut, långtråkig [ian ~
controversy]. intermingle [intami'ggl] I. tr blanda [with med];

inblanda [with i]. II. itr blanda sig. interllmission [inta|mi'Jn] s uppehåll, avbrott [without -mit [-mi't] I. tr avbryta
tnis vidare, inställa för en tid. II. itr avstanna, upphöra för en tid (stund) ei. tidtals (stundtals), -mittent [-mi'tant]
a0 intermittent, stötvis, [ofta] avbruten, ojämn pulse]; periodisk[t återkommande]; ~ fever frossfeber; ~ light
intermittent sken, blinkfyr. -mittingly [-[-mi'-tigli]-] {+[-mi'- tigli]+} adv ryckvis &c; emellanåt, intermix
[intami'ks] I. tr blanda [with med]; inblanda [ivith i]. II. itr blanda sig. rv4ure [-tja] s [upp]blandning; till|sats, -
skott, intern [inta:'n] tr internera, inspärra, internal [inta:'n(a)l] I. a inre i aiia bet.; invärtes, -vändig; inhemsk;
inneboende i ngt; andlig; subjektiv; intern; ~ evidence inre bevis;

combustion engine explosionsmotor. II. s pi. inneboende egenskaper. ~ly [-i] adv i det inre, invärtes; i ngns inre;
i själ och hjärta.

International [intanæ'Jn(a)l] I. a° internationell, mellanfolklig; världsomfattande; ~ law internationell rätt. II. s 1.
deltagare i internationella [idrotts]tävlingar. 2. the [first, second, third] Inu [första, andra, tredje] In-ternationalen
[urspr. förkortn. för International Working Men's Association], ~ism [-izm] s internationalism. ~ist [-ist] s 1.
anhängare av Internationalen. 2. specialist på internationell rätt. ^ize [-aiz] tr internationali-sera; lägga territorium
under gemensamt 'beskydd' av flera nationer, internecine [intani/sain] a ömsesidigt förödande; + war eg. blodigt



utrotningskrig, internment [inta:'nmant]s internering; ~ camp interneringsläger.

interpellllant [intape'l|ant] s riksd. interpellant. -ate [-eit, inta:'peleit] tr interpellera, avfordra minister förklaring
[on angående], -ation [-ei'Jn] s interpellation, -ator [-ei'ta] s interpellant.

interpenetrate [intape'nitreit] tr ©. itr intränga

i ei. genomtränga [varandra], interplay [i'ntaplei] s samspel; växelverkan;

skiftning of light and shade], interpellate [inta:'pol|eit, -pal-] tr 1. interpolera, förfalska text genom inskjutande av
ord; inflicka ord i sådant syfte. 2. mat. interpolera. -a-tion [-ei'Jn] s interpol|ering, -ation se föreg. -ator [-eita] s
interpolator; textförfalskare. interposllal [inta|pou'zl] s mellankomst. -e [-pou'z] I. tr 1. anbringa emellan; komma
hindrande emellan med, inlägga veto o. d. 2. in-+ skjuta yttrande; a word få ett ord emellan. ll.itr 1. träda
medlande emellan [between mellan stridande]: lägga sig ut [in behalf of, for för]. 2. falla in med yttrande; göra
ett avbrott, -er [-pou'za] s medlare, -ition [-pazi'Jn] s 1. anbringande emellan; läge (ställning) emellan.

2. vänüg mellankomst, [be]med!ing. interpret [inta:'prit] I. tr 1. [ut]tolka, [uttyda; förklara. 2. tolka, återgiva roll,
musik o. d.

3. biidi. tyda, [upp]fatta [as såsom]. II. itr tjänstgöra som tolk [for åt]. ~able [-abl] a som kan tolkas (tydas),
tydbar. oration [-ei'Jn] s tolkning i aiia bet., tydning, förklaring; put a wrong ~ on giva ngt en oriktig tolkning,
native [-eitiv] a tolkande, förklarande [of ngt]. ~er [-a] s tolk; uttolkare; åter-givare av roll o. d.

interregn|um [intare'gnam] (Pi. -a ei. -ums) s lat. interregnum, tronledighet; biidi. mellantid, avbrott, paus.
interrogate [inte'rog|eit, -rag-] tr utfråga; förhöra a witness], -ation [-ei'Jn] s 1. utfrågning, förhör. 2. fråga; point
(mark, note) of nu frågetecken, -ative [intaro'gativ] I. a° frågande, fråge-; gram. interrogativ. II. s gram. frågeord.
-ator [-eita] s en som [ut]frågar (förhör), -atory [intaro'gat(a)ri] I. a frågande, fråge-. II. s isht jur. [skriftlig] fråga
ställd

till den anklngade o. d.

interrupt [intarA'p|t] tr avbryta ngn ei. ngt, förorsaka avbrott i ngt; störa. <x/6dly [-tidli] adv med avbrott. ~er [-ta]
s en som avbryter (stör); eiektr. strömbrytare, /%-ion [-Jn] s avbrytande; störande avbrott; 'lucka' i ngt. ~ive [-tiv],
~ory [-tari] a avbrytande, störande, intersect [intase'kjt] tr o. itr skära [varandra]; korsa[s]; n^ed with (by)
genomskuren (-korsad) av. oJon [-Jn] s skärning: isht geom. skärningspunkt, -linje; Am. gatukorsning, interspace
[i'ntaspeis] s mellanrum, intersperslle [intaspa:'|s] tr in|strö, -blanda [among, between bland; in i]: nyansera,
uppblanda,'späcka','krydda' [with med]. -ion[-Jn] s inströende, anbringande här och dar ibland.

»v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slanginterstate

— 426 —

intransigent

interstate [i'ntasteit] a Am. mellan stater[na] i u. s. A.

intersti ce [inta;'stis, i'ntastis]sntet mellanrum; springa, rämna, -tiai [intasti'Jl] a mellanrums-.

interlltwine [inta|twai'n], -twist [-twi'st] tr 0. itr

sammanfläta[s], interurban [intara:'ban] a interurban, städer emellan.

interval [i'ntav(a)l] s mellan|rum, -tid, avbrott, stund £between mellan]; paus, rast; mus. intervall, tonavstånd; at
^s då och då, emellanåt; bär och där; at long med långa mellanrum; lucid ljusa mellanstunder, intervenile
[intavi;'n] itr 1. komma hindrande emellan; inträffa under tiden, tillstöta; if nothing om ingenting kommer
emellan. 2. intervenera, inskrida, träda medlande ei. bjai-pande emellan, medla [between mellan; in i]; ^ in arms
intervenera med vapenmakt. 3. ligga emellan [between], -er [-a] .<? isht jur. mel-lankommande part. -ient [-jant]
a mellan|-kommande, -liggande, -tion [intave'njn] s intervention, in|gripande, -skridande, mellan-komst isht



mellan stridande parter, interview [i'ntavju;] I. s 1. möte, sammanträffande mellan två personer för överläggning
om ngt. 2. intervju för el. i tidning. II. tr om journalist intervjua, begära upplysningar av, utfråga, ^er [-a] 3
intervjuare.

interllvocalic [iNnta|vo(u)kæ'lik]a intervokalisk, mellan vokaler, -volve [-vo'lv] tr inlinda ei. inrulla i vartannat, -
weave [-wi:'v] -wove -woven tr samman|väva, -fläta [with med], in|väva, -fläta ar. widi. -wind [-wai'nd] -wound -
wound tr o. itr samman[sno[s], -fläta[s]. intestilacy [inte'st|asi]s frånfälle utan efterlämnat testamente, -ate [-it] I.
a 1. utan efterlämnat testamente [he died 2. otestamenterad egendom. II. s person som avlidit utan att efterlämna
testamente, intestinlla! [inte'stin|(a)l] a tarm-, inälvs-, -e [-] I. s vani. pi. tarmar. II. a 1. in|Tändsk, -hemsk; ~ war
inbördeskrig. 2. ~ motion rörelse helt inom molekjl o. d. intimllacy [i'ntim|asi] s förtrolighet; intim bekantskap
av. biidi. [with med], -ate I. [-it] a° 1. förtrolig, innerlig, intim [^ friendship"]; an ~ acquaintance with]; mycket
nära [-connexion];-] {+con- nexion];+} ingående [an ~ knorcledge of]; be on ~ terms with stå på förtrolig fot
med. 2. vetensk. väsentlig, inre structure]. II. [-it] s förtrogen vän. III. [-eit] tr 1. tillkännagiva, meddela. 2.
antyda, låta förstå [to för ngn], •ation [-ei'Jn] s 1. tillkännagivande, meddelande. 2. antydan, vink; have an of ha
fått nys om. intimidllate [inti'midjeit] tr injaga fruktan hos, skrämma, terrorisera. -ation [-ei'Jn] 5 skrämsel jfr fö
reg.

intituled [inti'tjuild] pp om parlamentsakt betitlad.

into [i'ntu, före konsouant i'nta] prep 1. om rörelse ei. riktning [in] i, upp i, ned i, ut i. fram i &c; throw it the Jire;
come ~ the garden; jump ~ the boat; rush ^ the street rusa ut på gatan; look the box; he made an expedition
China; collect them ~ heaps samla dem i högar; div ide a th. ~ two parts dela ngt i två delar; I have never been a
prison jag har aldrig varit inne i ett fängelse. 2. ofta biidi. i; get ~ conversation komma i samspråk; get r\j
difficulties råka i svårigheter; fall ^ disgrace råka i onåd; run ~ rfefosättasigiskuld; take ~ account ta med i
beräkningen; take rs, consideration ta i betraktande; burst ~ tears brista i gråt; plunge the country ^ war störta
landet i krig; look ~ the matter, inquire ~ it undersöka saken; far [on] ~ the night till långt in på natten. 3. om
förvandling, förändring i tillstånd, resultat (jfr äv. fö reg.) till; change alter turn water ~ wine; make a th. rv göra
(förvandla) ngt till; develop^utveck-la [sig] till; translate ~ English översätta till engelska; starved ~ guilt genom
hunger driven till brott; whip a p. ~ civility (good manners) piska upp ngn och därigenom lära honom veta hut
('mores'). 4. ~ the bargain på köpet, deSSUtom. — Se f. ö. med ~ konstruerade vb o. subst.

intolerable [-[into'l|(a)rabl]«°outhärdlig,odräglig-] {+[into'l|(a)rabl]«°outhärdlig,odräg- lig+} [to för], -ance [-
ar(a)ns] s ofördragsamhet, intolerans [against mot]; oförmåga att uthärda of sound], -ant [-ar(a)nt] a°
ofördragsam, intolerant; oförmögen att uthärda (fördraga) [of ngt], intonüate [i'nto(u)n|eit] tr se intone. -ation [-
ei'Jn] s 1. sjungande (entonig) läsning av böner o. d., mässande; i kyrkomusik tongivnings-fras. 2. mus.
intonation; tonträlfning; instäm-ning av tonen i instrument [fixed 3. språk,

vet. intonation, tonfall, musikalisk accent, -e [intou'n] tr o. itr 1. läsa böner o. d. sjungande (entonigt), mässa. 2.
intonera. intoxicllant [into'ksik|ant] I. a berusande. II. s berusningsmedel, rusdryck, -ate [-eit] tr berusa. -ated [-
eitid] a berusad äv. widi.: yr i huvudet,glädjedrucken ào [with,by av], -ating [-eitiij] a rusande, -givande; ~ liquor
rusdryck. -ation [-ei'Jn] s 1. berusning äv. biidi., rus. 2. läk. förgiftning, intra- [i'ntra] pref inom, innanför; inuti,
intractüability [intræktabi'liti] s motspänstighet kc, jfr följ. -able [intrse'ktabl] a° motspänstig, obändig; styvsint,
halsstarrig, tjurskallig, omedgörlig, omöjlig att komma någon vart med; svårbehandlad. intrados [intrei'dos] s
arkit. intrados, inre rund-

ning av valvbåge, intramural [i'ntramju'aral] a innanför murarna, intransigent [intræ'nsid3(a)nt, -tra;'n-] I. a
intransigent, omedgörlig, oförsonlig i politik. II. s ytterlighetsman, isht intransigent republikan.
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inveigle

intransitive [intrcu'nsitiv, -træ'n-] I. a° intran-



sitiv. II. s intransitivt verb, intrant [Entrant] s nykomling i skoia, samfund o. d. intrench se entrench.

intrepid [intre'pid] a° oförskräckt, modig. ~ity

[intripi'diti] s oförskräckthet, mod. !"tric||acy [i'ntrik|asi] s invecklad beskaffenhet, trasslighet, krånglighet,
dunkelhetbiidi.; virr-varr; Pi. labyrinter biidi. -ate [-it] a° 1. hoptrasslad; labyrintisk, förvillande. 2. biidi. trasslig,
krånglig, kinkig, invecklad, dunkel, intrigulie [intri:'g] I. s 1. intrig, ränker, stämp-lingar, onda anslag. 2. olovlig
kärleksförbindelse. II.itr 1.intrigera,smida ränker,stämpla [against mot]. 2. ha olovlig kärleksförbindelse [with
med]. III. tr gallicism väcka ngns intresse ei. nyfikenhet, försätta i spänning; förbrylla. -er [-o] s intrigmakare,
ränksmidare. -ing [-ii}] a intrigant, ränkfull. intrinsic [intri'nsik] a inre, inneboende value], som ligger ingts
väsen, <^a!ly [-ali] adv i sig själv[t]; på grund av eget (inneboende) värde.

intro'ducile [introjdju:'s, intro-] 'tr 1. införa i aiia bet. [into i], introducera; föra in, sticka in; införa ngt nytt, först
göra ngt bekant, komma upp med ngt a custom, an improvement]. 2. inleda ämne, sats, börja. 3. presentera,
föreställa för]; introducera, skaffa ngn tillträde tm sällskap o. d.; föra ut ung dam i sällskapslivet; ~ o. s.
presentera sig. 4. göra ngn bekant [to med ngt]; fästa ngns uppmärksamhet [to vid ngt]; be f>ud to Cicero stifta
bekantskap med Cicero. 5. ~ a bill framlägga proposition, väcka motion. -er [-dju:'so] s införare, introduktör:
inledare; frainställare of a bill motionär], -tion [-dA'kJn] s introduktion i aiia bet.: a) införande; a word of recent ~
ett nyligen infört (nytt) ord; b) inledning fto till skrift, föredrag, ämne]; C) presentation f^o för]; letter of nu
rekommendationsbrev; d) förspel, -tive [-dA'ktiv] a, -tory [-dA'ktari] a° inledande [to till], inlednings-;
förberedande, introit [intro(u)'it] s kyrki. introitus, ingångspsalm o. d.

intro mission [intro|mi'Jn] s insläppande [into

i], -mit [-mi't] tr aid. insläppa, introspection [introspe'klJn] s introspektion, inre själviakttagelse. -ive [-tiv] a°
introspek-tiv, inåtvänd biidi. introversion [introva:'|Jn] s 1. inåtriktning ay tankarna, kontemplation. 2.
inåtvändning. -t [-t] tr 1. rikta tankarna inåt. 2. tool, vända inåt. intrullde [intru:'|d] I. itr 1. tränga (truga) sig på
[upon]: komma objuden ei. olägligt; I hope I don't ~ jag hoppas jag inte kommer och stör; /X» upon a p.'s good
nature missbruka ngns godhet. 2. tränga in [hito i]. II. tr 1. truga (tvinga) ngn, ngt [upon på ngn]; ~ O. S. se L 2.
driva (tvinga) ngt in [into i], -der [-do] s objuden (ovälkommen) gäst, inträngling, besvär-

lig människa, påhäng, -sion [-311] s 1. påtrugande, -flugenhet; olägligt införande ar ngt; intrång. 2. inträngande
[into i]; senare tillkommet påhäng. 3. jur. inkräktande av egendom. -Sive [-siv] a° 1. påträngande, -flugen,
ovälkommen, efterhängsen. 2. inträngande; om erup-tiva bergarter SOm trängt in i sedimentära lager; Senare
tillkommen, intrust se entrust.

intuitllion [intju(:)i'Jn] s intuition, omedelbar uppfattning (insikt); ingivelse. [--ive[intju(:)'i-tiv]-] {+-
ive[intju(:)'i- tiv]+} a° intuitiv, omedelbart uppfattande (insedd).

intumescllence [intjii(:)me'sn|s] s uppsvällning;

svulst är. biidi. -ent [-t] a svällande, inütwine se entwine, -twist se entwist. Intyre [i'ntaia] npr. inunction [inA'i]
(k)Jn] s insmörjning. inundüate [i'nAndeit] tr översvämma [with med] äv. biidi. -ation [-ei'Jn] s översvämning av.
biidi., flöde.

in|ure [inju'a] I. tr härda, vänja [to vid; att]. II. itr isht jur. [ofta en-] träda i kraft, gälla; göra verkan, vara till
nytta, ^rnent [-mant] s vänjande; vana. inutilile [inju:'til] a onyttig, gagnlös, -ity [-[in-ju(:)ti'liti]-] {+[in-
ju(:)ti'liti]+} s onyttighet, gagnlöshet. inv. förkortn. för invoice.

invade [invei'd] tr 1. fientligt infalla i, erövrande intränga i ett land, äv. bildl.; om sjukdomar angripa; om känslor
gripa; invading army invasionsarmé. 2. inkräkta på, göra intrång i, kränka rättigheter. ~r [-a] s inkräktare, invalid
I. [i'nvalitd] s sjukling; invalid; ~ chair sju k stol. II. a 1. [-] sjuklig, klen; vanför, otjänstbar. 2. [invae'lid] utan
laga kraft, ogiltig [declare III. [invali:'d, - - -] tr o. itr göra till (bli) invalid; upptaga[s] på sjuklistan; 'v. home
skicka hem som sjuk (oduglig till aktiv tjänst, invalid). ~ate [invæ'lideit] tr göra ogiltig, upphäva; kullkasta argu-
+ ments]. "whood [-hud], ~ism [-izm] s invaliditet; arbetsoduglighet. ~ity [invali'diti] s 1. sjuklighet; invaliditet;



~ insurance inva-liditet8försäkring. 2. ogiltighet, invaluable [invæ'lju(a)bl] a ovärderlig, invariability
[inveariabi'liti] s oföränderlighet; beständighet, -able [invs'ariabl] a oföränderlig; beständig; mat. konstant, fast, -
ably [-[in-vs'ariabli]-] {+[in- vs'ariabli]+} adv oföränderligt; ständigt, alltid, undantagslöst; överallt, invallsion
[invei'^n] 5 1. invasion, fientligt infall, + härjningståg är. biidi. 2. injkräktning, -trång [of i, på rättigheter o. d.]. -
sive [-siv] a 1. invasions-; in-, an|fallande. 2. inkräktande, invective [inve'ktiv] I. s utan pi. invektiv, [-smä-
delse[r],-] {+smä- delse[r],+} skymf-, glåp|ord [against mot]. II. a ^ smädande, inveigh [invei'] Ur v&idsamt fara
ut [against mot

ngn, ngt], bittert tadla, smäda, inveigle [invi/gl, -vei'gl] fr locka, förleda, lura
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involvement

[into till ngt]. ~ment [-mailt] s lockande, förledande, -förelse.

invent [inve'n|t] tr uppfinna, hitta på; uppdikta. ~ion [-Jn] s uppfinning; uppfinnande; uppfinningsförmåga;
påfund, ren dikt (lögn); strain (F crack) o.'s ^ anstränga sin uppfinningsförmåga, gnugga geniknölarna; a man of
~ en uppfinningsrik (fyndig) man; of the Cross korsmässa 3 maj. ~ive [-tiv] a° uppfinningsrik, fyndig, ^iveness [-
tivnis] s uppfinningsförmåga, rikedom på utvägar. ~or [-ta] s uppfinnare; uppdiktare. inventory [i'nvantri] I. s
1.inventarium,lösöre-, varu förteckning; make (take) an ~ of upprätta förteckning över, inventera. 2. inventarier.
II. tr inventera, inveracity [invarae'siti] s osannfärdighet. Inverllary [invalrs'ari], -cargill[-ka:gi'l,-ka:'gil], -
keithing [-ki/jMg], -lochy [-lo'ki, skotti. -lo'xi], -ness [-ne's] nprr. inverslie [inva:'s, - -, - -] omjvänd, -kastad,
motsatt, -ion [inva:'Jn] s inversion, ömvändning, -kastning av ordningen o. d.; omvänd ordföljd; perversitet
[sexual *v]. invert I. [invai't] tr invertera, kasta om, vända om, flytta om ordningen o. d.; vända upp och ned [på].
II. [i'nva:t] s 1. upp och nedvänd valvbåge i botten p& kioak o. d. 2. pervers person, invertebrate [inva/tibrit] I. a
ryggradslös av. biidi., utan ryggrad. II. s zooi. invertebrat, ryggradslöst djur. inverted [inva:'tid] a° omjvänd, -
kastad, »flyttad; inverterad; upp och nedvänd; in an ~ order i omvänd ordning; ~ commas anföringstecken; ~ e
(c) upp och nedvänt e (c), tecknet a (o), invest [inve'st] I. tr 1. aid. kläda [in i], bekläda [with med]. 2. wiai.
bekläda, investera [with med [insignier till] ämbete o. d.], förlätia [with värdighet, makt, egenskap, egendom
&c]; installera ft» i ämbete]. 3. X innesluta, omringa, belägra fästning o. d. 4. investera, placera pengar [in i]. II.
itr investera, placera pengar (kapital) [in i t. ex. stocks]; F lägga ut pengar på, kosta på sig, köpa [/v/ in a bun].
investigüate [inve'stig|eit] tr utforska, noga undersöka. -ation [--ei'Jn] s noggrann undersökning [into angående;
of av]; [ut]forskning; utredning, -ative [-eitiv] a [ut]forskande, forsknings-, -ator [-eita] s forskare; vetenskaplig
författare, -atory [-eitari, -atari] a [utforskande, forsknings-, investlliture [inve'st|itja] s investitur, insättan de i
ämbete; förläning. -ment [-mant] s 1. investering, placering av pengar [in i], kapitalplacering. 2. & inneslutning
av plats, belägring; blockad. 3. t investitur. 4. t beklädnad, -täckning, inveteriiacy [inve't(a)r|asi] s ingroddhet;
ingrott hat, gammal fiendskap, -ate [-it] a° in|rotad, -grodd; oförbätterlig, inbiten [an ~ smoker];

åid. hätsk; <v/ enemy oförsonlig fiende, arvfiende.

invidious [invi'dias] a° som väcker ond blod (ovilja), odiös, [till synes] orättvis, stötande, betänklig, förhatlig,
invigililate [invi'd$il|eit] itr vakta vid examen. "3-tion [-ei'Jn] s vakthållning, invigorliate [invi'gar|eit] tr stärka,
styrka; liva. -ation [-ei'Jn] s stärkande; ny kraft, -ative [-ativ] a stärkande, invincibility [invinsibi'liti] s
oövervinnelighet.

-ible [invi'nsibl] a° oövervinnelig äv. biidi. invioillability [invaiolabi'liti] s okränkbarhet. -able [invai'olabl] a°
okränkbar, oantastlig, helig; obrottslig; orygglig. -acy [invai'olasi] s okränkthet. -ate [invai'olit] a° o[för]kränkt,
oantastad; ej profanerad. invisibility [invizibi'liti] s osynlighet. -ible [-[in-vi'zibl]-] {+[in- vi'zibl]+} I. a° osynlig
[to för]; the ~ world andevärlden. II. 5, the ~ det osynliga, den osynliga världen; the 7~ Gud. invitliation
[invitei'Jn] s 1. invitation,inbjud|an, -ning [to till; att]; ~ card inbjudningskort. 2. kallelse, anmodan, uppmaning, -



e [invai't] I. tr 1. invitera, inbjuda, bjuda tm gäst to dinner]. 2. inbjuda i aiim. bet., bedja, upp[-fordra, -mana,
anmoda [to till; till att]; framkalla; ådraga sig; attention is <>od to man ber att få fästa uppmärksamheten vid;
comparison (criticism) inbjuda till jämförelser (kritik). II. s F inbjudning, -er [invai'ta] s inbjudare. -ing [invai'tig]
a° inbjudande; lockande.

invocation [invokei'Jn] 5 åkallan, anropande av Gud, musa &c, invokation, -ory [invo'katari, i'nvokeitari] a
åkallande, invoice [i'nvois] I. s faktura, [varu]räkning; as

per ~ enligt faktura.- II. tr fakturera, invoke [invou'k] tr åkalla, anropa; ~ a blessing

on nedkalla välsignelse över. involucre [i'nval(j)u:ka] s 1. anat. omhölje. 2. bot. svepe.

involuntary [invo'lant(a)ri] a0 ofrivillig; oberoende av viljan; oavsiktlig. invoIutlle[i'nval(j)|u:t]I. a 1.invecklad.
2.vetensk. [spiralformigt] rullad; inrullad i kanten. II. s goom. involut. -ion [-u/Jn] s 1. inveckling av. biidi. Ei» i];
förveckling; trasslighet, krånglighet; oreda, 'härva'. 2. anat. in|rullning, -stjälp-ning. 3. fysioi. involution. 4. woi.
degeneration [f^-forms], 5. mat. upphöjning till högre po-tens.

involve [invo'lv] tr 1. veckla in, slå in, insvepa [in i]; hoprulla. 2. Midi. sammanknyta, oupplösligt förbinda [with
med]. 3. biidi. inveckla, göra invecklad (svår); hölja, insvepa [in i dunkel]. 4. biidi. inveckla [in i svårigheter];
inblanda [i» i brott]; in debt skuldsatt. 5. inne-, om|fatta, innebära, involvera; gälla; bildl. dra med Sig, medföra
konsekvenser o. d. ~ment [-mant] s invecklande, -ing nv. widi.;
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ironing-cloth

invecklad affärsställning, trasslig ekonomi

&c, jfr föreg.

invulnerllability [invAln(a)rabi/liti] s osårbarhet, •able [invA'ln(a)rabl] a° osårbar av. biidi [to för]; oanfäktbar.

inward [i'nwad] I. a inre; in|vändig, -värtes; andlig, själslig; inåtriktad rörelse. II. adv inåt ar. biiai., in i ngns
inrfc; ~ bound på ingående. III. s pi. inälvor. ~ly [-li] adv invärtes; i ngns inre; i själ och hjärta; to be ap-plied till
invärtes bruk; speak ~ tala ohörbart. reness [-nis] s inr^ natur (väsen); själslig art; förandling. [-z] adv inåt.
Injweave [i'nwi:'v, - -] -wove -woven tr in|väva,

-fläta av. widi. inwrap se enwrap.

inwrought [i'nro/t, -'-] a (eg. pp av t inwork) inarbetad, -vävd i mönster o. d., av. biidi., sammanvävd [with med],
lo [ai'o(u)] npr. I. U. förkortn. för India Office. iodllic [aio'dik] a kem. jod- acid], -ine [ai'a-di:n, äv. -dain] s jod. -
ism [ai'odizm] s iak. jodförgiftning, -oform [aio'dafoim, aiou'd-] s jodoform.

I. 0. G. T. förkortn. för International (förr Independent) Order of Good Templars godtemp-larorden.

lolanthe [aiolse'njpi] npr. I. 0. M. förkortn. för Isle of Man. ion [ai'an, ai'on] s kem. jon. lon [ai'an, ai'on] npr
mytoi. lon. lona [aiou'na] npr.

lonliia [aiou'pja] npr Jonien. -lan [-n] I. a jo-nisk Sea, ~ Islands]; ~ mode mus. jonisk tonart. II. s jon[i]er. -ic
[aio'nik] a jonisk dialect]; ~ order arkit. jonisk stil. ionic [aio'nik] a kem. jon-, jonisk. Iota [aiou'ta] s iota, grekiskt
i; widi. jota. I 0 U [ai' ou ju/, - - -] s (= / owe you) revers

t enklaste form, skuldsedel. Iowa [ai'o(u)a, ai'awa] npr. ipecacuanha [ivpikækjuæ'na] s ipecacuanha, kräkrot.

Iphicrates [ifi'kratiiz], Iphigenia [ifi^dginai'a], Ipswich [i'pswitj], Iquique [ikii'ki] nprr. Ir. förkortn. för Ireland,
Irish. I. R. förkortn. för Inland Revenue, lat. Imperator Rex.

Irak [ira/k] npr Irak, Mesopotamien. Iran [ira/n, i'aræn] npr Iran; Persien. oJan [ai(a)rei'njan, ir-] I. a iransk;
[forn]persisk. II. s iranier, Iraq [ira/k] se Irak.



irascilibility [iræ\sibi'liti, ai'(a)r-] s lättretlighet. -ible [iræ'sibl, ai(a)r-] a hetlevrad, lätt-retlig, argsint, snarstucken.
irate [ai(a)rei't] a° ilsken, rasande, vred. Irawadi [irawo'di] npr.

Ire [ai'a] s poet. vrede, raseri. ~ful [-f(u)l] a° poet. vred, rasande.

Ireland [airland] npr Irland. Irene [ai(a)ri:/ni] npr.

irenic[al°] [ai(a)ri:'nik, -(a)l, -re'n-] a fredsstif-

tande; försonlig, fredlig. Ireton [ai'at(a)n] npr.

iridescllence [iride'snls] s regnbågsskimmer, iri-sering. -ent [-t] a regnbågsskimrande, irise-rande.

iridium [ai(a)ri'diam] s kem. iridium, iris [ai'aris] s 1. aid. poet. regnbåge; regnbågsskimmer; mytoh Inu Iris. 2.
anat. iris, ögats regn-bågshinna. 3. bot. svärdslilja (Iris). 4. slags bergkristall.

Irish [ai'arij] I. a irisk, irländsk; the ~ Free State Irländska fristaten; ~ bull befängt yttrande, 'groda'; stew irländsk
fårstuvning. II. s 1. irländska [språket]. 2. pi. the ~ irländarna. <v/ism [-izm] s irländsk språkegenhet. <v,man [-
man] (pi. ~~men [-man]) s irländare: ~ry [~ri] s hist, den inhemska irländska befolkningen i motsats tm
engelsmännen, ^woman [-wuman] (Pi. nuioomen [-wimin]) s irländska, irk [a:k] tr (opers) aid. trötta, uttråka,
förtreta [it <\*s me]. ~some [-sam] a° tröttsam, ledsam, tråkig, besvärlig, iron [ai'an] I. s järn i aiia bet.; verktyg
av järn (ofta i st. f. sms.): stryk-, press-, brännjärn &c; golf järnklnbba: iak. järnhäl tigt preparat; pi. nus järn,
bojor [put in barstångjärn; cast (foundry) ~ gjutjärn; forge ~ smidesjärn; old ((broken, scrap) ~ järnskrot; pig-*n»
tackjärn; wrought ~ hamrat (smitt) järn, smidesjärn; cold /x/ biidi. kallt stål; a man of ^ qn man av järn; rule with
a rod of ~ styra med järnspira (järnhand); have [too] many in the fire ordspr. ha [för] många järn i elden; strike
while the ~ is hot ordspr. smida medan järnet är varmt. II. ä 1. isht i sms. järn-; järn-, ståljgrå; ~ age arkeoi.
mytoi. järnålder; horse 'järnhäst'lokomotiv, cykel. 2. biidi. järnhård, oböjlig, sträng, obarmhärtig &c; the Duke
'Järn-hertigen' hertigen av Wellington. 3. X ~ ration re-servportion. III. tr 1. järnbeslå. 2. stryka med strykjärn,
pressa. 3. slå i järn (bojor), fjättra. -band[-bænd sjärn|band, -beslag. ~-bar[-ba;] s järnstång; Pi. stångjärn. <v-
bound [-baund] a 1. järnbeslagen. 2. om kust klippig. 3. biidi. hård, okänslig, otillgänglig, ^-clad [-klæd] I. o
bepansrad. II. s pansar|båt, -fartyg. ~er [-a] s en som stryker linne &o (pressar), strykerska. ^-filings [-faiMigz] £
pi. järnfilspån ^-fisted [-fiNstid] a sniken, girig. ^-founder [-fauNnda]s järngjutare. ~-foundry [-fau'ndri] s
järngjuteri. ~-gray, ~-grey [-grei', --] I. a järngrå. II. s 1. järngrått. 2. järngrå häst. ^-hearted [-ha:Hid] a
hårdhjärtad, grym. -heater [-hi:xta] s stryklod. ironic[al°] [ai(a)ro'nik, -(a)l] a ironisk, ironing [ai'anig] s strykning
med strykjärn, pressning. ~-board [-bo:d] s strykbräde, ^-cloth I [-'klo(:)H s strykfilt.
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irritative

ironll-master [ai'an|ma;'sta] s järn|bruksägare, -fabrikant, -monger [-mAxi]ga] s [-järn[kram]-handlare;~'s-]
{+järn[kram]- handlare;~'s+} järnhandel.-mongeryt-mA^gari] s 1. järn [kram] varor, smide. 2. järnhandel, -bod. -
-mould [-mould] s rostfläck, --shod [-Jod] a järn|skodd, -beslagen. l-side[s] [-said(z)] * 'järnsida', tapper krigare
isht i pi. om Cromwells. - -StOne [-stoun] S olika slag av hård järnmalm, -work [-work] s 1. smide i vagn &c. +
2. pi. (o. sg.) järnjverk, -bruk [a»

1. Irony [ai'ani] a järn-, järn|aktig, -haltig; ~ taste järnsmak.

2. Irony [ai'arani] s ironi; the ^ offate ödets ironi.

Iroquois [i'rokwoi, - - -, -kwa:; pi. -z] s iroke-ser.

irradillance [irei'di|ans] s utstrålning; strålglans. -ant [-ant] a poet. strålande, -ate [-eit] tr be|stråla, -lysa av. widi.,
kasta ljus över; komma ansiktet att stråla [with av glädje o. d.]. -ation [-ei'Jn] s 1. [ut]strålning; glans. 2. opt.
irradiation.



irrational [irse'Janl] I. a0 1. irrationell av. mat.: + förnuftsvidrig, orimlig. 2. utan förnuft, oskälig [<x/ animal]. II.
s mat. irrationellt tal. *x/ity [iræjanæ'liti] s 1. förnuftsvidrighet, orimlighet. 2. förnnftslöshet, oförnuftighet.
irreclaimable [iriklei'mabl] a° oförbätterlig,

ohjälplig; oåterkallelig, irrecognizable [ire'kagnaizabl, -*---] a oigenkännlig.

irreconcilable [ire'kansailabl, -1---] I. a° 1.

oförsonlig. 2. oförenlig [to, with med]. II. s oförsonlig motståndare till politiska åtgärder o. d., intransigent.

irrecoverable [iiikA'v(a)rabl] a° 1. som ej kan

återfås, oersättlig. 2. ohjälplig, obotlig, irrecusable [irikju:'zabl] a oavvislig, irredeemable [iridi/mabl] a° 1. som ej
kan återköpas ei. inlösas. 2. oförbätterlig, hopplös, irredentllism [iride/nt|izm] s pout, irredentism,
återföreningssträvanden isht i Italien, -ist [-ist] s irredentist.

irreducible [iridju/sibl] a oreducerbar; som ej kan bringas till önskad form (förenklas ei. minskas) minimum].
irrefutable [ire'fjutabl, irifju/tabl] a° oveder;-

säglig, -lägglig, obestridlig, irrefrangible [irifræ'n(d)3ibl] a 1. okränkbar.

2. opt. som ej kan refrakteras (brytas), irrefutable [ire'fjutabl] a° oveder|säglig, -lägglig, obestridlig, irregular
[ire/gjul|a] I. a° oregelbunden; irre-+ guljär [^ troops]; oordentlig. II. s Pi. irreguljära trupper, friskaror. ~ity [-
ae'riti] s oregelbundenhet; oordentlighet i levnadssätt; pi. av. snedsprång.

irrelative £ire'lativ] a° utan samband [to med]; absolut.

irrelevllance [ire'livan|s], -ancy [-si] s brist på samband [to med saken ifråga]; yttrande vid

sidan av (avvikelse från) ämnet o. d. -ant [-t] a° irrelevant, ej hörande [to till saken ifråga]; ej tillämplig [to på];
likgiltig, irreligillon [irili'dglan] s irreligiositet, [-religions]-löshet,-] {+religions]- löshet,+} -fientlighet,
gudlöshet, -ous [-as] a° irreligiös, gudlös, ogudaktig. irremediable [irimi:'diabl] a° obotlig, ohjälplig.

irremissllible [irimi'sibl] a 1. oförlåtlig. 2. oeftergivlig. -ibly [-i] adv äv. utan försköning, oåterkalleligen.
irremovable [irimu:'vabl] a° orubblig, isht oav-sättlig.

irreparable [ire'p(a)rabl]a°irreparabel;ohjälp-

lig, obotlig; oersättlig, irreplaceable [iriplei'sabl] a oersättlig, irrepressible [iripre'sibl] I. a° okuvlig; F
oförbätterlig; oförbrännelig; näbbig o. d. II. s F en som man inte får bukt med. irreproachable [iriprou'tjabl] a
oförvitlig;

oklanderlig, irresistibility [i'dzi'stibi'liti] s oemotståndlighet. -ible [irizi'stibl] oemotståndlig, irresolllute
[ire'zal(j)|u;t] a° obeslutsam, villrådig; vankelmodig, -uteness [-u:tnis], -ution [-u:'Jn] s obeslutsamhet,
villrådighet; vankelmod.

irresolvable [irizo'lvabl] a 1. som ej kan upplösas [into i element]. 2. olöslig problem], irrespective [irispe'ktiv] a
som ej tar hänsyn +. [of till]; ~ of utan hänsyn till, oavsett. *vly

[-li] adv, of utan hänsyn til!, oavsett, irresponsibility [i'rispoNnsibi'liti] s oansvarighet. -ible [irispo'nsibl] a°
oansvarig; ansvarslös. -ive [iiispo'nsiv] a° som ej svarar [to mot]; okänslig [to för], irretentive [irite'ntiv] a som ej
kan hålla ngt

kvar; ~ memory dåligt (opålitligt) minne, irretrieviiable [iritri;'vabl] a oersättlig; obotlig, hopplös, -ably [-i]adv
oåterkalleligen, ohjälpligt E*v* lost]. irreverllence [ire'v(a)ran|s] s van vördnad [to, for för], missaktning; det
vanvördiga [of i ngt], -ent [-t] vanvördig; pietetslös. irreversible [iriva/sibl] a° 1. oåterkallelig. 2.

som ej kan vändas; fys. irreversibel. irrevocable [ire'vakabl] a° oåterkallelig, irrigüate [i'rig|eit] tr bevattna, -ation
[-ei'Jn] s

bevattning gnm kanaler, Söder o. d.



irritability [rritabi'liti] s [lätt]retlighet; fysioi

irritabilitet. irritüable [i'rit'abl] a° [lätt]retlig, irritabel äv. fysioi. -ant [-ant] I. a iak. retande poison]. II. s retmedel,
irritament. -ate [-eit] tr reta äv. fysioi., uppreta, irritera, oroa, förarga, -ated [-eitid] o [upp]retad, uppbragt,
irriterad [a/, by över; against, with på], -ating [-eitig] a° ret|ande, -sam, irriterande, -ation [-ei'Jn] s retning äv.
fysioi., irritation, retad sinnesstäm-+ ning, förbittring; iak. inflammation, -ative [-eitiv] a retande, irriterande.
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it

irruption [irA'pJn] S Våldsamt infall av barbarer [into i].

Irvine [a:'vin], Irving[a:'vig], Irwin[a:'win]w/>rr.

is [iz, Z, s] 3. pers. sg. pres. av be han hon den det är;

that »j det vill ^äga. Is. förkortn. för Tsalah. Isaac [ai'zak] npr Isak.

Isabel [i'zabel], ~la [izabe'la] I. nprr. II. a isa-bell [a] färdad, smutsgul. III. s isabell[färg] [äv. ^ colour], ~line
[izabe'lin, -lain] a [-isa-bell[a]färgad.-] {+isa- bell[a]färgad.+} isagogic [aisago'd^ik] I. a inledande [-studies].-]
{+stu- dies].+} II. s pi. ojs teoi. isagogik, inledningsvetenskap. Isaiah [aizai'a, åid. -zei'a] npr Jesaja. Iscariot
[iskæ'riat], Ischia [i'skia] nprr. ischialldic [iskiæ'|dik], -tic [-tik] a anat. höft-. Ishmael [i'Jmei(a)l, -mial] npr
Ismael; biidi. en

utstött, samhällsfiende. Isidorlle [i'zido:, i's-] npr Isidor. -lan [izido:'-

rian] a isidorisk. isinglass [ai'ziggla:s] s husbloss, slags gelatin. Isis [ai'sis] npr.

Isl. förkortn. för /sJaflC?[s], 7s/e[s]. Isla [ai'la] npr.

Islam [i'zlam, -læm, -la:m] s islam, muhamme-danismen; den muhammedanska världen, nUc [izlæ'mik] a
muhammedansk. ~ism [-izm] s muhammedanism. ~ite [-ait] s muhammedan. ~itic [-i'tik] a muhammedansk,
island [ai'land] 5 ö äv. biidi., t. ex. refuge; a desert

nsj en obebodd ö. ~er [-a] s öbo. isiay [ai'lei] npr.

isle [ail] S poet. o. i vissa namn ö [the of Wight;

the British ~t [-it] s liten ö, holme.

Isieworth [ai'zlwaO^ai'l-], Islington[i'zligtan],

Islip [i'zlip personn., ai'slip ortn ] nprr. ism [izm] s vani. pi. 'ismer', doktriner o. d. Ismail [i'zmail, -meil], Ismay
[i'zmei] nprr. isn't [iznt] = is not.

I. S. 0. förkortn. för Imperial Service Order. isoll- [ai'so] grek., i veteusk. termer iso-; lik-, lika-.

-bar [-ba:] * isobar. -chronous [aiso'kranas] a isokron.

Isocrates [aiso'krati:z] npr. isolllate [ai'sol|eit, -sal-] tr isolera i aiia bet. -ated [-eitid] a isolerad; äv. ensam;
enstaka, -ation [-ei'Jn] s isolering, isollsceles [aiso'sili:z] a geom. likbent triangel, -therm [ai'so(u)J}a:m] 5
isoterm. -thermal [-[ai-so(u){)a:/m(a)l]-] {+[ai- so(u){)a:/m(a)l]+} a isoterm- line]. Israel [i'zrei(a)l, -rial] npr o. s
Israel. ~ite [i'z-rialait, -re(i)al-] s israelit.

Issachar [i'saka, -ka:] npr Isaskar. issullable [i'sju|abl, i'J(j)u-] a som kan utfärdas, utsläppas i rörelsen &c. -ance
[-ans] s utfärdande; utsläppande i rörelsen, issue [i'sju:, i'Jju:,i'Ju:] I. s 1. ut|gående, -strömmande &c. 2. utgång,
väg ut, utväg; flods ut-+ lopp. 3. utgång, följd, resultat; % avslutning [of på sak]; in the o* vid slutliga
avgörandet,

som det visade sig; bring to an ~ bringa till ett önskat slut; fatal ~ dödlig utgång. 4. iak. [insnitt för] blödning o.



d.; ~ of blood bibi. blodgång. 5. isht jur. livsfrukt, bröstarvingar, barn [die without male 6. jur. utbyte,
avkastning. 7. föreliggande strids- ei. rätts|fråga, + fråga, problem, vad det gäller, saks kärna; the main ~
huvud[tviste]frågan; the point (question, matter) at ~ det varom striden rör sig, den omstridda punkten,
tvistefrågan [between emellan]; be at <v, vara omstridd; om personer (äv. stand at vara oense, strida [with med];
the matter lies at ~ saken [är tvistig och] ligger under avgörande; a dead ~ ett opraktiskt spörsmål, en sak utan
praktisk betydelse; ~ of late lagfråga; motsats: '"v of fact omtvistat faktum, fråga som gäller själva faktum; join
jur. enas om vari tvistefrågan ligger och överlämna den åt domstolens (juryns) avgörande; i aiim. (äv. take à)
inlåta sig på diskussion, ingå i förhandlingar [with a p. On med ngn om ngt man enats om som grundval härför];
b) förfäkta motsatt mening, opponera sig [with mot], vara oense [on ifråga om]. 8. ut|givande, -lämnande,-fär-
dande isht i allmänna röreisen, utsläppande i marknaden av värdepapper, frimärken o. d., emission äv. konkr.: det
som utsläppes på en gång; tidnings dagS-upplaga, nummer av tidskrift o. d. [this week's publikation [recent ^s];
bank of ~ se-+ delutgivande bank. 9. & S ranson. II. itr 1. utgå i aijm. bet. [ofta med out, forth; from från];
utströmma. &c; & * göra utfall. 2. utfalla., avlöpa, resultera, ändas, sluta [in i, med]. 3. jur. härstamma. 4.
härflyta, stamma [from från]; jur. utgå, komma [be issuing out of]. 5. utsläppas i rörelsen; om skrift utkomma.
III. tr 1. låta utgå &c, utsända, avgiva, ut|lämna, -dela; utfärda order o. d.; sälja c heap tickets]; all f^d utsålt. 2.
utsläppa värdepapper, sed-lar, frimärken o. d. i rörelsen, emittera; utställa växel; utgiva skrift, publicera. 3. &c
utrusta, förse [a p. with a th. ngn med ngt].

isthmllian [i's({>)mian] a 1. näs-. 2. istmisk games], -us [i'smas, -s£>m-, -stm-] s nä«, landtunga.

it [it] pers pron den, det; sig; S (betonat) 'höjden'; det rätta, det bästa &c; 'det'; ~ is six miles to Oxford det är sex
mil till O.; ~ is three days ago det är tre dagar sedan; ^ wants Jive minutes to ten klockan fattas fem minuter i tio;
where does~ feel painful? var gör det ont? ~ zuas the Russians that began det var ryssarna som började; töas they
who were wrong, not, we det var de som hade orätt och inte vi; that's ~ det var rätt; [det

är] just det, ja.-Anm. I. ~ Står ofta utan motsvarighet i sv.: a) som formellt obj. cl. korrelat: he left 'v» to others to
inf. han överlämnade åt andra att:

»v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangIt.

— 432 —

jack

you may rely upon ~ that ni kan lita på att;

b) F gom ett slags obestämt obj. el. som 'innehållsackusa-tiv', äv. viditr. vb: confound »*,hang ~ förbaskat! he
had to walk (tramp, foot) <v, han fick knalla och gå; c) F vid sb. o. adj. för att framhäva deras verbalkaraktär: to
lord ~ [o ver] spel a herre [över]; to train ~ ta tåget, åka tåg: to rough ~ ha det primitivt &c; d) F of ^ efter obj. tin
have o. make: we shall have hot work of det blir ett styvt knog; make a day of ~ göra sig en glad dag. — Anm. 2.
Prep. + /x, Återges i sv. ofta med motsvarande pronominaladverb, t. ex. by <v därigenom, -med; of rs, där|av, -
om &c. jfr äv.: there is nothing for ~ but to run det är bara att ta till benen (fötters).

It. förkortn. för Italian, Italy.

I. T. förkortn. för Indian Territory.

Italian [itse'ljan] I. a italiensk; ~ warehouse delikatessaffär. II. s 1. italienare. 2. italienska [språket]. rx4sm [-izm]
s 1. italiensk språkegenhet. 2. italiensk vänlighet, /v, ize [-aiz] tr italianisera.

italic [itæ'l|ik] I. o 1. fornitalisk isht i mot. sats tiii Bom. 2. kursiv [<» type]. II. s pi. kursivering; print in
kursivera; the are our own kursiverat av oss. oJze [-isaiz] tr kursivera.

Italy [i'tali] npr Italien.

itch [itj] I. s 1. klåda av. widi.s häftigt begär, lystnad [for efter; to att]. 2. skabb. II. itr 1. känna klåda av. biidi.:



känna begär [for efter; to att]. 2. klia; my fingers ~ det kliar i fingrarna på mig att]; scratch where it f^es klå där
det kliar. ~ing [-ig] I. s klåda av. Midi,; there is an ^ det kliar. H. a biiai. begärlig, hungrig efter nyheter o. d.
ears]. ~3f [-i] o skabbig, kliande; widi. begärlig.

item [ai'tam, -tem] I. adv likaledes; vidare. II.

S 1. post pä förteokning, lista, räkning o. d., Sak, ar-+ tikel; nummer pà program &c; ~ in expenditure
utgiftspost. 2. ~ [of news] notis i tidning. ~ize [-aiz] tr specificera, ange i detalj.

iterllate [i'tar|eit] tr upprepa ord, pftst&ende o. d. -ation [-ei'Jn] s upprepning, -ative [-ativ] a upprepande.

Ithaca [i'|>aka] npr.

itinerllacy [iti'nar|asi, ait-], -ancy [-(a)nsi] s kring|vandrande, -resande jfr roij. -ant [-(a)nt] I. o kringvandrande, -
resande preacher, ~ judge]. II. 8 en som vandrar (reser) omkring från ort till ort utförande sitt kali, resepredikant,
kolportör, vandrande spelman, gårdfarihandlare &c. -ary [aiti'n(a)rari, äv. it-] I. 8 1. resväg. 2. resebeskrivning. 3.
resehandbok, vägvisare; resplan. II. a rese-, väg-, -ate [-'eit] tr vandra (resa) omkring isht för att predika; flacka
omkring, -ation [-ei'Jn] s kringresande, predikoresa, föreläsningsturné &c.

its [its] poss pron dess; sin, sitt.

it's [its] = it is.

itself [itse'lf] pers o. ref, pron det självt; sig [sjalv(t)]; själv: a house standing by ~ ett hus som ligger för sig
självt; by ~ av. av sig självt, automatiskt; he is honesty ~ han är hedern själv; the place looked jiist ^-platsen var
sig alldeles lik som förr.

Ivan [ai'v(a)n], /v,hoe [*hou] nprr.

I've [aiv] = I have.

Iveagh [ai'va], Ivens [ai'v(a)nz], lves[aivz] nprr.

ivied [ai'vid] a överväxt med murgröna, mur-grönsklädd.

Ivimey [ai'vimi], Ivor [i:'va] nprr.

ivor|y [ai'v(a)ri] I. s elfenben; elfenbensfärg; pi. -ies elefantbetar; S tärningar, biljardbollar, tangenter, jsg. ei. pi.)
tänder; vegetable ~ vegetabiliskt elfenben; black ^ S afrikanska negerslavar. II. a i sms. elfenbens-; elfenbensvit.

ivy [ai'vi] s bot. murgröna.

I. W. förkortn. för Isle of Wight.

I. W. W. förkortn. för International Workers of the World.

Ixion [iksai'an], Iza [ai'za] nprr.

iZZard [i'zad] S &ld. bokstaven z [from A to

j

J, j [djei] (pi. Js, J's [djeiz]) s bokstaven j; J\_pen~] J-penna.

J. förkortn. för Judge, Justice; fys. joule.

J./A. förkortn. för joint account.

jab [djæb] I. tr stöta (sticka) spjut o. d. [into

i]. II. 8 bajonettStÖt o. d.; slag l boxning. Jabalpur ^A'balpu'a] npr. jabber [d5æ'ba] I. itr o. tr snattra, tjattra;
pladdra, prata smörja; rådbråka språk; ~ away låta tungan löpa, prata på. II. 8 snattrande, tjatter; 'persilja',
'smörja'; rotvälska, 'mesopotamiska'. Jabüesh [djei^eJ], -ez [-ez], -in [*in] nprr. jabiru [djae'biru:] s ZOoi. jabiru
amer. jättestork.



Jac. förkortn. för Jacob, James. Jachin [djei'kin] npr. jacinth [d3^sinj>, djei's-] s min. hyacint, jack [dgæk] I. s 1.
J^ Cg. npr Janne, Jöns, ofta latt föraktligt: hantlangare, passopp o. d., 'Kalle', 'jycke'; every ma» [o/* i A em] F
vareviga en, varenda kotte; ~ and Gill (Jill) 'Kalle och Ada'; ~ Adams. Blunt dummer-jöns, tokolle; ~ Frost 'Kung
Bore'; ~ Johnson eg. en negerboxare S stor tysk granat; ~ Ketch bödeln; Cheap /v/ schackrare; steeple-
tornarbetare; f>wa-dandy grilljanne, liten narraktig sprätt; ~ in ojjice struntviktig lägre ämbetsman, 'viktigpetter';
<\j-in-the(a)-

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slang It.
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you may rely upon ~ that ni kan lita på att;

b) F gom ett slags obestämt obj. el. som 'innehållsackusa-tiv', äv. viditr. vb: confound »*,hang ~ förbaskat! he
had to walk (tramp, foot) <v, han fick knalla och gå; c) F vid sb. o. adj. för att framhäva deras verbalkaraktär: to
lord ~ [o ver] spel a herre [över]; to train ~ ta tåget, åka tåg: to rough ~ ha det primitivt &c; d) F of ^ efter obj. tin
have o. make: we shall have hot work of det blir ett styvt knog; make a day of ~ göra sig en glad dag. — Anm. 2.
Prep. + /x, Återges i sv. ofta med motsvarande pronominaladverb, t. ex. by <v därigenom, -med; of rs, där|av, -
om &c. jfr äv.: there is nothing for ~ but to run det är bara att ta till benen (fötters).

It. förkortn. för Italian, Italy.

I. T. förkortn. för Indian Territory.

Italian [itse'ljan] I. a italiensk; ~ warehouse delikatessaffär. II. s 1. italienare. 2. italienska [språket]. rx4sm [-izm]
s 1. italiensk språkegenhet. 2. italiensk vänlighet, /v, ize [-aiz] tr italianisera.

italic [itæ'l|ik] I. o 1. fornitalisk isht i mot. sats tiii Bom. 2. kursiv [<» type]. II. s pi. kursivering; print in
kursivera; the are our own kursiverat av oss. oJze [-isaiz] tr kursivera.

Italy [i'tali] npr Italien.

itch [itj] I. s 1. klåda av. widi.s häftigt begär, lystnad [for efter; to att]. 2. skabb. II. itr 1. känna klåda av. biidi.:
känna begär [for efter; to att]. 2. klia; my fingers ~ det kliar i fingrarna på mig att]; scratch where it f^es klå där
det kliar. ~ing [-ig] I. s klåda av. Midi,; there is an ^ det kliar. H. a biiai. begärlig, hungrig efter nyheter o. d.
ears]. ~3f [-i] o skabbig, kliande; widi. begärlig.

item [ai'tam, -tem] I. adv likaledes; vidare. II.

S 1. post pä förteokning, lista, räkning o. d., Sak, ar-+ tikel; nummer pà program &c; ~ in expenditure
utgiftspost. 2. ~ [of news] notis i tidning. ~ize [-aiz] tr specificera, ange i detalj.

iterllate [i'tar|eit] tr upprepa ord, pftst&ende o. d. -ation [-ei'Jn] s upprepning, -ative [-ativ] a upprepande.

Ithaca [i'|>aka] npr.

itinerllacy [iti'nar|asi, ait-], -ancy [-(a)nsi] s kring|vandrande, -resande jfr roij. -ant [-(a)nt] I. o kringvandrande, -
resande preacher, ~ judge]. II. 8 en som vandrar (reser) omkring från ort till ort utförande sitt kali, resepredikant,
kolportör, vandrande spelman, gårdfarihandlare &c. -ary [aiti'n(a)rari, äv. it-] I. 8 1. resväg. 2. resebeskrivning. 3.
resehandbok, vägvisare; resplan. II. a rese-, väg-, -ate [-'eit] tr vandra (resa) omkring isht för att predika; flacka
omkring, -ation [-ei'Jn] s kringresande, predikoresa, föreläsningsturné &c.

its [its] poss pron dess; sin, sitt.

it's [its] = it is.

itself [itse'lf] pers o. ref, pron det självt; sig [sjalv(t)]; själv: a house standing by ~ ett hus som ligger för sig
självt; by ~ av. av sig självt, automatiskt; he is honesty ~ han är hedern själv; the place looked jiist ^-platsen var



sig alldeles lik som förr.

Ivan [ai'v(a)n], /v,hoe [*hou] nprr.

I've [aiv] = I have.

Iveagh [ai'va], Ivens [ai'v(a)nz], lves[aivz] nprr.

ivied [ai'vid] a överväxt med murgröna, mur-grönsklädd.

Ivimey [ai'vimi], Ivor [i:'va] nprr.

ivor|y [ai'v(a)ri] I. s elfenben; elfenbensfärg; pi. -ies elefantbetar; S tärningar, biljardbollar, tangenter, jsg. ei. pi.)
tänder; vegetable ~ vegetabiliskt elfenben; black ^ S afrikanska negerslavar. II. a i sms. elfenbens-; elfenbensvit.

ivy [ai'vi] s bot. murgröna.

I. W. förkortn. för Isle of Wight.

I. W. W. förkortn. för International Workers of the World.

Ixion [iksai'an], Iza [ai'za] nprr.

iZZard [i'zad] S &ld. bokstaven z [from A to

j

J, j [djei] (pi. Js, J's [djeiz]) s bokstaven j; J\_pen~] J-penna.

J. förkortn. för Judge, Justice; fys. joule.

J./A. förkortn. för joint account.

jab [djæb] I. tr stöta (sticka) spjut o. d. [into

i]. II. 8 bajonettStÖt o. d.; slag l boxning. Jabalpur ^A'balpu'a] npr. jabber [d5æ'ba] I. itr o. tr snattra, tjattra;
pladdra, prata smörja; rådbråka språk; ~ away låta tungan löpa, prata på. II. 8 snattrande, tjatter; 'persilja',
'smörja'; rotvälska, 'mesopotamiska'. Jabüesh [djei^eJ], -ez [-ez], -in [*in] nprr. jabiru [djae'biru:] s ZOoi. jabiru
amer. jättestork.

Jac. förkortn. för Jacob, James. Jachin [djei'kin] npr. jacinth [d3^sinj>, djei's-] s min. hyacint, jack [dgæk] I. s 1.
J^ Cg. npr Janne, Jöns, ofta latt föraktligt: hantlangare, passopp o. d., 'Kalle', 'jycke'; every ma» [o/* i A em] F
vareviga en, varenda kotte; ~ and Gill (Jill) 'Kalle och Ada'; ~ Adams. Blunt dummer-jöns, tokolle; ~ Frost 'Kung
Bore'; ~ Johnson eg. en negerboxare S stor tysk granat; ~ Ketch bödeln; Cheap /v/ schackrare; steeple-
tornarbetare; f>wa-dandy grilljanne, liten narraktig sprätt; ~ in ojjice struntviktig lägre ämbetsman, 'viktigpetter';
<\j-in-the(a)-

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slangjackal
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-box trollgubbe I en ask som flyger upp, när locket öppnas; domkraft; ~ of (on) both sides en som vänder kappan
efter vinden, överlöpare; ~ of all trades tusenkonstnär, mångfre-stare, fuskare i litet av varje; lantern, r^-a-lantem
lyktgubbe, irrbloss; before you could say ~ Robinson innan man (jag) visste ordet av, hux flux; the-house-that-
^u-built bildl. lång ramsa (jfr: 'gossen som inte ville gå i skolan'). 2. sjöman, matros [äv. 3. knekt i kortlek. 4.
figur som slår timmarna i ett ur [äv. ~ of the clock]. 5. stek[spett]vändare. 6. vinsch, vindspel. 7. domkraft
[carriage--rv,, lifting-nu], 8. % stövelknekt [vani. [-boot--ryj].-] {+boot- -ryj].+} 9. tekn. benämning på
maskindel; dä mm are i piano &o. 10. liten gädda, gäddsnipa. 11. i sms. hane av vissa djur. 12. »i* gÖS mindre
flagga; the Union Storbritanniens unions(national)-flagga. 13. åid. kyller. 14. åid. lägel, läder|-hink, -krus [black
15. S pengar. 16. slags ostindisk frukt, jackträd [äv. **-tree]. II. tr 1. hissa, lyfta med domkraft [?</>]. 2. äv. itr. F



^ up övergiva, 'slänga' ngt, ge upp försök o. d.

jackal [djae'ko-.l] s 1. zooi. schakal. 2. biidi.

underhuggare, ngns 'dräng1, jacküanapes [d3æ'k|aneips] s 1. fräck glop, in-bilsk och framfusig snobb; näbbig
barnunge. 2. aid. apa. -ass [-æs] . 
jacket [d3æ'kit] I. s 1. jacka; kort rock; tröja, blus; kofta: dinnersmoking; dust his ~ S piska upp honom. 2. tekn.
fodral, beklädnad, mantel &c; gauge mantelmanometer. 3. omslag på bok. 4. djurs skinn, hårbeklädnad o. d.;
potatoes boiled in their oskalad kokt potatis. II. tr förse med ~ se föreg.; S piska upp.

Jackie [d^æ'ki] npr.

jackll-knife [d3æ'k|naif] s stor fällkniv. J-man [-man] npr. - -plane [-plein] s skrubbhy vel. --pudding [-pu'dig] s
åid. pajas, --screw [-skru:] s domkraft. - -snipe [-snaip] s zooi. enkelbeckasin. J-son [-sn] npr. --staff [-stcr.f] s -i-
gösstake. -stay [-stei] s jackstag, rå-lejdare. - -straw [-stro:] s 1. biidi. nolla. 2. pi.

skrapnosspel. - -tar [-ta:'] s sjöman, matros. - -towel [-tau'al] s rullhandduk.

Jacob [d^ei'kab] npr patriarken Jakob; ladder eg. Jakobsstege; bot. blågull; «t> vantlej-dare med steg av trä; S
hiss. ~ean [d3ækobi(:)'on, -kab-] a tillhörande kung Jakob I:s tid (James I) style] ei. aposteln Jakob[s brev] (St.
James the Less). ~i [djakou'bi] npr. ~in [d^æ'kobin] I. s 1. hist. jakobin[er]munk, do-minikan. 2. hist, jakobin;
biidi. fanatisk revo-

lutionsman o. d. 3. zooi. perukduva. II. a jakobin[er]-. ~inic[al°] [d3ækobi'nik, -(a)l] a jakobinsk, ^inism
[djae'kobinizm] s jakobi-nism. oJte [dgse'kobait] I. 5 eng. hist, jakobit, anhängare till huset Stuart efter Jakob n:s
ab-dikation. II. a jakobitisk. <x/itical [-[djsekobi'ti-kal]-] {+[djsekobi'ti- kal]+} a jakobitisk. ~itism
[d^ae'kobaitizm] s jakobitism. ^s [-z], ^son [-sn] nprr.

Jacomb [dgei'kam] npr. jaconet [dgæ^kanit] s siags bomullstyg. Jacqueline [d3æ'kli:n] npr. jactitation
[d^sektitei'Jn] s 1. iak. kastning av kroppen hit och dit vid sjukdom-, ryclcning[ar] i musklerna. 2. jur. ~ of
marriage falskt föregivande av äktenskap.

1. jade [djeid] I. s 1. [utsläpad] hästkrake. 2. fruntimmer, käring; jänta, flicksnärta. II. tr vani. pp. tröttkörd,
utsliten av arbete; avtrubbad smak, blaserad.

2. jade [djeid] s min. jade, nefrit [/xj-green]. ~ite [-ait] s jadeit.

jaeger [jei'ga, d^-] s jäger yiictyg. Jael [dgei'el, -al], Jaffa [djæTo] nprr. jag [d3æg] I. s 1. vass utskjutande del,
tand^ utsprång, bergstinne o. d.; granatskärva. 2. ^ inskärning, skåra; jack. 3. Skotti. styng, stick, dolkstöt. 4. dial.
o. Am. F liten börda, knippa, binge hö; 'laddning'; have a ^ on vara berusad. 5. tåg i kolgruva. II. tr 1. tanda, udda
ut; göra inskärningar i, nagga. 2. dial, sticka. ~ged [„-d] pp o. [-id] a° ojämn, tandad, naggad; avbruten, 'vger [-a]
s 1. brödsporre; krusjärn. 2. dial, gårdfar i handlare. 3. forman o. d. ~gy [-i] a tandad, naggad. Jago [d3ei'go(u)]
npr. jaguar [djæ'gwa:, -jua:] s zooi. jaguar. Jali [d3a:, ja:] npr Jahve. Jahaz [d3ei'hæz]

npr. Jahve [d3a:'vei, ja:'-] npr Jahve. jail [d3eil ] I. s fängelse. II. tr sätta i fängelse. ~-bird [-ba:d] s fånge;
fängelsekund. ~er, ~or [-a] s fångvaktare. Jain[a] [d3ei'n(a)] S jain, jinist tillhörande indisksekt. Jaipur [d^aipu'a,
- -'], Jairus [d3e(i)ai/aras,

d3ai'aras] nprr. jake [d3eik] S för all right. jalap [dgæ'lap] s bot. farm. jalapa. jalousie [3æ'lu(:)zi:, - - -] 5
persienn, spjälgar-din.

1. jam [d3æ(;)m] s sylt, marmelad [strawberry ~]j Pot sj'ltburk; real ~ and fritters S kalas, mat för Måns.

2. jam [djæm] I. tr 1. klämma, trycka, pressa [together ihop; into in i]: ~ on the brakes sätta till bromsarna,
bromsa. 2. fylla, blockera passage o. d.; ~med packad med folk, propp-f all. 3. sätta maskin o. d. UT funktion,
stoppa; •£> beknipa; radio störa utsändning o. d. II. itr l.råka i klämma, bli fastkilad; fastna. 2. om maskin o. d.
sättas ur funktion, låsà sig, hänga upp sig.
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III. 5 1. klämma, press. 2. [folk]trängsel; [-[tra-fik]stockning;-] {+[tra- fik]stockning;+} anhopning; ~ of logs
timmer-bråte i flottied. 3. stopp i maskin, låsning; be-knip; radio störning.

Jam [dja:m] s indisk furstetitel.

Jam. förkortn. för Jamaica; Epistle of St. James. Jamaica [d3amei'ka] npr.

jamb [djæm] S sidopost i dörr el. fönster; pl. isht sidostycken i öppen spis.

jamboree [c^æmbori:', -bar-] s 1. Am. S hippa, 'skiva', glad (uppsluppen) tillställning. 2. jamboré, lägermöte av
skauter (scouter).

James [dgeimjz] npr Jakob T; St. *von [-sn], Jamieson [-isn, dgse'm-] nprr.

Jan. förkortn. för January.

Jane [djein], Janeiro [d3ani'aro(u)], [-Janet[djæ'-nit]-] {+Janet[djæ'- nit]+} nprr.

jangllle [dgæggl] I. itr 1. låta illa, gnissla, slamra, skära i öronen. 2. &id. käbbla, kivas, gräla. II. tr föra oljud
(slamra 4c) med; framskrä-na. III. s 1. slammer, oljud, missljud, disharmoni. 2. aid. gräl, kiv. 3. bullersamt SOrl
av röster, -ing [-ig] s 1. oljud, disharmoni. 2. träta, käbbel.

Janicuium ^seni'kjulam] npr.

janissary se janizary.

janitor [djae'nita] s dörrvaktare; Am. portvakt.

janizary [dgse'nizari, jæ'n-] s hist, janitschar tur-

kisk gardessoldat.

Jansenilism [d3æ/ns(a)n|izm] * kyrkohist. janse-nism. -1st [-ist] s jansenist.

January [d3æ'nju(a)ri] s januari.

Janus [d^ei'nas] npr face].

Jap [djæp] s F japan[es].

Japan [c^apae'n] I. npr Japan, s 1. lack-

fernissa. 2. japanskt arbete, isht lackarbete, in. tr 1. lackera med lackfernissa. 2. bildl. svärta, blanka. 3. S
prästviga. <vese [djæpa-ni'/z, - - -] I. a japansk. II. s 1. äv. pi. [-japa-n[es].-] {+japa- n[es].+} 2. japanska
[språket]. ~ize [-[djae'pa-naiz]-] {+[djae'pa- naiz]+} tr japanisera. j^ner [-a] s lackerare. J'x*-ning [-ig] s
lackering.

jape [dgeip] I. itr skämta, skoja, driva [at med]. II. s skämt, skoj, drift.

Japhetllh [dsei'fa})] npr Jafet Noaks son. -ic [-[d3a-fe'tik]-] {+[d3a- fe'tik]+} o j af etisk.

japonic, [d3apo'nik] a naturv. japansk.

[-a] 8 bot. Pyrus japonica, japansk prydnadsväxt.

Jaques [djeiks, Shakespeare d3ei'kwiz] npr.

1. jar [d3a:] s lerkruka, krus, burk; kanna, till-bringare; Leyden ~ fyS. leydnerflaska.



2. jar [d3<i:] I. itr 1. låta illa, ljuda falskt; gnissla, skära [upon the ears i öronen]. 2. skramla, skallra; vibrera,
darra, skaka. 3. bildl. stöta [on, against ngns känslor o. d.], ta [on på nerverna]. 4. om åsikter o. d. strida [with
mot], vara oförenlig, ej gå ihop [with med]. 5. tvista, gräla. II. tr 1. komma ngt att låta falskt &c; skära i öronen
på ngn. 2. skramla &c med ngt; komma ngt att vibrera, skaka. 3. biidi. stöta ngns känslor, uppskaka, irritera, ta

på nerverna. III. s 1. skärande ljud, gnissel &c.

2. skräm mel, knarr; vibration, skallrande, skakning. 3. biidi. chock, uppskakning. 4. bildl. sammanstötning
mellan stridiga intressen o. d., konflikt; miss|hällighet, -ljud. 5. tvist, gräl, käbbel.

3. jar [d3a:]; on the (a) on ^ adv. F på glänt, jargon [d3<r/gan] I. s 1. obegripligt ei. meningslöst prat, gallimatias,
dravel. 2. rotvälska.

3. jargong, kotterispråk [critics' 4. poet. fågelkvitter. II. itr 1. prata (ha) jargong. 2. poet. kvittra.

jargonelle [d3a:gane'l] s slags tidigt päron.

jargonize [d3<i:'ganaiz] itr 0. tr prata jargong.

jarl [ja:l] s hi«t. jarl.

Jarley [dga/li], Jarratt ^ae'rat] nprr.

jarring ^a/rig] I. a° skärande; disharmonisk;

stridig; vibrerande. II. s se 2. jar III. Jarrllold [d3æ'r|(a)ld], -ow [-o(u)] nprr. jarvey [d3a/vi] s F åkardräng,
hyrkusk. Jas. förkortn. för James. jasey [d3ei'zi] s &id. S peruk. jasmin[e] [d^ge'smin, -zm-] s bot. jasmin. Jason
[d3eisn] npr. jasper [d3æ'spa, dja/s-] s min. jaspis. Jassy [d3æ'si] npr.

jaundice [d3o:'ndis, d3a:'n-] s 1. iäk. gulsot. 2. biidi. förblindelse, svartsjuka, fördomsfullhet &c. ~d [-t] a 1.
behäftad med gulsot; [-gul-[aktig].-] {+gul- [aktig].+} 2. biidi. förblindad, svartsjuk, fördomsfull; uttråkad,
blaserad, jaunt [d3o:nt, djaint] I. itr göra en utflykt.

II. s ut|flykt, -färd; nöjesresa.

jaunty ^o/nti, d3a:'n-] a° lätt och ledig, obesvärad, ogenerad; överlägsen, självbelåten; åid. flott.

Java [dga/ve] npr. [-n], ~nese [-ni:'z] I. a javan[esi]sk; II. s 1. javanes. 2. ~nese cen traijavan[esi]ska [språket],
javelin [d^se'vlin] s [kast]spjut. ^-throwing

[-£>rouxig] s sport, spjutkastning, jaw [d3o:J I. s 1. käk[e] [lower upper <v]. 2. pi. mun, gap; käft äv. på
skruvstäd o. d. 3. pi. biidi. käftar [the oss of death]. 4. pi.

klyka på gaffel el. bom. 5. vani. pl.

långt och svårt ord som man 'vrickar tungan' på.

-tooth [-tu:|>] s oxeltand. Jaxartes [d3æksa:'ti:z] npr. jay [d3ei] s 1. *o©i. Garruius skrika. 2. widi. gaphals;
dumhuvud; våp. ~-walker [-wo:ka] s Am. oförsiktig fotgängare som inte ser upp för bilar, 'fotdrulle'. jazz [d3æz]
I. s jazz band]. II. itr jazza.

III. a F disharmonisk; skrikande i färgen, + gräll; grov, burlesk &c. ~y [-i] a F se föreg.
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J. C. förkortn. för JeSUS Christ. J. C. D. förkortn. för lat. Juris Civilis Doctor Doctor of Civil Law. J. D. förkortn.
för iat. Jurum Doctor Doctor of Laws; Junior Deacon, Junior Dean. Jeaffreson [c^e'fosn], Jeakes [dgeiksj nprr.
jealous [dje'las] a0 1. svartsjuk; avundsjuk [of på]. 2. rädd, mån [of om]. 3. misstänksamt vaksam; keep a ~ eye
on misstroget bevaka. 4. bibi. nitälskande [a God]. [-i] s 1. svartsjuka; avund;from (out of) ~ av svartsjuka. 2.



månhet. 3. dial, misstanke; ängslan; misstänksamhet. 4. bibi. nitälskan. Jeames [d3i:mz] eg. npr; S lakej, jean
[dgein] s slags bomullstyg, parkum. Jean [dgiin], ~er [d^e'na], ~s [dji:nz] nprr. Jebusite ^e'bjuzait] s bibi. jebusit.
Jedburgh [d3e'd|b(a)ra], Jedediah [-idai'a] nprr. jeer [djia] I. itr göra narr [at av], driva, gyck-la, skoja [at med]. II.
tr håna, begabba. III. s hånfullt yttrande, speglosa. ~ing [-rig] s hån, spydighet, singly [-rigli] adv hånfullt,
gäckande, spydigt. Jefflleries [dge'fjrizj, -erson [-asn], -ery, -rey [-ri]

nprr. jehad so j i had.

Jehoiakim [dzihoi'akim] npr Jojakim. Jehoshaphat [d3iho'Jafæt] npr Josafat. Jehovllah [d3ihou'v|a] npr Jehova,
Jahve. -1st

[-ist] s jehovist[en]. Jehu [dji/hju:] npr; skämta, kusk (chaufför) isht

en som kör fort.

jejune [dgidju/n, dgi/d-] a° torr, torftig, mager hht biidi.: innehållslös, andefattig, ointressant.

Jekyll [d3i:/kil,d3e'k-], Jelalabad^elae'labsed],

Jellicoe [d3e'liko(u)] nprr. jell|y [d3e'li] I. s gelé. II. itr o. tr bli (göra till &o) gelé; -ied eels ål i gelé. ~-bag [-bæg]
5 silduk. /^-fish [-fij] S zooi. manet, jemima [d3imai/ma] s 1. pi. F resårkängor;

pampuscher. 2. F siaga halsduk, jemmy [d3e'mi] 5 1. inbrottstjuvs kofot. 2. kokt

fårhuvud. 3. överrock. Jena [jei'na] npr.

jennet [d3e'nit] s liten spansk klippare häst. jenneting [dje'nitig] s slags tidigt äpple. Jenny [d3e'ni, d3i/ni] npr.
j<%, • [d3e'ni] s 1. spinnmaskin [spinning-^]. 2. flyttbar lyftkran. 3. i sms. hona av vissa djur ['v-ötss]; F för-
kortn. för ~ wren gärdsmyg, jeopardllize [d3e/pad|aiz] tr äventyra, sätta på spel, riskera, -y [-i] s fara, våda,
vågsam belägenhet. Jephthah [dse'fjDa] npr Jefta. Jer. förkortn. för Jeremiah. jerboa [d3a:bo(u)'a, d3a-/-] s zooi.
springråtta. jeremiad ^erimai'ad] s jeremiad, klagovisa. Jeremiah ^erimai'a] npr Jeremia. Jeremy [d3e/rimi] npr.

Jericho [d3e'riko(u)] npr; go to ~ S dra åt fan-ders.

1. jerk [d3a:k] I. s 1. piötsüg, tvär stöt, kast, släng; ryck, knyck, vridning; språng; by ^s ryck-, stötjvis; give a ^
rycka till, fara upp; with a ~ äv. plötsligt; put a ~ in it! S sätt snits på det! kläm i! 2. krampartad ryckning i
musklerna [chin-rv]; the <vs spasmer, konvul-sioner isht vid religiös extas. 3. physical -vS S gymnastik. II. tr
kasta med en tvär knyck, slänga, hyva iväg; rycka, knycka, vrida till; slänga fram yttrande [out]. III. itr rycka
[till], fara

upp &c.

2. jerk [d3a:k] tr skära kött i remsor och soltorka det [<^>ed beef].

jerkin [d3a:'kin] s förr jacka, tröja, jerky ^a/ki] a° ryckig, stötig; abrupt; krampaktig. Jermyn [dza/min] npr.

Jeroboam [d3erabo(u)'am] I. npr Jerobeam. II. 7 rsj s jättebutelj o. d.

Jerome [d3arou'm, d3e,ram] npr. jerry [d3e'ri] I. s 1. ölkrog [äv. shop]. 2. S potta. 3. S tysk soldat. II. a fuskigt

hyggd, byggd på spekulation, 'uppsmälld' [äv. ^-builder [-bifida] s husskojare

0. d.: he is a han bygger usla hus på spekulation.

Jersey [d3a/zi] I. npr. II. s ylletröja. Jerusalem [d3aru:'salam] npr; ~ artichoke jord-

ärtskocka; ~ \_pony~\ åsna. Jerllvaulx [d3a:'vo(u)], -vis [d3cr/vis, d3a:'-],

-vois [d3a:'vis] nprr. jeSS [d3es] 5 band, snara om benen på jaktfalk, jessamine [d3e'samin] s bot. jasmin. Jesslle
[d3e's|i], -ica [-ika] nprr. jest [d3est] I. s 1. skämt; lustigt infall; drift, gyckel; break a ~ skämta, gyckla [upon
över, med]; make a ~ of skämta med; ta som ett skämt; he cannot take a ^ han förstår inte skämt; in ~ på skämt;
be in ^ skämta, ej mena allvar. 2. föremål för skämt [a standing /v], driftkucku. II. itr skämta; gyckla [at med,



about, on över], ^-book [-buk] s anekdotsamling. ~er [-a] s gycklare isht förr hos förnäma, hovnarr: kvickhuvud.
~ing [-ig] s skämt; gyckel; this is no ~ matter den här saken är inte att skämta med; detta är fullt allvar, singly [-
igli] adv skämt|ande, -samt: på skämt.

Jesuit [d3e'zjuit] s jesuit äv. wwi.: hycklare, ränksmidare, krångelmakare 0. d. ~ic[al°] [d3ezjui/tik, -(a)l] a
jesuitisk äv. widi. ~ism [-izm], ~ry [-ri] s jesuitism äv. biidi. Jesus [^i/zas] npr.

1. jet [d3et] I. s 1. utsprutande vatten-, ångStråle; gasström, låga of gas], 2. pip, rör; tekn. munstycke, gjut|hål, -
tapp, tilloppsrör &c. II. tr o. itr spruta ut (fram) i en stråle.

2. jet [d3et] S min. jet, gagat slags kolsvart brunkol, /x^-black [-blæ'k, - -] a glänsande kolsvart.

jetllsam [d3e't|sam, -sæm] s kastgods iast kastad över bord för att lätta fartyg i sjönöd; vrakgods.
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•tison [-isn] I. s kastande över bord av last. II. tr kasta last över bord. jetton [dge'ton] s jetong, skåde-, belönings[-
penning, spelmark.

1. jetty [dge'ti] s 1. pir, vågbrytare. 2. utskjutande landningsbrygga, kaj.

2. jetty [d3e'ti] a glänsande kolsvart. Jeune [d3u:n], Jevons [d3e'v(a)nz] nprr.

Jew [d3u:] I. s jude av. F biidi.: ockrare, pro-centare; worth a ~'s eye F oskattbar. II. tr F lura. ^-baiting [-beitig] s
judeförföljelse, jewel [d3u(:)/al, -il] I. s juvel, ädelsten; juvel-smycke; biidi. klenod, skatt. II. tr besätta (pryda)
med juveler. ~-case [-keis] s juvelskrin. chouse [-haus] s; the ~ rum i Tow era där kronjuvelerna förvaras. ~led [-
d] a juvelprydd.

~ler [-a] s juvelerare, guldsmed. ~lery [-ri], poet. ~ry [-ri] s juveler koii. Jewlless [d3u(:)/|is] s judinna, -ish [-'iJ] a
judisk; <x/ price ockerpris. -ry [d3u'ari] 5 1. judarna koii. 2. hist, judekvarter [Old -sbury [d3u:/zb(a)ri]npr. -
'sharp [dgu/zha/pjs mun|-spel, -giga.

Jeyes [dgeiz], Jeypore [d3aipo/, d3ei-], Jezebel [d3e^abl], Jezreel [djezri:'!] nprr.

1. jib [djib] I. s 1. «t» klyvare; the cut of o.'s ~ F uppsyn, fysionomi. 2. kran|arm, -bjälke. II. tr skifta segel, flytta
över bom. III. itr »t» gipa, svänga över åt andra sidan.

2. jib [d3ib] itr om bäst o. d. röra sig åt sidan •i. bakåt, stanna och vägra gå vidare av. biidi.: dra sig ur spelet &o;
~ at skygga (visa motvilja) för, streta emot. ^ber [-a] s istadig häst.

jib-liboom [d3i'(b)bu/m] s i* klyvarbom. -door [d3i'bdo:] s tapetdörr.

1. jibe Am., se gibe.

2. jibe [djaib] itr Am. stämma [överens]. jiff[y] [d3i/f(i)] s F ögonblick, handvändning

[in a ~ i ett nafs; wait half a Ji0 [<J3ig] I. s 1. slags livlig [solo]dans, jigg; jiggmelodi. 2. tekn. jigg, mätverktyg
&c. 3. gadddrag o. d. II. itr dansa jigg, jigga: skutta, hoppa upp och ned. III. tr 1. sålla malm. 2. F lura. ~ger [-a] s
X. en som dansar jigg. 2. <£« hjälptalja; [fiskebåt med] litet drivsegel. 3. S Stöd för biljard Kö. 4. tekn.
benämning på olika redskap ei. hjälpmekanism[er]: malmsåll[are], drejskiva &c; F manick. ^gered [-ad] eg. pp; +
I'm ~ if F ta mig katten (anfäkta) om. 'x.ger-mast [-amcust] s »i* jiggermast. ~gle [-1] tr va^ga; vicka. ~-saw [-
'so:] s Am. ma-skinlövsåg; ~ [puzzle] pussel, läggspel, jihad [d3iha/d] S muhammedanskt heligt krig; bildl.

korståg. Jill se Jack o. GUI.

jilt [dgilt] I. s kvinna som överger älskare efter



att ha uppmuntrat houom [play the ~ [tOlCardsQ.

II. tr svika, övergiva älskare, 'ge ngupå båten'. Jim [d3im] npr; <^-Crow car Am. negervagn på

järnväg.

jimjam [dji'mdjaem] s X. pi. F ngns besyn-

nerligheter. 2. pi. S delirium, dille [the

+ 3. F manick på maskin.

Jimmy [d3i'mi] npr.

jimp [d3imp] skotti. I. a 1. smärt, graciös. 2. knapp, nätfc. II. adv knappast.

jingle [d3iggl] I. itr 1. klinga, pingla; skramla,

rassla; klirra. 2. klandrande o ni vers el. prosa Vara

full av allitterationer, banala rim &c. II. tr 1. klinga (pingla, skramla &c) med. 2. rimma banan. III. s 1. klingande,
pinglande; skramlande, rassel; klirrande, klinkande. 2. kling-klang i vers ei. prosa, banala rim, affekterade
allitterationer, hopade assonanser o. d.; karamellvers; a ~ of phrases vackra o. innehållslösa fraser. 3. iri. o.
Austral, täckt tvåhjulig vagn.

jingo, J~ [d31/I]go(u)] I. S 1. F bedyrande hy vid Gud! min själ! 2. pi. krigsivrare

isht under rysk-turkiska kriget 1878, aktivist; chau-vinist, skrävlande patriot. II. a chauvinistisk. ~ism [-izm] s
chauvinism, överdriven patriotism, fistic [-i'stik] a chauvinistisk.

jinks [d3iqks] s pi.; high ~ [galna] upptåg, skoj, stojande och vilda lekar.

jinx [d3igks] s S olycksbringande person ei. sak.

jiu-jitsu se ju-jutsu.

JnO. förkortn. för John.

jo [d30u] s Skotti. älskling, käresta, fästman. Joab [d3o(u)'æb], Joan [d3oun,skotu. d3o(u)'an], Joanna
[d3o(u)æ/na] nprr.

1. job [djob] I. s 1. tillfälligt arbete, göra; arbete på beting, ackordsarbete; F plats, jobb; by the ~ på beting, på
ackord, per styck; do odd uträtta tillfälliga småsysslor; do a p.'s do the ** for a p. S förstöra (göra kål på, döda)
ngn; he had a stiff (tough) ~ of it han hade ett fasligt sjå med det; make a of klara av; on the ~ S i farten; he gave
it up for (as) a bad ~ han uppgav det som ett misslyckat (hopplöst) företag jfr 2. 2. F sak, affär, historia; a good ~
en välsignad sak, tur, bra; and a good too och väl är (var) det; a pretty (sad, bad) ~ en skön (sorglig) historia, en
snygg affär. 3. spekulation isht

på det allmännas bekostnad, jobberi; ~ lot varuparti köpt i klump att jobbas med, jobbarlager. II. itr X. utföra
tillfällighetsarbeten; arbeta på beting (ackord); F jobba. 2. köpa och sälja värdepapper; spekulera, jobba in
stocks]; Sko Sig isht på statens bekostnad. .III. tr X. köpa och sälja som mellanhand; spekulera i, jobba i (med).
2. hyra ei. * uthyra isht hästar o. åkdon.

2. job [d3ob] I. tr sticka, stöta; skada häst med betslet. II. itr kasta [at på], sticka [into i]. III. s styng, stöt;
ryckning i betslet.

Job [d30ub] npr bibi. Job; the patience of ~ en ängels tålamod; comforter dålig tröstare

som bara gör det värre för en; news jobspost,

sorge-, olycksfbud; post en som kommer med en jobspost. j^ation [-ei'Jn] s F straffpredikan.

jobber ^o'ba] s X. tillfällighetsarbetare, dag-
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lönare, ackordsarbetare; en som slavar för en förläggare o. d., 'bladneger'. 2. mellanhand; mäklare jobbare,
börsspelare; Skojare; en SOm skor sig på det allmännas be-kostnad. 3. se jobmaster. ~nowi [-noul] s F
dumhuvud, tjockskalle. [-ri] s jobberi, isht missbruk av politisk makt o. d. tm egen fördel, korruption, jobllless
[d3o'b|lis] a arbetslös, -master [-[-'mæ-sto]-] {+[-'mæ- sto]+} s en som hyr ut hästar och vagnar; hyr[ku8k]verk. -
-printing [-pri^ntig] s acci-denstryck. J-son [-sn, d^oubsn] npr. - -work [-wa:k] 5 arbete på beting; ackordsarbete,
locelyn [c^o'slin] npr.

Jock [dgok] I. npr skotti. Jack: X S höglända-+ re. XI. s F förkortn. för jockey. jockey [djo'ki] I. s 1. jockej,
kapplöpningsryttare till yrket; the Jr>j Club Jockejklubben

högsta Instans i kapplöpningsfrågor. 2. föraktligt biträde, hantlangare, underhuggare. 3. smeknamn little ~ grabb,
kvanting. II. tr 1. lura, överlista; gnm intriger omintetgöra företag. 2. manövrera, luva, [away bort, into till att
&e]: konstra med. 3. kapplöpn. rida på, knuffa annan ryttare III. itr begagna knep. jocko [d3D'ko(u)] s
schimpans. joc iose [d38k|ou's] a° munter, lekfull, skälmaktig; skämtsam, -osity [-o'siti] s munterhet &c. -ular
[djo'kjula] a° skämtsam, munter, glad; lustig, -ularity [d3okjulæ'riti] s munterhet &c. -und [d3o/kond,
d30u'kAnd] a° munter, glad, glättig, livlig, livad, uppsluppen; trevlig, -undity [d3okA'nditi, d3ou-] s munterhet
&o. Joe [d30u] npr kortnamn av Joseph Jocke; nw Mil' ler gammal utnött vits, förlegad anekdot; not for S uttryck
för vägran nix, 'sällan', joe se jo.

joey [d30Uri] s unge av känguru ei. av djur i

all m.

jog [d3og] I. tr 1. sakta knuffa, skuffa, stöta till

isht för att väcka ngus uppmärksamhet. 2. bildl. ge ngn

en påstötning; friska upp [~ the memory]. II. itr 1. skaka, ruska. 2. lunka, skumpa, knoga [ofta med along, on på,
iväg]; ge sig av, knalla iväg [we must be ^ging]', matters ~ along (on) det går sin gilla gång, det knallar och går.
III. s 1. knuff, stöt; påstötning. 2. lunk. ~gle [-1] I. tr o. itr skaka, ruska, stöta t. ex. om åkdon. II. s skakning. <-^-
trot [-tro't] I. s jämn lunk äv. biidi.: slentrian. II. [äv. - -] a lugn och maklig fart; büdi. enformig; slentrianmässig;
go on in the old way [låta det] gå i den gamla lunken (slentrianen). Johannesburg [d3o(u)hæ'nisba:g, -izb-] npr.
John [d3on] npr; ~ the Baptist Johannes Dö-paren; ~ the Evangelist, St. evangelisten Johannes; ~ Bull
personifikation av engelska nationen: typisk engelsman. ~es [d30unz] npr. ~ian [d3ou/njon] a o. s cambr. univ.
[stndent] tillhörande St. John's College. ~ny [-i] I.

npr Janne; ~ Armstrong S handkraft; ~ Cra-paud isht förr öknamn på fransman, 'Jean'; ^ Eaw oerfaren nybörjare,
gröngöling. II. s'S janne, karl, gynnare, 'individ'; nu isht jazzgosse o. d.; that poet ~ den där versmakaren; jr^-
cake Am. kaka av majsmjöl. Johnson [d3o'ns(a)n] npr. ~ese [-i/z] s pompös latin-engelska i Dr Samuel Johnsons
stil. ~l'an [d3onsou/njon] a karakteristisk för Dr Samuel Johnson; isht om stil späckad med ord av latinskt
ursprung; bombastisk, join [d3oin] I. tr 1. förena [to, with med]; förbinda; föra tillsamman, bringa i beröring;
sammanslå; hopjfoga, -skarva; koppla in series]; ~ battle sammandrabba, öppna striden: ~ efforts göra förenade
ansträngningar; ~ ha^ds knäppa händerna; ta varann i hand; biidi. göra gemensam sak [äv. ~ interests]; ~ tables
flytta ihop borden; ~ together förena, samla. 2. förena sig med, slå sig tillsammans med; flytta ihop med; deltaga
i samtal; gå in i förening o. d., sluta sig till sällskap, parti; Uppsöka sina vänner; göra gemensam sak med;
upphinna; ~ the army ta värvning, gå i krigstjänst, anmäla sig som frivillig; ^ a ship ta hyra; embarkera; ~ rank
inta sin plats i ledet;

o.'s regiment återvända till regementet; ~ fortunes slå sig tillsammans; let us ^ the ladies låt oss gå in (ut) till
damerna; Fil ~ you in a moment jag kommer efter om ett ögonblick; I cannot ~ you jag kan inte vara med; they



were ^ed by Mr. S. de fin go förstärkning av herr S., herr S. slöt sig till dem. 3. gränsa till, ligga (stöta) intill. II.
itr I. förenas; förena sig [in i; to om att: with med]; sluta sig tillsammans; råkas; ~ in deltaga i, blanda sig i
samtalet, stämma in i refrängen &c; ~ in the joke vara med om skämtet; ~ in an undertaking gå (vara) med på (i)
ett företag. 2. gränsa till varandra. III. s hopfogning, fog, skarv. «*er [-o] s möbeisnickare. ~ery [-ari] 5 snickeri,
joint [d3oint] I. s 1. sammanfogning, föreningspunkt; tekn. fog, skarv; 'stöt', förband; gångjärn. 2. led[gång] &v.
anat.; bot. led[knut]; mellanled; out of ^ ur led, ur gängorna; i olag; set into ~ vrida i led, bringa i ordning. 3.
stek[bit]. 4. Am. S opiumhåla, lönnkrog. II. a förenad, förbunden, med-; gemensam, samfälld, sam-; ~ account
gemensam räkning; ~ business, ~ concern bolagsaffär; ~ owner medägare, medredare; ~ stock aktiekapital; nu-
stock company aktiebolag; during their ~ lives medan de alla (båda) äro i livet. III. tr 1. förbinda, hopfoga;
fogstryka; hyvla jämn, 'stöta'. 2. sönderdela efter lederna, stycka. ~ed [-id] a ledad. ~er [-a] s 1. fogjarn;
fog|hyvel, -bank. 2. hopfogare. ~-heir [-s'a] s medarvinge. oJy [-ii] adv gemensamt, samfällt; ~ and separately en
för alla och alla för en. ^-stooi [-stu:l] * åid. fällstol. ~ure

»v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
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jowl

["J8] s änkesäte, livgeding. II. tr tilldela (skänka &c) ngn änkesäte, joist [djoist] s liten tvärbjälke, joklle [djouk]
I. s skämt; kvickhet, vits, lustiga het; puts; put (pass) a ~ upon spela ngn ett spratt; crack (cut, make) säga (kläcka
ur sig) kvickheter; it is no ^ det är minsann ingenting att skämta med; it is a ~ to det är ingenting mot ngt annat; it
is getting beyond a ~ det går för långt; practical ~ puts, skälmstycke, skoj, upptåg; he never could see the ~ of it
han kunde aldrig inse vad det var för roligt i saken (förstå det fina i kråksången); he cannot take a han tål inte
skämt; for a in by way of a ~ på skämt; be in ~ skämta, ej mena allvar. II. itr skämta, gyckla [on med, över], III.
tr skämta (gyck-la, driva) med; ~ a p. about av. Bry ngn + för ngn, ngt. -er [-a] s 1. skämtare, spefågel. 2. S karl.
3. kortsp. joker högsta trumf, -ing [-ig] ppr o. s skämt; ~ apart skämt åsido; you must be ~ det kan aldrig vara ert
allvar, -ingly [-igli] adv på skämt, -y [-i] a upplagd för skämt, joie se jowl.

jollification [djolifikei'Jn] s F muntration; glatt lag, hippa, luft i luckan, -fy [djo'lifai] I. itr F festa [om], isht supa,
pimpla. II. tr F göra ngn 'på snusen1, 'fylla' ngn. -ly [djo'lili] ado 1. lustigt, uppsluppet. 2. F utmärkt, förträffligt. -
ty [d3a'liti] s 1. munterhet. 2. glad tillställning, festlig samvaro; fest[ande]. jolly [djo'li] I. a 1. glad, trevlig,
munter, lustig, livad av. F av dryckjom: lite livad, upprymd; ~ dog glad lax, livad själ; the God glädjens gud,
Bacchus. 2. F utmärkt, förträfflig, famös, finfin, prima Ejoy
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jugglery

dubbelhaka; fettvalk på halsen; hudjfåll, -veck på kreatur. 4. fåglars kräva. 5. fiskhuvud, joy [d$oi] I. s glädje,
fröjd [at över]: glädjekälla; pi. fröjder; through and sorroivs i glädje och i sorg; wish a p. ~ of (on) lyckönska ngn
till ofta ironiskt. II. itr o. tr poet. glädja[s], fröjda[s]. ^-bells [-belz] s pi. gläd-je|klockor, -ringning. Joyce [dgois]
npr.

joyllful [d3oi'|f(u)l] a° 1. innerligt glad, förtjust. 2. om sak glädjande, -fulness [-f(u)lnis] s glädje, fröjd. -less [-lis]
a° glädjelös. -ous[-as]a° 1. innerligt glad; glättig. 2. om sak glädjande.

-ousness [-asnis] s glädje, fröjd; glättighet. - -ride [-raid] s S tjuvåkning i bil o. d., nöjestur i viid fart. -stick [-stik]
s S [kontroll]spak

i flygmaskin.

J. P. [djei'pi:'] förkortn. för Justice of the Peace. jr. förkortn. Kr junior. Juan [d5u(:)'on], ~ita [djuani/to] nprr.
jubilllance [d3u:'bii|ans] s jubel, -ant [-ant] a° jublande, -ate I. [-eit] itr jubla. II. [-a/ti,



-ei'ti] S kyrkl. jubilate psalmen 100 i Psaltaren; tredje

söndagen efter påsk; biidi. jubel, -ation [-ei'Jn] s jubel, -ee [-i:] s jubileum, jubelfest; jubelår; biidi. fröjdetid;
jubel. JUd. förkortn. för Judith.

Judllæa [d3u:di(:)'a] npr Judeen. -ah [dju/da] npr Juda. -aic[al°] [dju:dei'ik, -(9)U a judisk, •aism [d3u:/de(i)izm]
s judendom; judaism. •aize [d3u:'de(i)aiz] itr o. tr judaisera, följa judiska seder ei. riter o. d.; göra judisk, -as
[d^u/das] I. npr; biidi. förrädare. II. $ titthål i dörr. -6 [d3u:d] npr. Judg. förkortn. för [the Booh of~\ Judges.
judge [d3Ad3] I. s domare i aiia bet., äv. bedömare, kännare; [the Book of ] Jr*,s bibi. Domareboken; I am no of
that den saken kan jag inte bedöma; be a good of förstå sig bra på; set o. s. as a ~ upon upphäva sig till domare
(sätta sig till doms) över; J<x, Advocate General generalauditör. II. tr 1. döma i aiim., fälla dom över (ej
speciellt; jrr condemn, sentence). 2. avdöma [a case ett mål]; avgöra en fråga; bestämma [that att]. 3. döma i
moraliskt avseende, kritisera, klandra, fördöma; ~ not, that ye be not r^d bibi. dömen icke, på det att I icke mån
varda dömde. 4. döma, bedöma [by efter]; ~ others by o. s. döma andra efter sig själv; as far as I can ** såvitt jag
kan döma. 5. F anse [för]; förmoda, antaga. III. itr 1. tjänstgöra som domare, sitta till doms; avkunna dom, fälla
utslag [in the case i saken]; medla. 2. döma, fälla omdöme [of om, över; by, from efter, på grund av]; to ~ from,
judging by att döma av; /v» of my amazement döm om min häpnad; ~ for yourself döm själv. ~matic[al°] [-mæ'-
tik, -(a)l] a F förståndig, klok, välbetänkt. judg[e]ment [d3A'd3mant] s 1. dom, jur. utslag isht i civilmål; give
(pass, pronounce) ~ avkun-

na dom, fälla utslag [against, for; in a case i ett mål]; rise [«p] in ~ against upphäva sig till domare (sätta sig till
doms) över; sit in ~ on sitta till doms över; ~ debt jur. domfäst fordran. 2. the last ~ yttersta domen; day of ~
domedag. 3. straffdom; it is a ^ upon him det är himmelens dom som drabbar honom. 4. dom, kritik, klander; we
will pass no ~ on that låt oss inte döma. 5. bedömande, omdöme i aiia bet.; omdömesförmåga; visat gott
omdöme, urskillning, god saiak, takt; uppfattning; a man of [good, sound] oj en man med gott omdöme; in
(according to) my efter min mening; to the best of my ~ efter bästa förstånd. ~-day [-dei] s domedag, yttersta
domen. <v-seat [-'si:t] s domarstol; wui. domstol, judgeship [d3Ard(3)Jip] s domarämbete; domar-värdighet.

judicature ^u/dikatja, -tjua] s 1. rättsskipning, domsrätt, jurisdiktion; the Supreme Court of Jnu sedan 1873
Högsta domstolen i England. 2. domvärjo; domar|ämbete, -tid. 3. domarkår; domstol, judicial [d3u(:)di'Jl] « 1.
rättslig, juridisk, domstols-; domare-; doms-, ådömd; dömande; ~ assembly dömande församling; in their ~
capacity i deras egenskap av domare; ~ decision domstols utslag; ~ functionary juridisk ämbetsman,
domhavande; ^ murder justitiemord: »x/ power domsrätt. 2. åid. gudsdoms-; ~ blindness förblindelse. 3. opartisk
[-[investigation].-] {+[inve- stigation].+} *vly [-i] adv 1. rättsligen; på grund av domstols utslag; såsom domare.
2. åid. genom gudsdom blinded]. 3. opartiskt, judiciary [d3u:di/J(i)ari] s domarkår. judicious [d3u(:)di/Jas] a°
förståndig, klok, omdömesgill, välbetänkt, begåvad med ei. vitt-+ nande om gott omdöme. ] npr Judit.

Judy [d3U'/di] npr Punchs hustru (i kasperteatern); S

slampa, trasfröken. jug [d3Ag] I.si.krus, kruka, tillbringare; stånka; cream-»* gräddkanna. 2. S fängelse, fin-ka,
kurra [äv. Stone-**]. 3. näktergalens 8lag [ofta 'V/-<V/]. II. tr 1. vani. pp. r^ged om hare kokt i kruka. 2. S bura
in, sätta i kurran. III. itr

om näktergalen Slå.

Juggernaut [d3A/gano:t] npr. juggins [d3A/ginz] s S dummerjöns. juggle [d3Agl] I. itr göra taskspelarkonster,
trolla, jonglera [with med] äv. biidi.: ha hokus-pokus (knep) för sig: ~ about with jonglera

med. II. tr lura gnm hokuspokus; ~ people out of their money lura av folk pengar[na]: ^ away trolla bort. III. s
trollkonst; biidi. skoj, bedrägeri. ~r [-a] s taskspelare, trollkarl, jonglör; biidi. skojare, bedragare.

*v> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slangjug-
jug
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jurat

jug-jug [d3A/gd3Ag] se jug I. 3.

Jugo-Slav [ju/gouslcr/v] I. a jugoslavisk. II. 5

jugoslav, rv-ia [-is] npr Jugoslavien, juguiilar [d3A/gjul|a, dju:-] I. a strup-, hals-. II. s halsblodåder fäv. ~ vein], -
ate [-eit] tr

döda; bildl. Strypa, iaht hejda sjukdom gnra kraftiga medel.

Jugurtha [djuga/^a] npr.

juiclle [djuis] 5 1. saft i djur ei. växt; the us vätskorna i kroppen; gastric magsaft. 2. S bensin; elektrisk ström, -
eless [-lis] a saftlös; förtorkad, -iness [-inis] s saftighet. -y [-i] a

1. saftig, äv. F biidi.: intressant, mustig, pi-+ kant te. 2. F regnig.

+jujube [d3u/d3ub] s 1. bröstbär. 2. slags karamell.

ju-jutsu [d3U:d3A/tSU:] S jiujitsu japansk brottning. Jukes [d3u:ks] npr.

julep [dju'/lep] S 1. läk. söt dryck som förtar medicinsmak; stimulans. 2. Am. grogg med is och mynta. Julilla
[dgu/ljja] npr. -an [-jan] a juliansk calendar, year]. -et [-jat] npr Julia, -us [-jas] npr. July [d3u(:)lai/] s juli.

jumbllle [dgAmbl] I. tr blanda (röra, vräka) ihop

utan ordning [ofta med together el. up]) be ~d ligga i en enda röra. II. s 1. virrvarr, röra, + mischmasch; nu-shop
lumpbod bod där allt möjligt [skräpl säijes. 2. åkdons skakning; F åktur, -y [-i] a rörig, kaotisk, jumbo
[d3A/mbo(u)] s 1. åbäke; bamspr. elefant.

2. biidi. bjässe, pamp; lyckans gullgosse. Jumna [d^A'mna] npr.

jump [c^AUip] I. itr 1. hoppa [about omkring; off av; out ut; over över; up upp]; skutta; guppa; hoppa till, rycka
till; ~ at hoppa på byte o. d., ofta F biidi.: ~ at an offer antaga ett erbjudande med uppräckta händer; he
delightedly at the idea han grep med förtjusning denna tanke; ~ at (to) conclusions draga förhastade slutsatser; ~
down ap.'s throat häftigt avbryta (fara ut mot) ngn; ^ for joy hoppa högt av glädje; ~ in hoppa in i vagn &o; he
<\*ed in after him han hoppade i vattnet efter honom; ^ into a boat hoppa ned i en båt; he nearly nued in (out of)
his skin [for terror] F det klack till i honom [av [-förskräckelse];-] {+förskräc- kelse];+} nu to se nu at; nu
[up~\on kasta sig över motståndare; ' hoppa upp på; ~ upon O.'s feet rusa upp; it made him ~ det kom honom att
hoppa högt; han närapå fick slag; he doesn't know hoio the cat F han är inte med på noterna. 2. plötsligt stiga i
pris o. d. 3. stämma (komma) överens, gå ihop [together, with med]. II. tr 1. hoppa över äv. biidi. 2. Am. hoppa
upp på; spåra ur the rails], 3. förmå (få, hjälpa) att hoppa; sätta över hinder; skrämma, uppjaga nerverna; driva
upp villebråd. 4. slå ned på; överfalla; plundra; nu a claim bemäk-tiga sig ngn annans inmutning. 5. tekn. bulta
på, stuka; svetsa ihop; borra. 6. steka potatis.

7. hand. S skriva på växel. III. s 1. hopp: skutt, språng; high ~ höjdhopp; long ^ längd-hopp; from the ~ F från
början; on the ~ F i rörelse, i farten; give a ~ fara upp, hoppa till av förskräckelse; pi. the S nervösa darr-ningar;
'dille'. 2. konkr. gupp i backe, hinder vid löpning &c. 3. plötslig Stegring i pris o. d.; luc-ka i bevisföring. 4. gcoi.
förkastning, ^er [-a] s 1. hoppare [high kyrki. medlem av hop-parsekten; hoppande insekt; & viskertstag; stenborr
m. n. verktyg. 2. jumper blus; >£> bus-+ sarong. ~ing [-ig] a o. s hoppande; pole-nu stavhopp. [-i] a 1.
hopp|ande, -ig. 2. nervös; enerverande, jun. förkortn. för junior.

junction [d3A/g(k)]Jn] s 1. fören|ande, -ing; ~ line förbindelsebana. 2. föreningspunkt, isht föreningsstation,
järnvägsknut [ClaphamJrJ]. -ure [-tja] s 1. fören|ande, -ing. 2. föreningspunkt; fog. 3. büdi. sammanstötande av
omständigheter; kritiskt ögonblick, situation [at this 'N/J; ~ of despair förtvivlad situation. June [d3u:n] s juni.

jungllle [d3Aggl] s djungel snårig urskog isht i Indien, äv. biidi. -y [-i] a djungel|beväxt, -artad, snårig.

junior [d3u/nja] I. a 1. den yngre, junior [John Smith jr. (jun.)]. 2. lägre i rang, senare utnämnd o. d.; yngre,



underordnad; the ~ service F engelska armén i motsats till flottan. 3. om

sak yngre i tiden, av senare datum [to än]. II. s 1. yngre medlem av samfund [jfr ~ barrister, ~ counsel biträdande
advokat]; yngre bolagsman Eäv. ~ partner] &c; my (his &c) de som äro yngre än jag (han &c) till åren el. i
tjänsten. 2. Am. student i tredje året. ~ity [d3u:nio/riti] 5 yngre anciennitet & c, jfr föreg. juniper [dgu/nipa] s
bot. en. Junius [d3u:rnjas] npr.

1. junk [d3Agk] S djonk kinesiskt segelfartyg.

2. junk [d3Agk] s 1. i tågstumpar, uppslagsgods; widi. skräp, lump, sopor, smörja. 2.

+ salt kött tin proviant. 3. bit; kloss, klump, junker [ju'gka] s ty. junker, junket [dsA'gkit] I. s 1. kalv|ost, -dans. 2.
kalas; Am. utflykt. II. itr kalasa, festa; Am. göra en utflykt.

Juno [d3u/n|o(u)] npr mytoi. astr. Juno. ~nian

[-ou'njan] a junonisk. juntlla [d3A'nt|a] S 1. junta politisk sammanslutning i Spanien. 2. se junto, -o [-o(u)] s
[hemlig] isht politisk förening, junta, liga, klick. Jupiter [d3u-/pita] npr mytoi. astr. Jupiter. Jura [d3u/ara] npr; the
~ [mountains] [-Jura[-bergen].-] {+Jura[- bergen].+}

jural [d3u'aral] a rättslig; nios. angående rättigheter och skyldigheter. Jurassic [d3uaræ/sik] «geoi. jura-
formation]. jurat [d3U/aræt] s 1. förr edsvuren person. 2. ålderman i vissa korporationer. 3. ung. rådman på
Normandiska öarna.
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Juvenal

juridical [d3uari'dik(a)l] a juridisk, rättslig, rätts-,

jurisliconsuit [d3u'aris|kanSAit] s rättslärd. -diction [-di'kjn] s jurisdiktion, rättsskipning, domsrätt, domvärjo;
lagskipningsomrade, + domsaga, -dictional [-di'kjnal] a jurisdik-tions-. -prudence [-pru:'dans, - ~ - -] s 1. juridik,
rättsvetenskap. 2. lagfarenhet. -prudent [-pru:'dant, - - - -] a o. s en rättslärd, lagfaren. -prudential [-prude'njl] a
juridisk, jurüist [dju'orlist] s 1. rätts]lärd, -lärare; juridisk författare. 2. åid. juris studerande, -or [-a] s juryman;
prisdomare, jury [d3u'ari] s 1. jury, nämnd av edsvurna; common (petty, trial) ~ vanlig jury av (i regel) 12
personer; grand <x» brottmålsnämnd av 12—23 personer (jfrbill 2); special ~ särskild jury av personer ur vissa
högre samhällsklasser i viktigare civilmål; be on a ~ vara utsedd till juryman; serve (sit) on a ~ sitta i en jury; put
o. s. on the ~ överlämna sin sak åt juryn. 2. jury, pris[domar]nämnd. ^-box [-boks] s av-skrankning i domsal för
juryn, ^man [-man] s juryman, bisittare i en jury. jury-||mast ^u'arijmcust, »t* -mast] s & nödmast. -rigging [-
rigig] s & nödtackling. -rudder [-rAda] s <£> nödroder, jussive [djA'siv] a o. s gram. [form] uttryckande
befallning, jussiv.

1. just [djASt] I. a 1. rättvis [to[wards~\ mot]; rättrådig, opartisk. 2. rätt och billig, skälig; välförtjänt punishment,
reward]; berättigad, befogad, välgrundad [~ suspicion]. 3. rätt, riktig, väl avvägd. 4. åid. rättfärdig inför Gud;
sleep the sleep of the ~ sova den rättfärdiges sömn. 5. åid. noggrann, exakt, precis. IX adv 1. just; alldeles,
precis; ~ by strax bredvid; ~ then just då] ~ there precis där; ~ so ss. «var just det, alldeles [-[riktigt];-] {+[rik-
tigt];+} that's ~ it just precis det ja. 2. just, nyss, nyligen; ~ now a) just nu, för ögonblicket, för tillfället; b)
alldeles nyss, helt nyligen; c) dial, genast, strax (jfr 3). 3. genast, strax; ~ afterwards strax därefter; Pm ~ coming
jag kommer på ögonblicket. 4. nätt och jämnt, knappast; / ~ managed to jag lyckades med knapp nöd att; you've
only (but) ~ come du har ju knappt hunnit hit och På vill du redan ge dig av; that's ~ possible det är ju möjligt
men knappast troligt. 5. ofta, islit före im-per. bara, endast [I ~ looked at him; ~ a [-minute];-] {+mi- nute];+} ~
fancy tänk bara! ~ tell me det kan du väl tala om för mig. 6. F fullkomligt, alldeles; helt enkelt [tm'f it ~
splendid? the music teas <%» wonderful]; not ~ yet inte riktigt ännu. 7. S förstärkande minsann, förbaskat &0.

2. just [djAsi] se joust.



justice [d3A/stis] s 1. rättvisa, rätt; rätts-, lag|-skipning; administer (dispense) ~ skipa rättvisa (lag och rätt);
dispense stern ~ av. inte

lägga fingrarna emellan; bring to ~ draga inför rätta; court, of** domstol; High Court of Jnv avdelning av
Supreme Court of Judicature; deliver up to ~ överlämna i rättvisans händer; do (render) ~ [£o] göra rättvisa åt,
göra ngn rättvisa; vara rättvis mot, låta rättvisa vederfaras ngn, ngt; behandla efter förtjänst; he did [ample] ~ to
the dinner han gjorde [all] heder åt anrättningarna; do o. s. ~ göra sig själv full rättvisa, hedra sig, vara i bästa
form vid utförandet av ngt; do O. S. ~ at table göra rätt för sig vid bordet; fall into the hands of ~ falla i rättvisans
händer; law and ~ lag och rätt. 2. [rätt och] billighet; anspråks befogenhet; riktighet; in ~ rätteligen; billigtvis; in
all (ivith great) ~ med all rätt, med fog; in ~ to för att låta rättvisa vederfaras. 3. domare; i England numera isht
ledamot av Supreme Court of Judicature, ung. justitie-+ råd [Lord J~]; Lord Chief J** of England president i
högsta domstolen; J~ of the Peace fredsdomare, oavlönad domare i lägsta instansen, ^ship [-Jip] s domar|ämbete,-
värdighet.

justiciable [d3Asti'Ji|abl] a som kan bli föremål för domstols handläggning, [-rätts-question];-] {+rätts-
question];+} lydande under viss domstols domvärjo. -ar [-a:] s eng. hist., ung. 1-iksdrots under 1100. o. 1200-
taien [äv. Chief J^]. -ary [-ari] I. s 1. se föreg. 2. lagskipare, domare. II. a lagskip-nings-.

justifiable [d3A/sti(faiabl, i---] a° försvarlig, rättmätig; riktig, om sak rättfärdig, -fication [-fikei'Jn] s 1. försvar,
rättfärdigande; berättigande; urskuldande; teoi. rättfärdiggörel-se; in ** of till försvar för. 2. tekn. justering;
boktr. radutslutning. -ficative [-fikeitiv], -fl-catory [-fikeitari] a rättfärdigande; urskuldande. -fy [-fai] I. ir 1.
försvara; rättfärdiga; urskulda, fritaga från skuld; teoi. rättfärdig-göra; I was justified in doing so jag var fullt
berättigad att göra det, jag handlade fullkomligt riktigt. 2. bestyrka riktigheten av, bevisa, verifiera; andraga skäl
för a claim]; ~ bail jur. styrka sin förmåga att ställa borgen; the end justifies the means ändamålet helgar medlen.
3. tekn. justera; boktr. sluta ut. II. itr boktr. vara jämn. Justin [d3A/st|in], ~ian [-i'nian] nprr. justllly [d3A'st|li]
adv rättvist; med rätta, på goda grunder; more ~ med större rätt. -ness [-nis] s; the ~ of det rättvisa (rättmätiga,
berättigade) i ngt. jut [djAt] I. itr skjuta ut, sticka fram [ofta med out, forth], II. s ngt framskjutande, utsprång; ~
of land landtunga, jute [d3u:t] S jute spinnämne av ostindisk hampa. J utile [d3u:t] s pi. jutar germansk folkstam,
-land

[djA'tland] npr Jylland, jutting [d3A'tig]a utskjutande, framspringande. Juvenal [d3u:'vin(a)l] npr Juvenalis.

<-v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt ^ militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangjuven‖escence [dʒu:vin|e'sns] s tidig ungdom. -escent [-e'snt] a ung[domlig]. -ile [dʒu:'vinail] I. a° 1. litt.
ung[domlig]; ofta klandrande pueril, omogen, 'grön'. 2. ungdoms- ⁅~ books⁆; ~ criminals minderåriga förbrytare. II.

s 1. f en 'ungdom'; pl. ~s minderåriga. 2. ungdoms-, barn|bok. -ility [-i'liti] s ungdom[lighet].

juxtaposition [dʒʌ'kstəpəzi'ʃn] s plats (läge) omedelbart intill varandra; språkv. juxtaposition.

K.

Ord, som saknas på K, sökas under C.

K, k [kei] (pl. Ks, K's [keiz]) s bokstaven k.

K. förkortn. för King['s], Knight [of].

Kaaba [kɑ:'bə] npr Kaba i Mekka.

Kabul [kəbu:'l, kɔ:'bul, kɑ:'bul] npr.

Kabyle [kæ'bil] s kabyl.

Kaf[f]ir [kæ'fə] s kaffer: pl. ~s börs. s sydafrikanska gruvaktier.



kail[-yard] se kale.

kainite [kai'nait] s min. kainit.

kaiser [kai'zə] s tysk kejsare.

kale [keil, Skottl. ke:l] s Skottl. [blå]kål; kålsoppa; ~-yard köksträdgård; the K~-yard school 'kålgårdsskolan' grupp
av skotska folklivsskildrare på 1890-talet.

kaleidoscop‖e [kəlai'də|skoup] s kalejdoskop. -ic[al°] [-skɔ'pik, -(ə)l] a kalejdoskopisk, mångskiftande, brokig.

kali [kæ'li, kei'li] s bot. saltört; sodaört.

Kamerun [kæ'məru:n, ---'] npr.

Kan. förkortn. för Kansas.

kanaka [kæ'nəkə, Austr. kənæ'kə] s kanak, polynesier i allm.; Austr. infödd plantagearbetare på Queensland.

kangaroo [kæŋgəru:'] s zool. känguru; pl. ~s börs. s [jobbare i] australiska gruvaktier.

Kansas [kæ'nzəs] npr.

Kant [kænt] npr. ~ian [-iən] I. a filos. kant[ian]sk. II. s kantian.

kaolin [kɑ:'olin, kei'o-] s kaolin fin porslinslera.

Karachi [kərɑ:'tʃi], Kashmir [kæʃmi'ə, -'-'] nprr.

Kat‖e [keit], -ie [-i] kortnamn av Catherine Karin, Kajsa.

kava [kɑ:'və] s kava[-kava] polynesisk rusdryck.

Kavanagh [kæ'vənə, kəvæ'nə], Kay [kei] nprr.

kayak [kai'æk] s kajak grönländsk båt.

K. B. förkortn. för King's Bench. K. B. E. = Knight Commander of the British Empire. K. C. = 1. King's Counsel.

2. Knight Commander, t. ex. i: K. C. B. of the Bath; K. C. I. E. of the Indian Empire; K. C. M. G. of St. Michael

and St. George; K. C. S. I. of the Star of India; K. C. V. O. of the Royal Victorian Order.

Kean [ki:n], Keats [ki:ts], Keble [ki:bl] nprr.

keck [kek] itr känna kväljningar; ~ at känna äckel för.

keckle [kekl] tr ⚓ slabba.

kedge [kedʒ] I. s ⚓ varp[ankare]. II. tr ⚓ varpa, förhala (flytta) fartyg med varp.

Kedleston [ke'dlstən, kelsn], Kedron [ki:'drɔn] nprr.

1. keel [ki:l] s kolpråm, liktare isht på Tyne.

2. keel [ki:l] I. s köl äv. bot.; poet. skepp; lay the ~ sträcka kölen; on an even ~ på rät köl. II. tr o. itr kantra, vända
upp kölen ⁅äv. ~ over⁆; vända upp och ned på. ~ed [-d] a försedd med köl, kölad. ~haul [-hɔ:l] tr ⚓ kölhala ss.

straff draga ngn under kölen (jfr careen). ~son se kelson.

1. keen [ki:n] I. s Irl. klagosång över en död. II. itr o. tr höja klagolåt; högljutt begråta.

2. keen [ki:n] a° 1. skarp, vass ⁅~ edge; eljest litt. i eg. bet.⁆. 2. bildl. skarp, intensiv; genomträngande blåst, skrik;

bitande köld, satir; häftig smärta; bitter sorg; skarp syn, fint väderkorn; klart förstånd; livlig, stark känsla ⁅of a duty⁆;
levande intresse; frisk aptit; hård konkurrens &c; skarpsinnig, klok, klipsk; ~-eyed skarpsynt; ~-witted skarpsinnig,



intelligent. 3. ivrig ⁅about, for efter; to att⁆; ~ on f angelägen om, pigg på, livad för ⁅a th. ngt; -ing att⁆; s förtjust
(kär) i ngn; ~ as mustard f entusiastisk ⁅vits på Keene's mustard⁆, ~ness [-nis] s skärpa äv. bildl., jfr föreg.; häftighet,
bitterhet &c. ~-set [-set] a hungrig, ivrig ⁅for efter⁆.

keep [ki:p] I. kept kept tr 1. hålla, behålla, hålla kvar, fasthålla; hålla i visst läge el. tillstånd; uppehålla; låta ngn

vänta ⁅~ waiting⁆; i många uttr., t. ex.: ~ alive hålla vid liv; ~ o.'s balance bevara jämvikten; ~ o.'s breath hålla
andan; ~ moving hålla i gång (jfr II. 4); he was kept in his class han fick sitta kvar [i klassen]. 2. hå'lla på för

framtida behov, spara på, gömma på; behålla, förvara; hålla inne med, bevara hemlighet. 3. hålla, ha, äga; hålla sig
med bil, tjänare, hund o. d.; hålla till salu, föra vara. 4. underhålla med kost o. d., uppehålla; ~ o. s. försörja sig. 5. hålla
löfte, avtal, ed, lag; iakttaga föreskrift; fira högtid, fest. 6. hålla sällskap, utkik, vakt, jämna steg, takt &c.  7. sköta, vårda;
städa rum; förestå, leda; well-kept väl|vårdad, -skött. 8. föra dagbok, sköta räkenskaper o. d. 9. hålla sin hand över,
skydda, bevara ⁅God ~ you!⁆. 10. ⚔ hålla fästning, position, äv. bildl.: försvara ståndpunkt; stå i målet vid fotboll ⁅~ the

goal⁆. 11. hålla sig [kvar] i, stanna i ⁅~ o.'s bed, o.'s room vid sjukdom⁆; ~ juven‖escence [dʒu:vin|e'sns] s tidig
ungdom. -escent [-e'snt] a ung[domlig]. -ile [dʒu:'vinail] I. a° 1. litt. ung[domlig]; ofta klandrande pueril, omogen,
'grön'. 2. ungdoms- ⁅~ books⁆; ~ criminals minderåriga förbrytare. II. s 1. f en 'ungdom'; pl. ~s minderåriga. 2.

ungdoms-, barn|bok. -ility [-i'liti] s ungdom[lighet].

juxtaposition [dʒʌ'kstəpəzi'ʃn] s plats (läge) omedelbart intill varandra; språkv. juxtaposition.

K.

Ord, som saknas på K, sökas under C.

K, k [kei] (pl. Ks, K's [keiz]) s bokstaven k.

K. förkortn. för King['s], Knight [of].

Kaaba [kɑ:'bə] npr Kaba i Mekka.

Kabul [kəbu:'l, kɔ:'bul, kɑ:'bul] npr.

Kabyle [kæ'bil] s kabyl.

Kaf[f]ir [kæ'fə] s kaffer: pl. ~s börs. s sydafrikanska gruvaktier.

kail[-yard] se kale.

kainite [kai'nait] s min. kainit.

kaiser [kai'zə] s tysk kejsare.

kale [keil, Skottl. ke:l] s Skottl. [blå]kål; kålsoppa; ~-yard köksträdgård; the K~-yard school 'kålgårdsskolan' grupp
av skotska folklivsskildrare på 1890-talet.

kaleidoscop‖e [kəlai'də|skoup] s kalejdoskop. -ic[al°] [-skɔ'pik, -(ə)l] a kalejdoskopisk, mångskiftande, brokig.

kali [kæ'li, kei'li] s bot. saltört; sodaört.

Kamerun [kæ'məru:n, ---'] npr.

Kan. förkortn. för Kansas.

kanaka [kæ'nəkə, Austr. kənæ'kə] s kanak, polynesier i allm.; Austr. infödd plantagearbetare på Queensland.

kangaroo [kæŋgəru:'] s zool. känguru; pl. ~s börs. s [jobbare i] australiska gruvaktier.



Kansas [kæ'nzəs] npr.

Kant [kænt] npr. ~ian [-iən] I. a filos. kant[ian]sk. II. s kantian.

kaolin [kɑ:'olin, kei'o-] s kaolin fin porslinslera.

Karachi [kərɑ:'tʃi], Kashmir [kæʃmi'ə, -'-'] nprr.

Kat‖e [keit], -ie [-i] kortnamn av Catherine Karin, Kajsa.

kava [kɑ:'və] s kava[-kava] polynesisk rusdryck.

Kavanagh [kæ'vənə, kəvæ'nə], Kay [kei] nprr.

kayak [kai'æk] s kajak grönländsk båt.

K. B. förkortn. för King's Bench. K. B. E. = Knight Commander of the British Empire. K. C. = 1. King's Counsel.

2. Knight Commander, t. ex. i: K. C. B. of the Bath; K. C. I. E. of the Indian Empire; K. C. M. G. of St. Michael

and St. George; K. C. S. I. of the Star of India; K. C. V. O. of the Royal Victorian Order.

Kean [ki:n], Keats [ki:ts], Keble [ki:bl] nprr.

keck [kek] itr känna kväljningar; ~ at känna äckel för.

keckle [kekl] tr ⚓ slabba.

kedge [kedʒ] I. s ⚓ varp[ankare]. II. tr ⚓ varpa, förhala (flytta) fartyg med varp.

Kedleston [ke'dlstən, kelsn], Kedron [ki:'drɔn] nprr.

1. keel [ki:l] s kolpråm, liktare isht på Tyne.

2. keel [ki:l] I. s köl äv. bot.; poet. skepp; lay the ~ sträcka kölen; on an even ~ på rät köl. II. tr o. itr kantra, vända
upp kölen ⁅äv. ~ over⁆; vända upp och ned på. ~ed [-d] a försedd med köl, kölad. ~haul [-hɔ:l] tr ⚓ kölhala ss.

straff draga ngn under kölen (jfr careen). ~son se kelson.

1. keen [ki:n] I. s Irl. klagosång över en död. II. itr o. tr höja klagolåt; högljutt begråta.

2. keen [ki:n] a° 1. skarp, vass ⁅~ edge; eljest litt. i eg. bet.⁆. 2. bildl. skarp, intensiv; genomträngande blåst, skrik;

bitande köld, satir; häftig smärta; bitter sorg; skarp syn, fint väderkorn; klart förstånd; livlig, stark känsla ⁅of a duty⁆;
levande intresse; frisk aptit; hård konkurrens &c; skarpsinnig, klok, klipsk; ~-eyed skarpsynt; ~-witted skarpsinnig,
intelligent. 3. ivrig ⁅about, for efter; to att⁆; ~ on f angelägen om, pigg på, livad för ⁅a th. ngt; -ing att⁆; s förtjust
(kär) i ngn; ~ as mustard f entusiastisk ⁅vits på Keene's mustard⁆, ~ness [-nis] s skärpa äv. bildl., jfr föreg.; häftighet,
bitterhet &c. ~-set [-set] a hungrig, ivrig ⁅for efter⁆.

keep [ki:p] I. kept kept tr 1. hålla, behålla, hålla kvar, fasthålla; hålla i visst läge el. tillstånd; uppehålla; låta ngn

vänta ⁅~ waiting⁆; i många uttr., t. ex.: ~ alive hålla vid liv; ~ o.'s balance bevara jämvikten; ~ o.'s breath hålla
andan; ~ moving hålla i gång (jfr II. 4); he was kept in his class han fick sitta kvar [i klassen]. 2. hå'lla på för

framtida behov, spara på, gömma på; behålla, förvara; hålla inne med, bevara hemlighet. 3. hålla, ha, äga; hålla sig
med bil, tjänare, hund o. d.; hålla till salu, föra vara. 4. underhålla med kost o. d., uppehålla; ~ o. s. försörja sig. 5. hålla
löfte, avtal, ed, lag; iakttaga föreskrift; fira högtid, fest. 6. hålla sällskap, utkik, vakt, jämna steg, takt &c.  7. sköta, vårda;
städa rum; förestå, leda; well-kept väl|vårdad, -skött. 8. föra dagbok, sköta räkenskaper o. d. 9. hålla sin hand över,
skydda, bevara ⁅God ~ you!⁆. 10. ⚔ hålla fästning, position, äv. bildl.: försvara ståndpunkt; stå i målet vid fotboll ⁅~ the

goal⁆. 11. hålla sig [kvar] i, stanna i ⁅~ o.'s bed, o.'s room vid sjukdom⁆; ~keeper

— 443 —



kermes

the house hålla sig hemma; ~ o.ys feet hålla sig på benen; ~ your seats! sitt kvar! 12. hålla kora; följa väg f/v, the
middle of the road]; ~ her so! »i* håll så! ~ track of följa [utvecklingen av], kontrollera. 13. avhålla av. refl.
[,from från]; hindra [from . .-ing att]; dölja [from för] se av. I. 14. 14. med adv. el. prep.: ~ dt it hålla ngn i
arbete, driva på; ~ away hålla på avstånd; ~ back hålla tillbaka; hejda; undanhålla, dölja [from för]; ~ down hålla
nere av. priser o. d.; undertrycka; hålla efter ogräs o. d.; dämpa farg; ~ from ae I. 13; ~ in hålla inne [med]; lägga
band på känslor, tygla; låta sitta kvar när skolan ar slut for dagen; hålla eld brinnande, ej låta slockna; ^ off hålla
på avstånd; avvärja; utestänga; ~ on fortsätta med; behålla [på], inte ta av sig the hat on]; ha kvar; vidmakthålla;
<v» on o.'s lodgings bo kvar; ~ out hålla ute, utestänga; /n» over håila på, ha kvar; ~ to hålla ngn (o. s. sig) till
ngt-, ~ a th. to (for) o. s. behålla ngt för sig själv; tiga med ngt; ~ o. s. to o. s. hålla sig (gå) för sig själv, jfr II. 5;
~ together hålla ihop (tillsammans); ~ body and soul together nöd-torftigt bärga sig, reda sig; ~ under hålla nere,
undertrycka, kuva, tygla; ~ up hålla uppe, uppehålla av. biidi, [<>* up appearances; f>s up a correspondence];
under-, vidmakthålla, hålla i stånd; hålla i gång lek, hålla liv i samtal 4c; hålla ngn à jour med [

gå på' med ngt, hålla i' med ngt [ofta med pres. part.:

he kept on shouting, it ~s on raining]; jfr II. 4; ^ out of a p.'s way undvika (gå ur vägen för) ngn; ~ to hålla sig
till; hålla fast vid

vanor, planer; Stå fast vid löfte; ~ to O. S. hålla

sig (gå) för sig själv, jfr I. 14; ** to the left hålla till vänster; ^ together hålla ihop (till-

sammans); /x/ up hålla sig uppe äv. biidi.; hålla modet (humöret) uppe; ~ up with hålla jämna steg med; hinna
med. III. s 1. huvud-torn i medeltida borg. 2. underhåll; uppehälle, kost; in good ~ vid gott hull. 3. for Am. S för
alltid. ~er [-a] s 1. vakt[are], isht skogvaktare; uppsyningsman; vårdare för sinnessjuka; i sms. -hållare, -
innehavare, -vakt[are], -vårdare &c; am 1 my brother's bibi. skall jag taga vara på min broder? K** of the Great
Seal storsigillbevarare lordkansiem. 2. ring som + håller annan ring kvar på fingret. zv/ing [-ig] s 1. förvar, vård;
hållbarhet; in safe ^ i gott förvar; ~ apple vinteräpple; for ~ purposes för att behålla; av. i hållbarhet. 2. samklang,
harmoni; in ~ with i stil med; be out of ^ with the rest ej gå ihop med (svära mot) det övriga. 3. foder rer häst.
r^ing-room [-igru(:)m] s isht Am. vardagsrum, s^sake [-seik] s [-minnesgåva],-] {+min- nesgåva],+} isht förr
minnes-, poesi|album o. d.; attr. tvålfager, sliskig; sentimental, larvig, keg [keg] s kagge, kutting. Kehoe [kjou],
Keighley [ki:ii, kai'li personn., ki:'j3li ortn.], Keightley [ki/tli, kai'tli], Keiller [ki:ia], Keir [kia], Keith [ki:|>],
Kekewich [ke'k(i)witj] nprr. kelp [kelp] * kelp jättealg; [aska av] tång o. d. kelpllie, -y [ke'lpi] s skotti., ung.
bäckahäst [en], kelson [kelsn] s kölsvin. kelter [ke'lta] s dial. o. F ordning, skick, form

[in [good &o] out of Kelt[ic] [kelt, -'ik] se Celtic]. Kelvin [ke'lvin], Kemble [kembl] nprr. kemp [kemp] s
stickelhår grovt h&r i pais, ken [ken] I. tr Skotti., Nordengi., eljest aid. [igenkänna; urskilja. II. s poet. synhåll;
synkrets

äv. bildl.

Kenl|dal[l] [ke'n|d(a)l], -ilworth [-ilwa(:)H, -mare [kenms'a, - -], -naird [kens'ad], -nard [kena/d], -nedy [-idi]
nprr.

1. kennel [ke'n(a)l] I. s l. hundgård; hundkoja. 2. biidi. usel bostad, näste, kyffe. II. itr bo (hålla till) i en III. tr
hålla (stänga in) i en

2. kennel [ke'n(a)l] s rännsten.

Kenllnet [kc'n|it], -neth [-i|>], -sington [-zigtan] nprr.

Kent [kent] npr Kent. >v,ish [-ij] a kentisk. kentledge [ke'ntlidg] s »i» fast ballast, ballastjärn.

Kentucky [kentA'ki], Kenya [ki/nja, ke'n-],

Keogh [kjou, ki(:)'ou] nprr. kept'[kept] imp. o. pp. av keep. Ker [ka:, ksa, ka:] npr.



kerb [ka:b] s trottoarkant. ~-stone [-stoun] s

kantsten på trottoar.

kerchief [ka/tjif] s 1. huvudduk. 2. poet. näsduk.

kerf [ka:f] s sågskär.

Kerguelen [ka/gilin, ka:gwe'lin] npr.

kermes [ka/miz] s kermes rött färgämne.

»v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangkern
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kidney

1. kern [kam] s förr lattbeväpnad irländsk infan-terist; biidi. % bondtölp.

2. kern [ka:n] itr om sädeskorn bli bård; om säd matas. ~e! [-(a)l] s 1. kärna i hårt skal, t. ex. nöt-; [frö]korn o. d.
2. bii.ii. kärna, grundstomme. celled [-(a)ld] a försedd med kärna.

kerosene [ke'rosi:n] s isht Am. fotogen.

Kerr [ka:, ka:], <vy [ke'ri] nprr.

kersey [ka/zi] s ^ kersing slags grovt yiietyg,

kestrel [ke'stral] s zooi. tornfalk.

Keswick [ke'zik] npr.

ketch [ketj] s st litet tvåmastat fartyg.

ketchup [ke'tjap] s skarpt kryddad sås, tomat-,

svamp|sås o. d. kettie [ketl] s kastrull, kittel tea-~J]\

a pretty (nice) ~ of fish en skön röra, en snygg historia, ^drum [-drAm] s 1. puka. 2. F t stor tebjudning p&e. m.
^drummer [-drAina] s pukslagare. Keux [kju:], Kew [kju:] nprr.

1. key [ki:, kei] s låg [korall]ö, rev.

2. key [ki:] I. s 1. nyckel av. biidi.: klav, förklaring, lösning, översättning &c [of to till]: strategisk nyckel
[Gibraltar is the ~ to the Medier terranean]; ~ to the signs used teckenförklaring; ~ map konturkarta; golden
(silver) f\* mutor; get (have) the ~ of the street vara utestängd förnatten (hemlös), 'gåbrandvakt'; the power of the
teoi. löse- och bindenyckeln. 2. ur-, skruv-, stäm-, tand|nyc-kel o. d. 3. tangent på piano, skrivmaskin o. d.; klaff
på blåsinstrument; nyckel på telegrar. 4. mus. tonart [the ~ of C]; äv. biidi.: to.n[art], stil [in the same a high ~ of
spirits glad (hög) sinnesstämning. 5. sammanhållande kil, Sprint o. d.; byggn. bjälkband; slutsten; grundrappning.
6. the House of KrsjS folkrepresentationen på ön Man. II. tr 1. mus. stämma; ~ up büdi. stimulera, skruva upp;
höja tonen. 2. kila fast, fästa

+ med sprint o. d. [orta ~ in, on &c]. ~-bit [-bit] s nyckelax. ~board [-bo:d] s klaviatur. -bugle [-bju:gl] s mus.
ventilhorn. Keyes [ki:z] npr. keyhole [kr/houl] s nyckelhål. Keymer [ki/ma], Keyne [ki:n], Keynes [keinz] nprr.

keyll-note [ki-/|nout] s mua. grundton; biidi. äv. klav; grundtanke. - -ring [-rig] s nyckelring. •StOne [-StOUn] S
byggn. slutsten i valv; bildl. grundval, kärna, -word [-wa:d] s nyckelord. Kezia [kizai'a] npr.

kg. förkortn. för kilogram[me~]. K. G.— Knight of the Garter. K. G. C. B. = Knight of the Grand Cross of the
Bath. khaki [ka/ki] I. s kaki tygsort. II. a kakifär-gad; kaki-; ofta büdi.: krigisk, efterkrigs- [~ election].

khan [ka:n, kæn] s 1. khan mongolisk furstetitel (nu även för ämbetsmän). 2. karavanseraj. ~ate [-eit] s fursten



döm e; khanvärdighet. Khartum [ka:tu:'m], Khayyam [kai(j)a:'m] nprr.

Khedive [kidi:'v, ke-] s kediv.

kibble [kibl] I. s malmhink i gruva. II. tr grov-mala, gröpa.

kibe [kaib] s kylsår; tread on a p.'s biidi. trampa ngn på tårna.

kibosh [kai'boj] s Si. bara bosch, stmnt-prat, dravel; humbug. 2. stil, sätt; the proper (correct) ~ det rätta. 3. put
the ~ on göra kål på.

kick [kik] I. tr 1. sparka [till]; sport, göra mål a goal]) ~ the bucket, ~ it S dö, kola av; o.'s heels stå och (få) vänta;
~ off sparka av sig skorna; ~ out (downstairs) sparka rit,kasta ut; ~ over sparka omkull; ~ up sparka (riva) upp
damm &c; F ställa till; ^ up a row (a dust, a shindy &c) ställa till bråk (oväsen, gur-gel) [(about, over för .. skull];
be upstairs skämts, bli framsparkad isht bli baroniserad o. d. (ooh därigenom politiskt satt ur spelet). 2. om
skjutvapen

ào stöta till; ~ the beam väga för lätt, ligga under. 3. Am. S ge ngn sparken. II. itr 1. sparka[s]; om häst slå bakut;
~ ojfgöraavspark i fotboll; over the traces hoppa över skack-larna är. biidi. 2. biidi. protestera kraftigt, morska
upp sig, vara uppstudsig [against, at mot]; 'v/ against the pricks spjärna mot udden.

3. om skjutvapen Stöta; om ratt slå. III. S 1. 8park; free ~ frispark; penalty-^ straffspark; it's our ~ det är vår boll
(utspark); let's have one more vi försöker igen! more than halfpence mera otack än tack. 2. fotbollsspelare [a
good 3. biidi. F motståndskraft, spänstighet [he has no ~ left]; % motvilja; S ngt som gör susen, stimulerande
verkan &c.

4. stöt av skjutvapen, rekyl. 5. S sparken [get (give a p.) the 6. S sista modet [i£'s the rw]. 7. S sixpence. 8. S
ficka. 9. S ögonblick [ira a 10. inbuktning i botten på butelj, 'Kin-nekulle', 'Ararat'. ~er [-a] s 1. sparkare; isht häst
som gärna vill slå bakut. 2. isht Am. op-positionslysten person, kverulant; en som går ain egen väg. ~-off
[ki'ko/f, - -] s av-spark i fotboll.

kickshaw [ki'kjo:] s 1. småsak, leksak, pi. bagateller. 2. hoprörd lätt (isht fransk) maträtt, smårätt, 'krafs'.

1. kid [kid] I. s 1. killing, kid. 2. killingskinn o. d.; pi. glacéhandskar [äv. ~ gloves]. 3. S barn. II. tr o. itr kidla.

2. kid [kid] s ^ matback träskål.

3. kid [kid] I. tr S lura, narra. II. s skoj med

ngn.

4. kid [kid] s dial, risknippa o. d.

Kidderminster [ki'daminsta] npr.

kidlldy [ki'dji] s S litet barn. - -glove [-gU'v] a eg. som använder glacéhandskar (jfr 1. kid); effeminerad, kräsen,
'fin' &c.

kidnap [ki'dnæp] kidnapped tr stjäla barn, bortröva människor.

kidney [ki'dni] s 1. njure. 2. biidi. art, slag, sort [a man of the right 3. slags oval potatis.
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kindly

+ Kidron [kai'dron] npr.

Killlbirnie [kil|bo/ni], -bowie [-bou'i], -burn [ki'lba(:)n], -churn [ki'lham], -dare [-de'a] nprr.

kilderkin [ki'ldakin] s fat, tunna; varumått 16 ei. 18 gallons.



Kilham [ki'laro], Kilimandjaro [-[ki'limandga/-ro(u)],-] {+[ki'limandga/- ro(u)],+} Kilkenny [kilke'ni] nprr.

kill [kil] I. tr 1. döda: slakta; slå ihjäl äv. biidi.: göra slut på, förkväva; förtaga [verkan av], neutralisera isht färg-,
sport, döda boii; be **ed äv. stupa; ~ off utrota, göra kål på; ~ the time fördriva (slå ihjäl) tiden; two birds with
one stone slå två flugor i en smäll; -or-cure hästkur; a case of ~ or cure ett ytterst allvarligt fall, en kritisk
situation. 2. biidi. F överväldiga, förkrossa, tillintetgöra, got up (dressed) to ~ charmant klädd. II. itr 1. döda,
dräpa [thou shalt not 2. biidi. F göra ett överväldigande intryck; göra susen. 3. ge viss kvantitet kött vid slaktning;
the pig doesn't ** well det lönar sig inte att slakta grisen an. III. s jakt. villebrådets död[ande]; dödat villebråd,
byte; lockbete {tiger-**].

Kilialoe [kilalou'], Killarney [kila/ni] nprr.

killller [ki'l|a] s dödare, dråpare; slaktare; ngt som dödar &c. -ing [-ig] s o. a° 1. dödande; biidi. mördande fart,
isande högdragenhet &c; take some ~ vara seglivad. 2. biidi. av. oemotståndlig, förtjusande; F urkomisk. - -joy [-
djoi] s glädjestörare.

Killlmacolm [killmakou'm], -mainham [-[-mei'n-9m],-] {+[-mei'n- 9m],+} -mansegg [ki'lmanseg], -marnock [-[-
ma/-nak]-] {+[-ma/- nak]+} nprr.

kiln [kiln, kil] I. s brännugn för kaik, tegel o. d.; torkugn; kölna torkhus. II. tr bränna (torka) i

kiioilcycle [ki'lolsaikl] s kilocykel 1,000 svängningar i sekunden, -gram[me] [-græm] s kilogram, •grammetre [-
gTæ'mi:ta] s kilogrammeter, -litre [-li:ta] s kiloliter, -metre [-mi:ta] s kilometer. -watt [-wot] s kilovatt.

Kiiilpatrick [kil|pæ'trik], -rush [-rA'J], -syth [-sai'f>] nprr.

kilt [kilt] I. S skotsk bögländares kilt kort veckad kjol.

II. tr 1. uppskörta. 2. vecka, plissera. ~ed [-id] a klädd i kilt.

kilter [ki'lta] s Am. se kelter.

kiltllie, -y [ki'lti] s F högländare skotsk soldat.

Kilwarden [kilwo:'dn], Kimball [ki'mb(a)l], Kim-berley [ki'mbali], Kimbolton [kimbou'ltan], Kim-meridge
[ki'marid^], Kimmins [ki'minz] nprr.

kimono [kimou'no(u)] s kimono japansk dräkt.

kin [kin] I. s 1. släkt[ingar] koii. [Ais **]. 2. härkomst, familj [come of noble (good) **]. 3. % släktskap; of ** se
akin; the next of ~ närmaste släkting. II. pred. a släkt, besläktad {to med]; liknande.

Kincardine [kirjka/din] npr.

kinchin [ki'n(t)Jin] s tjuvspr. barn; ~ lay stöld

(rån) från barn. kincob [ki'gkob] s praktfull indisk brokad.

1. kind [kaind] s 1. slag, sort; something oj the ~ någonting ditåt (i den stilen); nothing of the ~ ingenting ditåt;
ss. svar av. visst inte! coffee of a ~ förakti. något slags kaffe 'som inte liknar någonting'; of a different ** av ett
annat slag, jfr nedan; a very good story of its ~ en riktigt bra historia i sitt slag; ** of a) slags, sorts o. d.; a ~ of
ett slags, något slags; / felt a ~ of compunction F jag fick nästan (riktiga) samvetsförebråelser;'a different f\j of ett
annat slags: every ** of all *us of alla slags, alla möjliga; lohat ** of trees are thosef vad är det där för slags
träd? what ~ of weather is it? hurudant väder är det? these ** of apples are best F den här sortens (sådana här)
äpplen är bäst [ = apples of this ~ are best]; he is not the ~ of man to do such a thing han är inte den som gör ngt
sådant; 6) adverbiellt F på sätt och vis [/ nw of expected it]. 2. isht poet. art, släkte. 3. åid. natur i aiim. [the law
(course) of sätt; naturlig böjelse; art, ngns natur [act after o.'s differ in ** skilja sig till arten [mots, in [-degree];-]
{+de- gree];+} jfr 4. 4. pay in ** betala in natura; repay in ~ isht biidi. betala med samma mynt.

2. kind [kaind] I. a vänlig, hjälpsam, god, snäll, hygglig [to mot]; åid. tillgiven; be ~ enough to, be so ~ as to vara



vänlig och . .; how very ~ of you to say sol så vänligt av er att säga så! ~ people snälla människor; ~ regards
hjärtliga hälsningar. II. adv F vänligt; take it ~ betrakta det som en vänlighet.

kindergarten [ki'ndagcnHn] s ty. kindergarten

lekskola.

kind-hearted [kai'ndha/tid, -1 -] a godhjärtad. kindle [kindl] I. tr 1. ntt. ei. dial, i eg. bet. antända, tända [på]; lysa
upp [i de flesta bet. äv. ~ up]. 2. biidi. upptända; uppegga; underblåsa. II. itr 1. tändas, fatta eld. 2. biidi.
upptändas, flamma upp; lysa upp. kindlilily [kai'ndli|li] adv vänligt, välvilligt &o, jfr kindly I. -ness [-nis] s
välvilja, godhet, kindling [ki'ndlig] s 1. upptändande; antändning; uppflammande &c. 2. torrved, stickor

o. d. att tända med.

kindilly [kai'nd|li] I. a 1. vänlig, välvillig, godhjärtad, human. 2 Midi, milt klimat, gynnsam väderlek; välgörande,
värmande, angenäm. 3. åid. infödd [« ~ Scot]. II. adv vänligt &o, jfr 2. kind; \_please~\ ** tell me the time!
hövligt var vänlig och säg mig vad klockan är! ~ shut the door at once! befallande var nu bara så god och stäng
dörren [och det] genast! ~ meant välment; feel ** towards känna sig välvilligt stämd mot; take a th. ~ upptaga ngt
väl; I should take it very ~ if du vore mycket snäll om [du ville]; take ~ to trivas med, [börja] tycka om; finna sig
i; thank **
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tacka hjärtligt, -ness [-nis] s vänlighet av. konkr., hjälpsamhet, välvilja, godhet [to mot]; have the ~ to vara vänlig
och ,.; all the ~ I have met with all vänlighet jag fått röna; he has shown me great ^ han har visat mig mycken
vänlighet; do a p. a ^ visa ngn en vänlighet; in ~ i all vänlighet; i all välmening.

kindred [ki'ndrid] I. s 1. släktskap cg. gnm bloda* band; biidi. frändskap, likhet; claim ~ with räkna släktskap
med; a ~ likeness släkttycke. 2. släkt[ingar] kolt. [Ais II. attr. a litt. besläktad, befryndad av. biidi., liknande,
närstående; ~ souls själsfränder, kine [kain] s aid. pi. ar cow nöt[kreatur]. kinema [kai'nim|a] ne cinema. ~tic[al]
[-æ'tik, -(a)l] a fys. kinematisk. <vtics [-æ'tiks] s pi. kinematik.

kinetic [kaine'tik, ki-] I. a fys. kinetisk; ^ energy rörelseenergi. II. s pi. kinetik. king [kig] I. s konung, kung äv.
büdi. [the ~ of beasts (birds); railway-/v/ &c]; kung i kortsp., schack m. fl. spel; dam i damspel; [the Books of ]
K^s bibi. Konungaböckerna; the of »w konungarnas konung; the ~ of soaps i reklam världens bästa tvål. II. itr
vani. ~ it uppträda som (spela) kung, härska. III. tr göra till kung. K~-at-Arms [-atcr/mz] s överhärold. ^-bird [-
ba:d] s zooi. 1. slags paradisfågel. 2. amerikansk flugsnappare. *x/-bolt [-boult] s stor bult. "w-craft [-krarft] i
regeringskonst. Jing [-lig] s % småkonung. <v,ly [-li] I. a isht biidi. kunglig, konungslig: majestätisk; a cs, gift en
gåva värdig en kung; a residence en furstlig bostad. II. adv kungligt. ~-maker [-me^ka] s kungamakare. K~-of-
Arms se K^-at-Arms. K^sborough [-zb(a)ra], K^sbury [^zb(a)ri], K^scote [-zkat, -out] nprr. <vShip [-Jip] s
k[on]ungadöme; k[on]ungavärdighet. K~sley [-zli], K~ston[e] [-stan], K^stown [-stan, -ztaun], K^sway [-zwei]
nprr.

Kingussie [kiggu/si, -(g)ju/si] npr.

kink rkirjk] I. s 1. fnurra p& tråd; kink knöl pä, t&g. ei. wire. 2. biidi. hugskott, påfund. II. itr o. tr sno [sig] &c.
[-'i] o tovig; krullig, kinless [ki'nlis] a utan släktingar. Kinntlaird [kinkad], -ear [-i'a], -oull [-u/1] nprr.

kino [ki/no(u)] S kin O intorkat extrakt ur vissa träd.

Kinllross [kin|ro's], -sale [-sei'1] nprr. kinllsfolk [ki'n|zfouk] s Pi. att. släkt[ingar] koii. [my -ship [-Jip] s
släktskap; blodsband; biidi. frändskap, likhet; ~ in spirit själsfränd-skap. -sman [-zman] s isht litt. släkting, frän-
de. -swoman [-zwu^man] s litt. kvinnlig släkting, fränka. Kintyre [kintai'a] npr. kiosk [kio'sk] s kiosk.



1. kip [kip] s hud av ungt ei. litet djur leather].

2. kip [kip] s S ungkarlshotell, härbärge; sov-+ plats, bädd. ,

Kipling [ki'plig] npr.

kipper [ki'pa] I. s 1. nakt, saltad och [rök]torkad +- fisk, isht sill. 2. laxhane i lektiden. II. tr fläka,

salta och [rök]torka fisk [r^ed herring]. kirk [ka:k, skotti. kerk, kirk] s Skotti. o. Nordengi. Mr church; the K^ [of
Scotland] skotska presbyterianska kyrkan. Kirkllby [ka:'(k)bi personn., ka/bi ortn.], -caldy [ka:ko'/ldi perBonn.,
ka:ko'/(l)di ortn. ],-cudbright [ka:ku/bri], -e [ka:k], -ham [ka/kam], -ness [ka:kne's, - -], -patrick [ka:kpæ'trik]
nprr. kirtle [ka:tl] s aid. klänning; kjortel; % jacka, rock.

Kishon [k a i'Jon] npr.

kismet [ki'smet] s kismet, öde[t] inom islam, kiss [kis] I. tr kyssa av. biidi.; ~ away kyssa bort; the book kyssa
bibeln vid edg&ng; ~ the dust bita i gräset; ~ the ground krypa i stoftet; bita i gräset; ~ the rod kyssa riset;

hands (the hand) kyssa på hand; ~ hand to kasta slängkyssar åt; me~quick styvmors viol m. a. blommor; förr liten
damhatt; hårlock. II. itr kyssas. III. s 1. kyss. 2. [-[ma-räng]kyss;-] {+[ma- räng]kyss;+} slags konfekt. ~er [-a] s
1. en som kysser. 2. S mun. kit [kit] s 1. ämbar, spann, stäva, bytta o. d. 2. utrustning av kläder o. d. el. av
verktyg; kappsäck; X packning, ränsel [äv. ~*-bag]. 3. the whole ~ [of them] F hela bunten, hela byket. 4t ^
dansmästares fiol. 5. kortform av kitten. kit-cat [ki'tkæt] s 1. förr [medlem av] the Kit--Cat Club. 2. porträtt i
mindre än halvstorlek [av. attr. ~ portrait, size]. kitchen [ki'tjin] I. s kök. II. a i sms. köks-. Kitchener [ki'tjin a]
npr.

kitchenller [ki'tjin|a] s 1. [kok]spis. 2. köks-+ abbot i kloster, -ette [-e't] s Am. litet kök. - -garden [-ga'/dn] s
köksträdgård. - -maid [-meid] s kökspiga, --midden [-midn] s arkeoi. kökkenmödding. - -range [-rein(d)3] s [-
[kok]-spis.-] {+[kok]- spis.+} - -stuff [-stAf] s 1. matvaror, isht grönsaker. 2. stekflott; köksavfall.
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kite [kait] I. s 1. zooi. glada. 2. biidi. 'rovliök', skojare, bondfånga re o. d. 3. pappersdrake; ** balloon K
drakballong; fly a ^ sända upp en drake; biidi. skicka upp en försöksballong, skicka ut en trevare; se äv. 4. 4.
hand. S [fly a nu skaffa pengar på] ackommodations-, låne|-växel. 5. pi. lätta segel, 'skyskrapor'.

II. tr o. itr [komma att] sväva som en glada (drake); hand. S jfr I. 4. ~-flying [-flai'ig] s 1. uppsändande av ei. lek
med pappersdrakar. 2. hand. S växelrytteri. 3. jrr kite T. 3, kith [kij>] s ens bekanta, nu blott i uttr. ~ and kin

vänner och fränder; ofta släktingar, kitten [kitn] I. s kattunge äv. bildl. om ung flicka. II. tr o. itr om katta kissla,
få ungar. ~ish [-ij] a lekfull som en kattunge, smeksam, kittle [kitl] I. tr skotti. kittla. II. a kitslig, kinkig,
vansklig, svårskött. kitty [ki'ti] s liten kattunge, kissemiss.

kiwi [ki/wi] s zooi. kivi nyzeeländsk strut*. + K. K. K. förkortn. för Ku-Klux-Klan. kleptomanllia
[kleptomei'n|ia] s kleptomani sjuk-

lig tjuvaktighet. -iac [-iæk] s kleptoman. K. L. H. förkortn. för Knight of the Legion of Honour.

Klondike, -yke [klondai'k, - - -] npr. km. förkortn. för kilometre.

knack [næk] s 1. skicklighet, talang att göra ngt, gott handlag, grepp, förmåga; knep[ighet]. 2. liten vana,
egenhet, benägenhet, knacker [næ'ka] s 1. hästslaktare; yard hästslakteri. 2. 'nedskrotare' av gamla båtar, hus o. d.

knacky [næ'ki] a händig, skicklig, knepig. knag [næg] s kvist i trä; knagg, torr kvist; pinne. ^gy [-i] a kvistig,
knölig, knotig.

1. knap [næp] s dial, backkrön, kulle, backe.



2. knap [næp] tr knacka sten; dial, knäppa (rappa) till, slå sönder, knacka (slå) av [off].

knapsack [næ'psæk] s ränsel. knapweed [næ'pwid] s bot., klint, knar [na:] s knöl, utväxt på träd. Knaresborough
[ns'azb(a)ra] npr. knavlle [neiv] s 1. kanalje, skojare, bedragare. 2. knekt i kortlek. 3. åid. sven, tjänare, -ery [-ari]
8 kanaljeri, skoj; piece of ~ skurkstreck. -ish [-if] o° skurkaktig, bedräglig, samvetslös; ~ trick skurkstreck, knead
[ni:d] tr knåda &v. biidi. ~ing [-ig] s knådning. o^ing-trough [-igtro(:)f] s baktråg. knee [ni:] I. s knä äv. tekn.,
byggn.; bend (bow) the (o.'s) ~[s] böja knä; fall (go, kneel) down on o.'s falla på knä [to för]; bring a p. to his ms
bringa ngn på knä, tvinga ngn till underkastelse; it is on the ~s of the gods det ligger i gudarnas knän, det är
ovisst; give a nu to vara sekond åt boxare; his trousers bag {bulge) at the ~s han har knän på byxorna. II. tr beröra
med knäet; F göra knän på byxorna. ^-breeches [-briHJiz] s pi. knäbyxor. ~-cap [-kæp] s 1. knäskål. 2. knä|-

skydd, -förband o. d. [-d] a 1. i sms. med .. knän. 2. bot. knäledad. ~-deep [-di/p] a 1. [nedsjunken] till knäna. 2.
som räcker -till knäna, alnsdjup anö o. d. fav. n^-high]. /v.-hole [-houl] s [skrivbord med] rum för knäna mellan
hurtsar [^ table], ~-joint [-djoint] s knäled äv. mek. kneel [ni:l] regeib. el. knelt knelt itr knäböja, falla (ligga) på
knä [to för ngn; before inför]; <v down falla på knä. ~er [-a] s 1. en knä-böjande. 2. knä pall,-dyna. singly [-igli]
adv i knäböjande ställning, på sina knän. knee-llpan [ni:'|pæn] s knäskål, -swell [-swel] s

knäsvällare på orgel, knell [nel] I s klämtning isht ss. själaringning [toll the av. biidi.: dödsklocka, olyckligt
förebud; dödsstöt. II. itr åid. ringa själaringning; ljuda klagande ei. olycksbådande, dåna dovt. III. tr åid. ringa
ngn in till ic; klämtande förkunna. Kneller [ne'la] npr. knelt [nelt] imp. o. pp. av kneel. knew [nju:] imp. av
know. knickerllbocker [ni'ka|boka] s 1. Newyork-

bo eg. av gammal holländsk familj. 2. pl. vida knä-

byxoT\golf nus golfbyxor( — plus-f ours), -s [-z] s 1. F för knickerbockers. 2. damjkalsonger, -byxor.

knick-knack [ni'knæk] s utet prydnadsföremål, behändig småsak; lätt maträtt; Pi. nus jfr följ. ~ery [-ari] s
krimskrams, grannlåt, lullull, nipper, krafs jfr »reg. knife [naif] I. s (pi. knives [naivz]) kniv; war to the ~ krig på
kniven, strid till det yttersta; have a horror of the ~ fasa för operationer; before you can say ~ innan man vet ordet
a v; play a good n* and fork äta duktigt. II. tr (imp. pp. [-t]) skära (sticka ned) med kniv, knivhugga. 'v.-blade [-
bleid] s knivblad. *v-board [-bo:d] s 1. skurbräde för bordsknivar. 2. förr lång dubbelbänk på om-nibustak. ~-box
[-boks] s bordsknivlåda. -edge [-ed3] s knivsegg; egg på våg o. d. •grinder [-grai'nda] s [skär]slipare. ~-rest [-rest]
s kniv|ställ, -hållare på matbord, knight [nait] I. s 1. riddare i olika bet.: a) medel-tida &o riddare; ngns riddare;
6) riddare av en orden; ~ commander kommendör; companion riddare i lägsta graden av vissa ordnar; blue nu F
riddare av strumpebandsorden of the Garter]; ~ of the needle (shears, thimble) F riddare av nålen (saxen,
fingerborgen), skräddare; nu of the pestle F riddare av [-mor-tel[stöte]n,-] {+mor- tel[stöte]n,+} apotekare; nu of
the road F landsvägsriddare; c) numera knight, adelsman av lägsta rang (icke ärftlig) [Sir Henry Jones [* Knt.,
Kt.]]; ~ bachelor en som blivit knight och ännu ej är riddare av ngn orden; d) nu of the shire förr
parlamentsledamot för ett grevskap. 2. springare, häst i schack. II. tr dubba till riddare; utnämna till knight, adla.
~age [-id5]
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s ridderskap toil.; [förteckning över] samtliga knights. ~-errant [-e'rant] s vandrande riddare, ^-errantry [-e'rantri]
s vandrande--riddarväsende; biidi. [sökande efter] romantiska äventyr; 'donqui joteri'. ~-heads[-hedz] s pl. »i*
stävpollare på ömse gidor om bogsprötet. ~hood [-hud] s 1. riddar-, knight|värdighet; confer ~ upon förläna
riddarvärdighet åt, utnämna till knight, adla; order rid-darorden. 2. ridderskap koii. 3. poet. ridderlighet. ~like [-
iaik] a poet. ridderlig, ^ly [-li] a o. adv poet. ridderlig[t]. ^-service [-sa;Avis] s förr riddartjänst. knit [nit] regeib.
ei. knit knit I. tr 1. ~ted **ted sticka strumpor o. d. 2. draga ihop, rynka [o.'s brows pannan]. 3. fast förena, samla;
biidi. av. sammanknyta [ofta ~ together; to med]; a well-** frame en fast kroppsbyggnad. 4. ^ up laga gum



stickning; bildl. avsluta tal o. d. II. itr 1. rsjted r^ted sticka. 2. knyta sig, sätta frukt o. d.; växa ihop; fast förenas
av. widi., knytas till varandra. ~ter [-a] s stick|are, -erska; stickmaskin, svting [-ig] s stickning av. konkr.; stickat
arbete. ~ting-machine [-[-ig-maJVn]-] {+[-ig- maJVn]+} s stickmaskin, ^ting-needle [-ig-+ ni:vdl] s
strumpsticka. knives [nnivz] Pi. av knife. knob [nob] s 1. knöl, kula, knapp, knopp; ratt på radioapparat; runt
dörrvred [door-<v], runthaild-t g. 2. liten bit socker, kol. 3. Am. [rund] kulle. 4. S huvudknopp [vani. nob]. ~bed
[-d] a knöl|ig, -försedd, ^by [-i] a 1. knölig, skrovlig, knagglig, knölformig. 2. Am. kullig. kerrie [-ke%ri] s
knölklubba sydafrikanskt [kastvapen. ~stick [-stik] S 1. knölpåk ss. vapen. 2. S strejkbrytare. knock [nok] I. tr 1.
slå hårt, slå till; bulta, knacka; stöta; ~ on the head slå ngn i skallen, isht bedöva, slå ihjäl; biidi. kullkasta,
omintetgöra plan o. d.; ~ o,'s head against slå huvudet emot; widi. törna emot o.'s head against stone walls köra
huvet i väggen]; ~ head se kotow; <-v, the bottom out of slå bott-+ nen ur; biidi. kullkasta teori o. d.; ~ into a
cocked hat, ~ into the middle of next week F mörbulta, grundklå. 2. S slå med beundran ei. häpnad, ta, 'knäcka'
publik. 3. F väcka [äv. 'V/ up]. 4. med adv. el. prep.: ~ about slå (kasta) hit och dit; våldsamt misshandla;
^a^ra/Vjsf stöta emot, kollidera med; oförmodat stöta på; ~ down slå till marken, fälla med slag; besegra; slå
(stöta) omkull; köra pä; på auktion slå bort sak [to åt ngn for (at) för ett pris]; Fuppmana (utse) ngn att göra ngt
[he was r^ed down for a speech han uppmanades eg. med klubbslag av ordföranden att hålla tal]; F pressa ned,
slå av på pris; ta sönder maskin för transport; Am. S försnilla passageraravgifter; ~ in slå in; bryta upp; off slå
av; slå av på pris; upphöra, + sluta [med] arbete; F klara av, göra undan raskt; 'smälla ihop' ngt i en fart; ~ a pSs
head off

'klå' (övertrumfa) ngn; he was ~ed off his legs han stod som fallen från skyarna; out slå ut the ashes out of o.'s
pipe knacka ur pipan]; slå ut boxare [eg. ~ out of time]; slå, besegra; F 'smälla ihop' ngt; ~ oyer slå omkull, fälla;
~ together sätta ihop ngt i en hast; ~ up knacka upp av. i bet. väcka; bokb. stöta upp arken; F göra upp, arrangera
i en handvändning, imp ro visera; F 'smälla upp' ngt; F göra poäng i kricket; ^ed up utmattad, utschasad, alldeles
slut; ~ up against F stöta ihop med, +-träffa. II. itr\. knacka, bulta, slå; ^ at the door knacka på dörren. 2. stöta
(slå) ihop, kollidera. 3. med adv. el. prep.: ~ übOUt F driva (flacka) omkring; slå dank; 'leva om'; ~ against se I.
4; ~ of/sluta arbetet; lägga upp; S av. dö; ~ over F duka under, dö; ^ under ge tappt, ge sig; ~ up tröttna, bli
utkörd. III. s 1. slag; knackning; there is a ~ at the door + det knackar. 2. S för innings i kricket. ~-about [-abau't,
- -] I. a 1. bullersam, högröstad, våldsam, 'hejig'. 2. kringflackande; bohem-; ~ work tillfälligt arbete. 3. om kläder
som man inte behöver vara rädd om, vardags-, res-, 'lumpig'; ~ [hat] slokhatt. II. s 1. enkiaro komiker; jfr I. 1. 2.
<£• liten halvdäckad segelbåt, ow-down [-dau'n, - -] I. a 1. dråp- blow]; biidi. dräpande. 2. på auktion minimi- [^
price]. II. s 1. dråpslag; boxn. nedslagning. 2. allmänt + slagsmål. ~er [-a ]s 1. ngn (ngt) som knackar &c; isht
portklapp; up to the ~ S perfekt. 2. S + pessimist. ~ing [-ig] s knackning &c. ~-kneed [-ni;d] a starkt kobent;
knäsvag. ~-out [-au't, - -] I. a knockout- blow], II. s 1. [-knock-out[slag]-] {+knock- out[slag]+} i boxning. 2. S
sken-, efter|auktion

+ mellan kompanjoner. fv-Up [-A'p] S [-träningsmatch];-] {+tränings- match];+} have a ~ i tennis bolla för
övnings skull.

1. knoil [noul] s [rund] kulle.

2. knoil [noul] tr o. itr åid. ringa [i], klämta [med]; ringa samman.

Knolles [noulz] npr.

knop [nop] s åid. knopp, knapp.

knot [not] I. s 1. knut; hard ~ hårdknut; running (slip-)~v löpknut; make (tie) a ~ göra (slå) en knut [in på]; undo
(untie) a ~ lösa upp en knut. 2. [band]rosett, kokard o. d. 3.

knop på, logglina; knop en nautisk mil (1852 m.) i timmen; go (make, run) 20 [an hour] göra 20 knop [i timmen].
4. skärnings-,föreningsj-punkt; nervknut; bergknut. 5. Midi, svårighet, problem; the [very] själva knuten [of i];
cut the ~ skära (hugga) av knuten, lösa svårigheten; the Gordian ^ den gordiska knuten. 6. biidi. band [marriage
7. knöl, [utväxt; ledknut; kvist i trä; knopp. 8. klunga, grupp. 9. slags bärdyna [porter's II. tr 1. knyta i knut; 4*



knopa; slå fransar. 2. rynka pannan. 3. biidi. sammanknyta, förena; inveckla, trassla till. III. itr knyta; slå fransar
o. d. ~-graSS [-gra:s] S bot. trampgräs Polygonum avi-culare. ^less [-lis] a utan knutar; kvistfri.

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slangknotted
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knurl

~ted [-id] a knutig; knölig, knotig, ^t in ess [-inis] * kvistighet 4c, « knotty, opting [-'ig] s knytning 4o; knytarbete
konkr. <x,ty [-i] a 1. knutig; knölig, knotig, skrovlig, kvistig. 2. biidi. kvistig, kinkig, benig, svårlöst.

knout [naut] I. s ry.k knutpiska. II. tr knuta, låta smaka knutpiskan.

know [nou] L knew known tr 1. veta; ha reda på, känna till, veta av; I nu who did it jag vet vem som har gjort det;
he didn't ~ what to do han visste inte vad han skulle göra; 1 nu it from myself jag vet det av egen erfarenhet; ~
o.'s own mind veta vad man vill; ~ what one is about veta vad man gör; come \ to o* få veta, [få] erfara; giva a p.
to ^ låta ngn veta, meddela ngn; let a p. o* låta ngn veta, säga ti'll,säga ifrån; ~ better veta bättre i alla bet.; not if
I it F inte så länge jag får ett ord med i laget, det aktar jag mig nog för; a thing or two, ~ what's what F ha väl reda
på sig, inte vara bortkommen, vara kritisk; ~ the ropes S förstå sig på saken, känna till knepen; I nu him to be (as,
for) a friend jag vet att han är en vän; I nu him for what he is jag vet vad han går för; •e It. ex. änder

+- known. 2. utan utsatt oitf. veta; I nu ja, jag vet [det]; I don't nu jag vet inte, it. jag vet just inte det, det nndrar
jag [år. / don't nu that]) you ~ vanligt tillägg utan ngn eg. bet. [som] ni vet, förstår ni, ju; don't you ~ M. tillftgg
till påstående ofta ntan eg. bet. eller hur? inte sant? as (so) far as I nu såvitt jag vet. 3. ~ about känna till; ^ all
about väl känna till, vara inne i ngt, jfr 4; I ~ nothing about paintings jag förstår mig inte alls på tavlor;

of ha reda på, känna till, ha hört talas om [/ /x» of him, of course, but I don't nu him jfr 6]; not that I nu o/*inte
såvitt jag vet. 4. med subit. obj. kunna, halärt sig. vara kunnig (hemmastadd) i; nu a language kunna ett språk; he
nus French well han kan franska [bra]; i* o.'s lesson kunna sin läxa; he nus his business han kan sin sak (sitt
yrke); he *us a good deal (all sorts of things) han kan en hel del (allt möjligt); «« a th. by heart kunna ngt utantill;
they tried all they knew F de försökte allt vad de kunde (med all makt). 5. ~ how to kunna, förstå sig på att; veta
att; how to read (swim) kunna läsa (simma); he would do it if he knew how han skulle göra det om han förstod
sig på det. 6. känna, vara bekant med; I don't nu him jag känner honom inte; I don't him to speak to jag känner
honom endast obetydligt; ~ a p. by name (by sight) känna ngn till namnet (till utseendet); when I first knew him
när jag lärde känna honom; he nus no fear han vet inte vad . rädsla vill säga; »v o. s. känna sig själv, äv. [börja]
känna igen sig, trivas. 7. känna igen [ar. ~ again]] identifiera; kunna skilja ngt [from från ngt]; I knew him by his

voice jag kände igen honom på rösten; I knew him for a Frenchman jag såg att han var fransman; he doesn't n^
chalk from cheese F han är alldeles bakom [flötet]. II. knew known itr veta; ^ about, of se I. 3; jfr ar. I. 2. III. s i
uttr. in the nu F initierad, invigd, ^able [-abl] a som man kan veta, vetbar. ^ing [-ig] I. a 1. kunnig, insiktsfull,
erfaren. 2. medveten. 3. [knip]slug, slipad, illmarig; menande blick; a ~ one åid. S förståsigpåare. 4. F stilig, flott
[a ~ hat]. II. 5 vetande, kunskap. Ill.ppr vetande 4c; there is no nu where that will end man kan inte veta var det
skall sluta, rwingiy [-igli] adv 1. kunnigt, med sakkunskap, som en kännare. 2. medvetet, avsiktligt, med vett och
vilja. 3. menande, knowledge [no'lidj] s 1. utan Pi. kunskap[er] i aiia bet. [of om]; vetskap, kännedom,
medvetande om ngt; erfarenhet [of av]; vetande, lärdom; a thorough ~ of English grundliga kunskaper i engelska;
it came (was brought) to my »u det kom till min kännedom; to [the best of ] my ~ såvitt jag vet; to my certain ~
jag vet med säkerhet att; speak with nu [of the subject] tala med sakkunskap; the tree of bibi. kunskapens träd;
branch of nu [-vetenskapsgren];-] {+veten- skapsgren];+} grow out of all ^ förändras ända till oigenkännlighet.
2. t pi. <*>s vetenskaper. *vable [-abl] a 1. vetbar; känd. 2. F kunnig; klyftig. Knowles [noulz] npr.

known [noun] pp (ay know) o. a känd, bekant [to för, ni ed]; be nu by kännas igen på; gå under benämning;
become ~ to bli bekant för, komma till ngns kännedom; make ^ bekant-, offentliggöra; meddela; make o. s nu
göra sig känd; ge sig tillkänna [to för]; as is well nu som bekant; a well-nu author en känd författare; he is better
n* han är mera känd; 1 have nu snowfall in June jag har varit med om att det snöat i juni; I have ~ such things



happen jag vet exempel på (har hört) att sådant har hänt; she has never been nu to tell a lie man har aldrig fått
höra henne säga en osanning; I have never ~ him to be late jag kan inte erinra mig att han någonsin kommit för
sent. know-nothing [nou'nA^jng] s 1. ignorant, okunnig människa; dumbom. 2. agnostiker. Knox [noks] npr.
Knt. förkortn. för Knight.

knuckle [nAkl] I. s 1. knoge. 2. smalare delen +• av lårbenet på får o. d. II. tr slå (gnida) med knogarna; kasta
kula. III. itr yani. ~ under (down) ge tappt, ge sig [to för], ^-bone [-boun] s led knota på får o. d.; pl. slags spel
med nus. ^-duster [-'dA^sta] s metall skydd över knogarna att slåss med slag-, box;ring. ^-joint [-djoint] s mek.
ledgång, knurl [na:l] s knopp, knapp; skruv som vrider

skrivmaskinsvals.

hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt militär term 4> sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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lace

knur[r] [na:] s knöl, utväxt P& trid.

Knutsford [nA'tsfad], Knyvett[ni'vit], [-Kobe[kou'-bi]-] {+Kobe[kou'- bi]+} nprr.

kodak [kou'daek] I. s kodak kamera. II. tr foto -grafera med kodak; biidi. fånga en bild av, F 'knäppa'.

Koh-i-noor [kou'inua, -no:] npr brittisk kronjuvel.

kohlrabi [kou'lrcu'bi] s ty. kålrabbi.

Koran [korcu'n] t Koran[en].

Korea [kori'a] npr.

kosher [kou'Ja] a o. s för judarna ren, tillåten [mat o. d.].

kotow [kou'tau'] s kinesisk vördnadsbetygelse med pannan mot marken; bildl. kryperi, smicker.

Kough [kjou, kou] npr.

koumiss [ku:'mis] s kumiss jäst »tomjöik. K. P. förkortn. för Knight of St. Patrick. kraal [kra:l] s kral negerby;
inhägnad för boskap. Krakatoa [krækatou'a] npr. Kremlin [kre'mlin] npr;4he ~ Kreml. Kt. förkortn. för Knight.
K. T. = Knight of the Thistle.

kudos [kju/dosj s grek. S beröm, ära, heder. Ku-Klux-Klan [kju/kk'ksklae'n] npr hemlig organisation i U. S. A.

Kurdistan [ka:dista:'n, -tæ'n] npr. Ky. förkortn. för Kentucky. Kyd [kid] npr.

kymograph [kai'mograef, -a:f] s iak. kymograf. Kynance [kai'naens], Kynaston [ki'nastan], Kyrle [ka:l], Kythe
[kai'jai] nprr.

L.

1-1 I [el] (pl. Ls, Vs [elz]) 5 bokstaven 1. L., I. förkortn. för Lake, Latin, Law, Licentiate, London; league, left,
lightning, line,lira,litre, local m. m.

£, I. [paund(z)] förkortn. för lat. libra = pound [sterling'] [£ 5; 5 I.].

1. lå [leu] S mus. la ton (a) i solmisationen.

2. la [lo:] interj % verkligen? jo pytt!

I/a förkortn. för letter of advice. La. = Louisiana. laager [la/go] s boerläger av vagnar, vagnborg, lab [læ(:)b] s
Am. kortform av laboratory. Lab. förkortn. för Labour, Labrador. Laban [lei'ban] npr. + label [leibl] I. * 1.
etikett; adresslapp. 2. band o. d. för TidAst sigill. 3. byggn. gesims, hän g platta. II. tr etikettera, förse med



påskrift (adress-lapp), sätta etikett på av. biidi.: beteckna [as s&som]; have o.'s luggage **led »v. [låta] pollettera
sitt resgods, labillal [iei'bi|al] I. o° läpp-, labial. II. s spràkv. labial, läppljud. -allzatlon [-alaizei'Jn] s la-
bialisering. -alize [-alaiz] tr labialisera. -ate [-at] a bot. läppformig; läppblomstrig. labile [lei'bil, lse'b-] a naturv.
labil, labio-dental [lei'bio(u)de'ntl] a o. * spr&kv. labiodental.

labor am er. form för labour, /^atorial [-[læNb(a)ra-to/rial]-] {+[læNb(a)ra- to/rial]+} a laboratorie-. /vatory
[labo'rat(a)ri, læ/b(a)rat(a)ri] s laboratorium; verkstad av. biidi.; ~ animals försöksdjur. *x,ious[labo:'rias] a° 1.
arbetsam, strävsam. 2. mödosam; tung [^ style]; a ~ commentary en kommentar som kostat mycket arbete, labour
Qei'ba] I. s 1. mödosamt arbete, möda, ansträngning, vedermöda; expend ~ upon nedlägga arbete på; hard ~
straffarbete; lost ~ bortkastat arbete; ~ of love kärt arbete; kärleksverk; of Hercules, Herculean ~ herku-lesarbete,
jätteföretag. 2. nationalekon, o. d. arbete; arbetskraft; arbetare koii.; employer of *\> arbetsgivare; skilled **
yrkesarbete, yrkes-

-i- skickliga arbetare; ~ dispute arbetstvist; ~ ex-changeatitena arbetsförmedlingfsbyrå]; ~ legislation
arbetslagstiftning; on (in) the ~ market på arbetsmarknaden; ~ supply arbetstillgång. 3. ofta Lnu arbetarna,
arbetar|klassen, -partiet Ethe L^ party; £~]; L^ Government arbetarregering; leader arbetarledare,
fackföreningspamp; the movement arbetarrörelsen; vote rösta med arbetarpartiet. 4. barnsnöd \in II. itr 1. arbeta
hart. 2. bemöda sig, anstränga sig, sträva \to för att;/br efter]. 3. ~ under laborera med, ha att dragas (kämpa) med
besvärligheter, ohälsa; lida (besväras) av; ~ under a delusion vara fången i en villfarelse. 4. % mödosamt arbeta
sig fram [av. ~ o.'s way]. 5. 4* om fartyg i sjö arbeta, stampa, rulla, slingra. III. tr 1. utarbeta i detalj, utförligt
behandla [^ a point, a question]. 2. aid. + odla, bruka jorden. ~ed [-d] a widi. övèrarbe-tad, tvungen, konstlad,
krystad, tung; besvärad andhämtning o. d. ~er [-ra] s arbetare, isht grov-, jordbruksarbetare, arbetskarl. ~ing [-rig]
I. a 1. tungt arbetande; ~ man se labourer. 2. biidi. kämpande, betryckt; bultande bjärta, flämtande bröst o. d. 3.
stampande, rullande. II. s tungt arbete &c, se föreg. ~ite [-rait] s medlem (anhängare) av arbetarpartiet. ^-saving
[-seiMg] a arbetsbesparande. Labrador [læ'brado:, - - -] npr. laburnum [laba/nam] s bot. gullregn. labyrinth
[lge'birlinj)] s labyrint av. Midi.: irrgång, virrvarr, trassel, o-lan [-i'nfnan] a * se följ. ~ine [-i'nf)ain] a labyrintisk,
villsam.

1. lac [læk] s 1. gummilacka rött harts. 2. lackarbete.

2. lac [læk] s angio-ind. 100 000 [a ~ of rupees]. L. A. C. förkortn. för London Athletic Club. Laccadive
[læ'kadaiv] npr; the ^ Islan ds Jj&cka.-

diverna.

lace [leis] I. s 1. snöre, snörband; snodd. 2. träns, galon Egold <v, silver ^]. 3. spets[ar];
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lace

knur[r] [na:] s knöl, utväxt P& trid.

Knutsford [nA'tsfad], Knyvett[ni'vit], [-Kobe[kou'-bi]-] {+Kobe[kou'- bi]+} nprr.

kodak [kou'daek] I. s kodak kamera. II. tr foto -grafera med kodak; biidi. fånga en bild av, F 'knäppa'.

Koh-i-noor [kou'inua, -no:] npr brittisk kronjuvel.

kohlrabi [kou'lrcu'bi] s ty. kålrabbi.

Koran [korcu'n] t Koran[en].

Korea [kori'a] npr.

kosher [kou'Ja] a o. s för judarna ren, tillåten [mat o. d.].

kotow [kou'tau'] s kinesisk vördnadsbetygelse med pannan mot marken; bildl. kryperi, smicker.



Kough [kjou, kou] npr.

koumiss [ku:'mis] s kumiss jäst »tomjöik. K. P. förkortn. för Knight of St. Patrick. kraal [kra:l] s kral negerby;
inhägnad för boskap. Krakatoa [krækatou'a] npr. Kremlin [kre'mlin] npr;4he ~ Kreml. Kt. förkortn. för Knight.
K. T. = Knight of the Thistle.

kudos [kju/dosj s grek. S beröm, ära, heder. Ku-Klux-Klan [kju/kk'ksklae'n] npr hemlig organisation i U. S. A.

Kurdistan [ka:dista:'n, -tæ'n] npr. Ky. förkortn. för Kentucky. Kyd [kid] npr.

kymograph [kai'mograef, -a:f] s iak. kymograf. Kynance [kai'naens], Kynaston [ki'nastan], Kyrle [ka:l], Kythe
[kai'jai] nprr.

L.

1-1 I [el] (pl. Ls, Vs [elz]) 5 bokstaven 1. L., I. förkortn. för Lake, Latin, Law, Licentiate, London; league, left,
lightning, line,lira,litre, local m. m.

£, I. [paund(z)] förkortn. för lat. libra = pound [sterling'] [£ 5; 5 I.].

1. lå [leu] S mus. la ton (a) i solmisationen.

2. la [lo:] interj % verkligen? jo pytt!

I/a förkortn. för letter of advice. La. = Louisiana. laager [la/go] s boerläger av vagnar, vagnborg, lab [læ(:)b] s
Am. kortform av laboratory. Lab. förkortn. för Labour, Labrador. Laban [lei'ban] npr. + label [leibl] I. * 1.
etikett; adresslapp. 2. band o. d. för TidAst sigill. 3. byggn. gesims, hän g platta. II. tr etikettera, förse med
påskrift (adress-lapp), sätta etikett på av. biidi.: beteckna [as s&som]; have o.'s luggage **led »v. [låta] pollettera
sitt resgods, labillal [iei'bi|al] I. o° läpp-, labial. II. s spràkv. labial, läppljud. -allzatlon [-alaizei'Jn] s la-
bialisering. -alize [-alaiz] tr labialisera. -ate [-at] a bot. läppformig; läppblomstrig. labile [lei'bil, lse'b-] a naturv.
labil, labio-dental [lei'bio(u)de'ntl] a o. * spr&kv. labiodental.

labor am er. form för labour, /^atorial [-[læNb(a)ra-to/rial]-] {+[læNb(a)ra- to/rial]+} a laboratorie-. /vatory
[labo'rat(a)ri, læ/b(a)rat(a)ri] s laboratorium; verkstad av. biidi.; ~ animals försöksdjur. *x,ious[labo:'rias] a° 1.
arbetsam, strävsam. 2. mödosam; tung [^ style]; a ~ commentary en kommentar som kostat mycket arbete, labour
Qei'ba] I. s 1. mödosamt arbete, möda, ansträngning, vedermöda; expend ~ upon nedlägga arbete på; hard ~
straffarbete; lost ~ bortkastat arbete; ~ of love kärt arbete; kärleksverk; of Hercules, Herculean ~ herku-lesarbete,
jätteföretag. 2. nationalekon, o. d. arbete; arbetskraft; arbetare koii.; employer of *\> arbetsgivare; skilled **
yrkesarbete, yrkes-

-i- skickliga arbetare; ~ dispute arbetstvist; ~ ex-changeatitena arbetsförmedlingfsbyrå]; ~ legislation
arbetslagstiftning; on (in) the ~ market på arbetsmarknaden; ~ supply arbetstillgång. 3. ofta Lnu arbetarna,
arbetar|klassen, -partiet Ethe L^ party; £~]; L^ Government arbetarregering; leader arbetarledare,
fackföreningspamp; the movement arbetarrörelsen; vote rösta med arbetarpartiet. 4. barnsnöd \in II. itr 1. arbeta
hart. 2. bemöda sig, anstränga sig, sträva \to för att;/br efter]. 3. ~ under laborera med, ha att dragas (kämpa) med
besvärligheter, ohälsa; lida (besväras) av; ~ under a delusion vara fången i en villfarelse. 4. % mödosamt arbeta
sig fram [av. ~ o.'s way]. 5. 4* om fartyg i sjö arbeta, stampa, rulla, slingra. III. tr 1. utarbeta i detalj, utförligt
behandla [^ a point, a question]. 2. aid. + odla, bruka jorden. ~ed [-d] a widi. övèrarbe-tad, tvungen, konstlad,
krystad, tung; besvärad andhämtning o. d. ~er [-ra] s arbetare, isht grov-, jordbruksarbetare, arbetskarl. ~ing [-rig]
I. a 1. tungt arbetande; ~ man se labourer. 2. biidi. kämpande, betryckt; bultande bjärta, flämtande bröst o. d. 3.
stampande, rullande. II. s tungt arbete &c, se föreg. ~ite [-rait] s medlem (anhängare) av arbetarpartiet. ^-saving
[-seiMg] a arbetsbesparande. Labrador [læ'brado:, - - -] npr. laburnum [laba/nam] s bot. gullregn. labyrinth
[lge'birlinj)] s labyrint av. Midi.: irrgång, virrvarr, trassel, o-lan [-i'nfnan] a * se följ. ~ine [-i'nf)ain] a labyrintisk,
villsam.

1. lac [læk] s 1. gummilacka rött harts. 2. lackarbete.



2. lac [læk] s angio-ind. 100 000 [a ~ of rupees]. L. A. C. förkortn. för London Athletic Club. Laccadive
[læ'kadaiv] npr; the ^ Islan ds Jj&cka.-

diverna.

lace [leis] I. s 1. snöre, snörband; snodd. 2. träns, galon Egold <v, silver ^]. 3. spets[ar];
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Brussels ** brysselspets[ar]. II. tr 1. snöra £together till, ihop]. 2. vani. pp. **d galonerad; garnerad med spetsar.
3. **d with av. med strimmor av. 4. litsa. 5. Fpiska [upp]. 6. F 'spetsa' dryck fwith brandy]; **d coffee
'uddevallare', 'gök'. III. itr snöra sig i korsett. ~-bobbin [-bobin]s knyppelpinne. ~-boot [-bu:t] s snör]känga, -
stövel [av. **-up boot]. Lacedllæmon [læsid|i:'man] npr Sparta. -emonian [-imou'njan] I. a spartansk. II. s
spartan, lace-llglass [lei^glars] s genombrutet glas, filigranglas. -pillow [-pilo(u)] s knyppeldyna. lacerllate I.
[læ'sar|eit] tr 1. slita (riva) sönder, sarga; riva upp. 2.bUdi. plåga, martera. II. [-it] a sargad; bot. söndersliten, -
ation [-ei'Jn] s sönderslitning; rivet bål. lacertliian [lasa/t|ian, -sa:'Jn], -ine [-ain] a ödle-; ödlelik. lacet [lase't] s 1.
slags broderi. 2. vägslinga, laches [lse'tjiz] s jur. försummelse; biidi. straffvärd försumlighet, söl. Lachesis
[læ'kisis], Lachine [laji:'n], Lachlsh [lei'kij], Lachlan [læ'klan] nprr. lachrymlla Christi [lse'krimla kri'stai] s slags
italienskt vin. -al [-al] a tår- [** canal, duct, gland, sac], -ation [-ei'Jn] s tår[e]fiöde. -a-tory [-atari] I. a tår-; som
framkallar tårar [«v< gas, shell]. II. s rom. antik, tårurna [av. ~ vase], -ose [-ous] a° 1. som har lätt för att gråta;
tårfylld. 2. gråtmild; sorglig, lacing [lei'sig] s 1. [till]snörning &c, se lace. 2. snöre; galon; garnering. 3.
rargstrimma o. d. 4. "i* litsning; litslina. 5. F 'randning', smörj. 6. F ?8pets' pi dryck, laciniate [lasi'ni]it], [-eitid] a
bot. sönder-flikad.

lack [læk] I. s brist [of på]; fattigdom; for ** of av brist på; no *u of ingen brist på, gott om. II. tr lida brist på,
sakna, vara utan. III. itr nu blott be *uing 1. tryta, fattas; fuel is **ing det fattas bränsle. 2. be **ing in sakna [he
is ruing in courage]. lackadaisical [lækadei/zik(a)l] a° tillgjord, affekterat tankfull ei. lättjefull, lacker se lacquer.

lackey [læ'ki] I. s lakej av. mwi. II. tr vani. biidi. vara lakej åt, hänga efter, fjäska för. lacklling [læ'k|ig] se lack. -
land [-iænd] a eng. hist. John L*u Johan utan land. - -lustre [-LOsta] a glanslös, matt, enformig, prosaisk,
laconllic [lako'n|ik] a (-ically adv) lakonisk, kortfattad, ordkarg. -icism [-isizm], -ism [-[læ'-konizm]-] {+[læ'-
konizm]+} s lakonism, kort och kärnfullt [-uttryckssätt].-] {+ut- tryckssätt].+}

lacquer [lae'ka] I. s 1. [lack]fernissa. 2. lackarbete [ar. nu-warè]. U. tr lackera, »»ing [-rig] * lackering, lacquey
[læ'ki] se lackey.

lacrosse [la:kro(:)/s, la-] s lacrosse kanadensiskt

bollspel.

lactilation [lækt|ei'Jn] s 1. digivning. 2. mjölk-

avsöndring. -eal [læ'ktial] I. a 1. mjölk-, 2. fysiol. chylus-, mjölksaft- vessels]. II. s pi. **s chylus-,
mjölksaft|kärl. -escent[-e'snt] a 1. mjölkliknande. 2. bot. innehållande mjölksaft, -ic [læ'ktik] a kem. mjölk- £~
acid], -iferous [-i'faras] a 1. mjölk|alstrande, -förande. 2. bot. mjölksaft-E~ ducts], -ometer [-o'mita] s mjölk-
provare. -ose [-ou's] s laktos, mjölksocker, lacunlla [lakju/nla] (Pi. -æ [-i:] ei. -as) s lakun, lucka, tomrum,
ihålighet, -ar [-a] I. o laku-när. II. s byggn. kassettak. lad [læd] s pojke, gosse; spoling; F karl. Ladbroke
[læ'dbruk] npr. ladder [læ'da] I. s 1. stege, trappstege; & lejdare; kick down the ** vända ryggen åt gamla vänner
som hjälpt en fram; single-*u \of education] enhetsskola. 2. löpmaska på strumpa [**proof]. II. itr om maska
löpa. ^-back [-bæk] S slags stol. ^-dredge [-dredj] s paternosterverk för mud-

dring o. d.

laddie [læ'di] s isht skotti. [liten] pojke, gosse.



1. lade peid] tr dial. tekn. ösa, sleva.

2. lade [leid] laded laden ei. ^ laded tr lasta varor pi fartyg; ta ombord varor. ~n [_n] a

1. äv. om annat än fartyg lastad [with med]; *u in parcels lastad med styckegods; ~ in bulk lastad med störtgods
kol o. d. 2. biidi. mättad; fylld with moisture (the scent of flowers, wtts/c)]. 3. biidi. tyngd, nedtryckt with sin
(sorrow), sorrow-**].

la-di-da [la/didcr/] a o. s S tillgjord, snobbig [person].

iadilles [lei'diz] pi. av lady; attr. dam-; ~ and gentlemen! mina damer och herrar! gallery kvinnoläktare[n] i House
of Commons;**'' man fruntimmerskarl; tailor damskräddare, -fy se ladyfy. lading [lei'dig] s lastning; %
skeppslast; bill of

** konossement. Ladislllaus [læ'dis|lo:s], -law [-lo:, læ'dz-] nprr. ladle [leidl] I. s slev; tekn. skopa. II. tr ösa med
slev, sleva. ~ful [-ful] S en slev full.

Ladock [læ'dak], Ladoga [la:'do(u)ga, ladou'ga] nprr.

ladrone s 1. [ladrou'n] spansk stråtrövare. 2.

[læ'dran] Skotti. skurk, lymmel, lady [lei'di] s 1. dam; she is a ** (quite the *J) det är en verklig dam (en dam ut i
fingerspetsarna); a *u of title en förnäm dam; **-in-wait-ing uppvaktande hovdam [to the Queen]', my dear
young ** [min] bästa fröken X.; **'s man fruntimmerskarl; painted ** slags fjäril; the Old L*u of Threadneedle
Street F för the Bank of England i London; the L*u of Babylon den babyloniska skökan, puritansk beteckning för
romersk-katolska kyrkan [av. the L*u of Rome].

2. L*u adelstitel: à) mindre formellt 1 st. f. Mar-chioness, Countess, Viscountess, Baroness ./.]; b) före förnamn
p& dotter till duke, marquis el. earl [L~ Mary «/.]; c) före mannens förnamn på hustrun tin en courtesy lord [L~
Henry «/.]; d)
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före efternamn på. hustru till bctronet el. knight (officiell titel: Dame) [Lo, J.]; Mayoress hustru till en Lord
Mayor; my oj any. ay tjänare o. d. i tilltal ers nåd, hennes nåd, grevinnan Ae. 3. härskarinna [poet. utom i ~ of
the manor, our sovereign ens hjärtas dam. 4. the o, of the house frun i huset, värdinnan. 5. gemål, maka åid. el.
vulgärt utom om betitlad lady; your good ~ F er fru. 6. Our Loj Yår Fru Jungfru Maria; Lo* day vårfrudagen 25
mars; gen. Lo*'s ofta i växtnamn bedstraw gulmåra; Lots hair

darrgräs; Lo,'s mantle daggkåpa; Lo,'s slipper guckusko; LoSs smock ängskrasse &o]. 7. appo-sitioneiit: a)
femininbildande kvinnlig; ~ author författarinna ; ~ doctor kvinnlig läkare; ~ friend väninna; our oj readers våra
läsarinnor; o, dog fkämts. hynda; b) om anställda som betraktas såsom medlem av familjen [^ cook, help, [-
parlourmaid].-] {+par- lourmaid].+} 8. attr. dam-; se »v. nedan. L/v-altar [-o^lta] * altare i Lo,-chapel. ~-bird [-
ba:d], ~-bug [-bAg.] s zooi. [Marie] nyckelpiga, gullhöna. ^-chair [-tjea] s 'gtdlstor wr ba-rande av sårad o. d. L~-
chapel [-tjæp(a)l] s [sido-] kapell helgat åt Jungfru Maria, tv-clock -klok], ~-cow [-kau] s se o>-bird. L~-day -
dei] s se lady 6. ~fy [-fai] tr göra en dam av; kalla för lady. «v-help [-help] s se lady 7. ^-killer [-ki'la] s F
kvinnotjusare, hjärtekrossare. ~like [-laik] a 1. lik (som anstår) en lady, förnäm, elegant, fin. 2. effemi-nerad,
fruntimmersaktig. ~-Iove [-Iav] s ens hjärtas dam, hjärtans kär. *v.ship [-Jip] s ladys rang; her (your) o, hennes
(ers) nåd, grevinnan Ae.

Laertes [le(i)a:'ti:z] npr. lævo- [li:'vo(u)] a i sms. vänster-.

1. lag [læg] I. itr bli (ligga, hänga) efter [av. ^ behind], söla, dra benen efter sig; ~ behind the times vara efter sin



tid; ~ on (along) masa (glida) i väg. II. s 1. tekn. retardation; försening [~ of the tide]. 2. * utom i skoipojks-spr.
den sista, 'jumbo'.

2. lag [læg] I.sS isht deporterad straffånge; old o, fängelsekund. II. tr deportera; gripa brottsling.

3. lag [læg] S dial. lagg i träkärl; tekn. Stav i trähuv Over ångpanna o. d.

lager [la/ga] s lagerol [av. ~ beer]. laggllard [læ'g|ad] I. a solig, långsam; trög. II. * sölkorv, efter|släntrare, -
liggare. -er [-a] s se föreg.

lagoon [lagu/n] s lagun. Lahore [laho/, la:-] npr. laic [lei'i|k] I. a (av. ~al°) lekmanna-; världslig. II. s lekman. ~ize
[-saiz] tr överlämna åt (öppna för) lekmän, 'avkyrkliga'. laid [leid] imp. o. pp. av lay; ^ up i* upplagd; undanlagd,
sparad; be ~ up with a bad cold vara förkyld och ligga till sängs, lain [lein] pp. av lie (iigga).

Laing [læg, leig] npr.

lair [ha] s 1. vilda djurs läger, lya, kula, ide. 2.

inhägnad, fålla för marknadsboskap, laird [lead] s skotti. [en form av lord] godsägare;

oj of herre till. laissez-faire [lei'seifs'a ei. fr. utt.] s isht regerings

passivitet gentemot enskilda företag[are]. laity [lei'iti] s; the o, lekmännen av.biidi.

1. lake [leik] s lackfärg.

2. lake [leik] s 1. sjö, insjö; Loj Leman, the Loj of Geneva Genèvesjön; the [EnglisK]LojS

country, ~ district, o,-land) naturskön trakt I nordvästra England; the Lo* school (poets) sjö-skolan Wordsworth
m. fl. nyromantiska skalder. 2. meteor. lågtryck, ^-dwelling [-dwe^lig] s arkeol. pålbyggnad. ~let [-lit] s liten sjö,
tjärn, lakh [læk] se 2. lac.

Lakist [lei'kist] s skald tillhörande the Lake school.

Lalla Rookh [lse'laru'k] npr. lam [læm] tr S piska upp, klå [ar. ~ it into]. Lam. förkortn. for Lamentations. lama
[la:'ma] s 1. lamabuddistisk munk. 2. se llama lamb [læm] I. s lamm tv. Midi.; roast ~ lamm-stek; a wolf (fox) in
a ~'s skin en ulv i fårakläder; the Lo, [of God~\ mm. Lammet, Guds Lamm. II. itr lam ma. Lamb [læm] npr.

lambent [lse'mbant] a° 1. fladdrande låga; milt strålande, klar. tindrande. 2. Midi. om stil o. d. lekande, lekfull,
älskvärt kvick. Lambeth [læ'mba{>] npr; o, Palace arkebiskopens

av Canterbury residens i London.

lambükin [lse'mlkin] s litet lamm. -like [-laik]

a from som ett lamm; ödmjuk, oskyldig, lambrequin [læ'mbrakin] s 1. her. hjälmtäcke.

2. lambrequin flikig bård, draperi Ac. lambllskin [lse'mlskin] s lammskinn, -'s-wool [-zwul] s 1. [tröja o. d. av]
lammull. 2. förr kryddat starkt öl med stekta äpplen. Lambton [lae'mtan] npr.

lame [leim] I. o° 1. lytt, ofärdig isht i fot ei. ben, halt [be ~ of (in) one leg]; ~ duck S ruinerad börsspelare; Am.
av. riksdagsman som fallit igenom vid val. 2. biidi. bristfällig, otillfredsställande; haltande bevis, vers, lam ursakt
Ac. II. tr 1. göra ofärdig, lemlästa. 2. Midi. förlama, stympa, ramponera, lamö [læmei' ei. fr. utt.] a o. s lamé [tyg]
invtvt

med guld- el. silvertråd.

Lamech [lei'mek] npr.

Iame!l|a [lame'l|a] (pi. -æ [-i:]) s naturr. lamell

tunn skiva, blad.

lameness [lei'mnis] s ofärdighet Ac, se lame. lament [lame'nt] I. itr klaga, jämra, beskärma sig [for, over över].



II. tr beklaga, begråta; pp. o,ed sörjd, djupt saknad [your late o,ed father]. III. * 1. poot. veklagan. 2. klagosång,
^able [læ'mantabl] a° 1. beklaglig, sorglig. 2. F bedrövlig, jämmerlig, ynklig. 3. åid. klagande, sörjande, nation
[laemantei'Jn] * ve-
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klagan, jammer, sorg; beklagande; [the] L>\>s [of Jeremiah] bibi. Jeremias klagovisor. Lamia [lei'mia] I. npr. II.
Inu s vampyr, mara. iaminlla [læ'min|a] (pi. -as [-i:]) s tnnn skiva (plåt), tunt lager &c. -ar [-a] a skivig, bladig,
lamellar; fys. laminar, -ate [-eit] tr 1. utvalsa &o till tunna plåtar. 2. klyva i tunna skivor; av. itr.: falla sönder i
tunna skivor o. d. 3. plätera. lamish [lei'mij] a en smula ofärdig; jrr lame. Lammas [læ'mas] s första augusti; at
latter ** F aldrig.

lammergeyer [læ'magaia] s zooi. lammgam, skägg-gam.

Lamorran [læmo'ran] npr. lamp [læmp] I. s 1. lampa; gatlykta; Midi. ljus; pocket-nu ficklampa; smell of the ~
bära spår av mödosam förberedelse, 'lukta skrivbord'. 2. pi. S ögon, korpgluggar. Et. tr o. itr + [nppjysa; förse
med lampor. ~-bIack[-'blæ^c, --] s kimrök. ~-chimney [-tjimni] s lampglas. *\/-globe [-gloub] s lampkupa. ~ion [-
ian] s •lags marschall för illumination, flight [-lait] s lampsken, slighter [-laita] s lykttändare; like a ~ med fart.

Lamplugh [lae'mplu:, -la] npr. lampoon [læmpu:'n] I. s pamflett, smäde-, nid|-skrift. II. tr skriva pamflett[er] mot;
smäda

i skrift.

lamp-post [lae'mppoust] s lyktstolpe, lamprey [lse'mpri] s zooi. nejonöga. lamp-llshade [lse'mplJeid] s
lampskärm, -stand [-stænd] s lamp|fot, -ställning. Lanarkshire [læ/nakj(i)a], Lancashire [-[læ'gka-J(i)a],-] {+
[læ'gka- J(i)a],+} Lancaster [Ise'gkasta] nprr. lance [la:ns] I. * 1. lans; couch the ~ fälla lansen tui anfall. 2.
lansiär; free förr legosoldat; nu politisk vilde; journalist ej anställd Tid ngn Sär. skild tidning; 'frilans'. II. tr 1.
poet. genomborra med lans ei. d. 2. iak. öppna med lansett. 3. t slunga &c, se launch, ^-corporal [-ko:Np(a)ral] S
& vicekorpral med menigs lön. ~-fish [-fij] s se launce. *v/-head [-hed] s lansspets, ^-jack [-djæk] s S för nu-
corporal. ~let [-lit] s zooi. lansettfisk. L^lot [-lat, -iht] npr. <^olate [-ialit] a bioi. lansettlik. ~r [-a] s l.J^ lansiär;
the nth Lnus 17. lanciärregementet. 2. pi. lansiärkadrilj. ~-snake [-sneik] s tool, amerikansk lansorm. ~t [-it] s 1.
laneett. 2. byggn. spetsbåge window]. lancinating [la/nsineitig] a om smarta stingande, häftig.

Lancs. [lægks] förkortn. för Lancashire. land [lænd] I. S 1. land i mots, till hav, vatten; travel by ~ resa landvägen
(till lands); on ~ på land; till lands [victorious on ~]; see how the nu lies se hur landet ligger, se hur saken
förhåller sig; see <v/ av. Midi. vara nära målet; lay the ~ förlora land ur sikte; make [the] nu få landkänning; göra
an land; ~ ho! land i sikte! 2. ntt. o. widi. land, rike; stat; Pi. av. besittningar; the ~ of our fathers våra

fäders land; the »v of the rising sun den uppgående solens land japan; dream-**, the ~ of dreams drömmarnas
rike (värld); club-nu klubbvärlden; klubbdistrikt isht st. James's i London; jfr 3; the Holy det heliga landet; the of
promise det förlovade landet, löftets land; in the ** of the living bland de levandes antal, i livet. 3. mest i sms.
land, område, trakt, terräng [high<x», mountain-nj]; club-nu se under 2. 4. jord, ägd mark; pi. nus
[jord]egendomar; ägor. 5. mark, jord [arable corn-**]. 6. teg. 7. tekn. oräfflat parti i ge. värspipa o. d. 8. Skotti.
hus med flera v&ningar. II. tr 1. landsätta, föra (sätta) i land, lossa gods, sätta av passagerare. 2. draga i land,
draga upp fisk; biidi. fånga, få tag i; F ta in (hem) vinst. 3. komma ngn, ngt att (låta) hamna; föra [in till]. 4. S slå
in, ge slag him one in the eye]. 5. sport, placera bast som vinnare [av. ~ first, a winner]. III. itr 1. landa, lägga till;
landstiga, gå i land. 2. hamna, råka [in i]; sluta [in med]. 3. landa p& marken; Stiga Ur vagn &c; om granat o. d.
ta mark, slå ned; komma ned efter hopp &o. 4. S om slag gå in, träffa. 5. sport, komma in först, vinna löpning; jfr
II. 5. sv-agent [-eidgnt] s 1. egendomsagent. 2. förvaltare, landau [læ'ndo:] s landå fyrhjulig tackvagn. 'vlflt

[-le't, -lei7] s landålett [knPé]bii med sufflett. landll-bank [læ'nd|bæi]k] s jordhypoteksbank. • -breeze [-bri:z] s



landvind. - -carriage [-kæv ridj] s landtransport. - -crab [-kræb] s *ooi. landkrabba, -ed [-id] a 1. jordägande,
besutten; proprietor godsägare; the interest jordintresset, godsägarna koll. 2. [-jordegendoms]-;-] {+jord-
egendoms]-;+} ~ estate, ~ property jordegendom. -fall [-fo:l] s <£* landkänning. - -force [-fo:s] s krigsstyrka till
lands; Pi. nus landtrupper. - -girl [-ga:l] s kvinna i jordbruksarbete ss. under världskriget, -grave [-greiv] s tysk
lantgreve, -gravine [-gravi:n] s lantgrevinna. -holder [-houNlda] s 1. vani. ar-rendator. 2. jordägare, -ing [-ig]s
l.land|ning, -stigning, -sättning &c, jfr land; forced ~ nödlandning; net undertagshåv; nu-surveyor
kammarskrivare vid tuiien; nu-waiter tullvaktmästare. 2. landningsplats [av. nu-ground, nu-place], kaj; nu-stage
landningsbrygga, isht + flottbrygga. 3. trappavsats. - -Jobber [-d3ovba] s en som jobbar i egendomar, -lady [-
lei'di] S hyres- ei. värdshusvärdinna. - -locked [-lokt] o [nästan] instängd (omgiven) av land. - -lo-per [-louNpa] s
Skotti. landstrykare, -lord [-lo:d] S 1. hyres- el. värdshusvärd. 2. jord-, egendomsjägare som arrenderar ut jord. - -
lubber [-lAvba] s 'landkrabba', -mark [-ma:k] s 1. gräns-, rå[märke; biidi. milstolpe. 2. landmärke, av. biidi.:
hållpunkt, kännetecken, -o-cracy [-o'krasi] s skämts, the ~ jordägarna koll. Landor [læ'ndo:, -da] npr. iandilowner
[læ'nd|ouxna] s jordägare. - -plane [-plein] s land[aero]plan. -rail [-reil] s zoot.

rv hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X militärterm »i* sjö term F familjärt P lägre språk S
slanglandscape

— 454 —

lapse

kornknarr. -scape [-skeip, lae'nskeip] s 1. konst, landskap målning, tavla; oj-painter landskapsmålare. 2. landskap
som omger en åskådare, natur;*gardening trädgårdskonst imiterande naturen, -scapist [-skeipist] 8
landskapsmålare. Landseer [læ'n(d)sia], Land's End [læ^nCdJz e'nd] nprr.

landll-shark [læ'nd[fa:k] s & 'haj' bondf&ngare som lurar sjömän i land. - -Slide [-slaid] 8 Am. isht polit.

jordskred, -slip [-slip] s jord|skred, -ras; nedrasad jord o. d. -sman [-zman] s 'landkrabba1; & obefaren sjöman. - -
surveyor [-sa(:)veiV] s lantmätare, - -tax [-tæks] s jordränta, grundskatt. -ward [-wad] a liggande mot (inåt) land;
land-; skotti. lant-. -ward[s] [-wad(z)] adv mot (inåt) land. - -wind [-wind] s landvind. lane [lein] s 1. smal väg
meiian haokar o. d.; trång gata; ofta bakgata, gränd; it is a long o» that has no turning ordst. allting tar en ände
hur tröstlöst det än ser ut; the Lojz= JJrury Lane teater i London.

2. häck av militär o. d.; passage. 3. farled, rutt för oceanångare. 4. råk; isränna. 5. red ~ F strupe.

Lanfranc pæ'nfrægk] npr. lang [læg] Skoltl. för long; jfr under auld. Lang [læg], ~baurgh [-ba:f], <vbourne [-
bo:n, -ba:n], <x,ham [-am], ~holm [-am], ~land [-land], ~ley [-li], ^ridge [-gridaj, ^rish [-grij], ~side [-sai'd, - -],
~ton [-tan] nprr. language [lse'ggwidj] s 1. språk av. büdi.; [-språ^-k[et]-] {+språ^- k[et]+} i aiim. bet.; tungomål;
the English ~ engelska språket; [modern] foreign främmande [levande] språk; world världsspråk; rsj-master
språklärare vid läroverk; teacher of <v/s privat språklärare; the ~ of flowers blomsterspråket. 2. språk, sätt att
uttrycka sig [his ~ was dreadful]; framställning; in the of på . .s språk; bad ~ rått och ohyfsat språk, svordomar^,
d.; strong ~ kraftigt språk, kraftuttryck, grovheter, langliuid [læ'gg|wid] a° 1. slapp, svag, matt av. widi. 2. slö,
likgiltig, blaserad; trög; hand. flau; långsam av sig. 3. tråkig, utan liv. -uish [-wij] itr 1. avmattas, tyna av av.
biidi.; försmäkta, tyna bort [under under, av]; vara (bli) matt; [börja] gå trögt. 2. tråna, trängta [for efter; to efter
att]; se trånsjuk ut. -uishing [-wijig] a° trånsjuk, smäktande; avtynande, -uish-ment [-wijmant] s trånad, trängtan,
-uor [-a] s 1. matthet, svaghet, trötthet; dom-ning. 2. slapphet, förslappning; blaserthet.

3. vemod, trött längtan; tristess. 4. tröghet; dåsighet; om luft o. d. tryckande stillhet. -U0-rous [-(w]Laras] a°
matt; slapp; trist &c, jfr föreg.

laniard se lanyard.

lanillferous [leini'|faras], -gerous [-d5aras] a ullbärande, ullig, lank [lægk] a 1. skrumpen, infallen, slapp. 2. lång
och mager, gänglig; slankig, spenslig. 3. om hår långt och rakt, slätt, stripigt. ~y [-i] a gänglig, skranglig, lanner
[læ'no] s zooi. alagfalk.



lanolin[e] [læ'noli(:)n] s lanolin. Lansilbury [Ise'nzlbtajri], -down[e] [-daun], -Ing [-ig, lcu'nsig] nprr.

lansquenet [la/nskanet] s 1. rarr landsknekt. 2. siags kortspel.

lantilern [læ'ntan] s 1. lykta, lanterna; Chinese + ~ papperslykta; dark ~ blindlykta; the parish ~ skämts, månen;
ojjaws infallna kinder. 2. [magic] late ma magica; skioptikon;lapsed
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last

time tidens gång. 7. meteor, fall i temperatur o. d. II. itr 1. ned-, åter|sjunka, förfalla [&v. ~ away, bach; into till];
försjunka [into i]. 2. jur. förfalla, bli ogiltig; hemfalla [to till, åt], tillfalla E«o ngn]. 3. glida [along hän]. 4. om tid
förflyta; glida [away bort]. [-t] a 1. kommen ur bruk, försvunnen. 2. teoi. avfallen.

3. jur. förfallen; hemfallen.

lapllstone [læ'p|stoun] s skomakares klappsten.

- -streak [-stri:k] s klinkbyggd båt. Laputan [lapju:'tan] a fantastisk, orimlig med

hänsyftning på ön Laputa i 'Gulliver's Travels', lapwing [lae'pwig] s zooi. [tofs]vipa. lar [la:] s vani. pi. [le'ari:z]
rom. antik, larer, husgudar; L^es [and Penates] Midi. hemmet.

larboard [lcu'boid, -bad] I. s »i* förr babord [nu-mera port]. II. a i sms. babords-, larcenllous [la:/s(i)n|as] a° tjuv-;
tjuvaktig, -y [-i] sjur. tjuvnadsbrott; stöld;petty ~ snatteri. larch [la:tj] s bot. lärkträd [äv. ^-tree]. lard [la:d] I. s
[svin]ister, isterflott; förr äv. späck. II. tr späcka äv. Midi, [with med]; nuing-needle, nuing-pin späcknål. »ver [-a]
s skafferi; visthus[bod]. ~on [-an], "voon^u/n] s kokk. späckjtärning, -remsa. «v.y [-i] a fet. lardy-dardy
[lcr/didcr/di] a S tillgjord, blaserat

snobbig, lares [ls'ari:z] se lar.

large [laidj] I. a 1. stor; omfångsrik; vid, rymlig; betydlig, ansenlig; riklig, talrik; mindre fa-milj ärt än big, ej
känslobetonat som great house, river, ship, tree, plain, town; army; income, order, profits, salary, sum; number,
quantity];

sällan om personer utom skämts, o. i uttr. som and

small farmers samt ~ of limb grovlemmad; ~ conscience rymligt samvete; ~ family talrik familj. 2. vidsträckt,
[vittomfattande [interpretation, powers]. 3. aid. frikostig, liberal, storslagen [charity]; fördomsfri, vidsynt
[tolerance, views; ^-hearted, ^-minded se d. o.]; live in a nu way leva på stor fot.

4. om konstnärlig behandling bred, fri. 5. àld. rum vind. II. s 1. at nu a) fri, lös, på fri fot; [ut] i vida världen; leave
at nu lämna ngn att sköta sig själv; walk about at nu gå fritt omkring; b) om framställning fullständigt, i detalj;
vidlyftigt; c) i sin helhet, i stort [the country at ~]; d) i största allmänhet; e) a gentleman at nu en som är sin egen
herre (utan sysselsättning). 2. in nu i stor skala [mots, in small]. III. itr slöra. ^-hearted [-ha/tid, -1 -] a vidhjärtad.
«Jy [-li] adv 1. till stor del; i hög grad; i stor utsträckning. 2. i rik mån, rikligt; ymnigt. 3. aid. frikostigt;
vidlyftigt; pompöst. «x*-minded[-mai'nd-id, - - -] a storsint; vidsynt, o-n [-n] tr o. itr poet. för8tora[s]. o^ness [-
nis] s storlek, bety. dande omfattning, stor utsträckning &c; jrr large; nu of mind storsinthet; vidsynthet; ^ of
views vidsynthet, vida vyer. <v/ss[e] [-es]

s aid. föräring, skänk, gåva; Midi. slösande frikostighet; välsignelse, larghetto [la:ge/to(u)] ado o. s mus.
larghetto. largish [la/djiJ] a ganska stor; a nu sum of

money en större summa pengar, largo [la:'go(u)] adv o. s mus. largo.

1. lark [la:k] I. s F upptåg, skoj; ngt skojigt; have a nu with skoja med; be out for (on) a nu, go on a nu vara ute
på skoj, slå sig lös; for (by way of) a ~ på skämt, på skoj; what a så skojigt! II. itr o. tr skoja [med] [av. nu
about],



2. lark [la:k] s zooi. lärka; crested nu tofslärka. rvSpur [-spa(:)] s bot. riddarsporre.

larky [lcu'ki] a F full av (upplagd för) skoj;

skojfrisk. larrikin [lae'rikin] 5 ligapojke, ligist. larvlla [la/v|a] (Pi. -æ [-'i:]) s zooi. larv. -al [-al] a larv-.

+laryn||gal [larli'ggi], -geal [-i'ndjial], -gic [-[-i'n-å$ik]-] {+[-i'n- å$ik]+} a anat. struphuvuds-, strup-. -gitis [læv
rindjai'tis] 5 läk. laryngit, strupkatarr. -go-scope [-i'ggaskoup] s laryngoskop struphuvudspegel. -x [lse'riqks] s
struphuvud. La Sal le [lasæ'l] npr.

Lascar, [læ'ska, laska:'] s [ost]indisk matros, laskar. Lascelles [læ's(a)lz] npr.

+lascivious [lasi'vias] a° lasciv, lysten, vällustig, lash [læj] I. tr 1. piska [på'], klatscha på; prygla; gissla äv.
biidi.; om vågor, regn ursinnigt piska; ~ the waves into foam piska vågorna till skum; o. s. into a fury biidi. arbeta
upp sig till raseri. 2. isht surra med rep o. d., göra fast [äv. ~ down, on; together; to vid]. II. itr 1. piska, ge på ngn
[at; av. out at]; ~ out slå vilt omkring sig, bråka, rasa; om häst slå bak-ut; se av. 3. 2. störta [sig] [into i]; rusa [at
på ngn]; the rain was «uing down regnet öste (vräkte) ned. 3. ~ out into störta sig i utsvav-ningar &c; bryta ut i
våldsamma uttryck. III. S 1. snärt, tafs På piska; litt. o. Midi. piska, gissel. 2. [pisk]rapp äv. Midi.; snärt, nyp,
spydighet, bitande sarkasm, satir. 3. spö|rapp, -slag; the nu spöstraffet, prygel. 4. so eyelash. ~er[-a] s 1. & sytåg.
2. dammlucka; fördämning; damm. *v»ing [-ig] s 1. pisk|ande,-ning,prygel &c. 2. pi. nus of F floder av, massor
av, gott om. 3. surrning; surrtåg. ~-up [-Vp] s S fiasko, lass [læs] s flicka, tös; ngns käresta. [-i] s isht Skotti.
tös[unge].

lassitude [læ'sitju:d] s 1. trötthet, matthet,

slapphet. 2. liknöjdhet, slöhet, leda. lasso [læ'so(u)] I. s lasso, kastsnara. II. tr fånga med lasso.

1. last [la:st] L s skoläst; stick to o.'s ~ ordst. bliva vid sin läst, inte lägga sig i det man inte begriper. II. tr lästa
[ut].

2. last [la:st] s läst mått.

3. last [la:st] I. a 1. aiira sist; ytterst; enda återstående; slutlig; his latest, but we hope
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not his contribution hans senaste men, som vi hoppas, ej sista bidrag; for the oj time för sista gången; the o, thing
to try det sista man skulle försöka jfr äv. III. 1; the ~ two volumes de två sista banden; the two o, + de två
sistnämnda; the oj days of his life de sista dagarna i hans liv jfr under 2; the oj day den yttersta dagen,
domedagen; the oj resource (resort) sista resursen (utvägen); the oj word on the matter sista ordet i saken. 2. sist
förfluten, sistliden, senast; ~ week (month) [i] förra veckan (månaden); ~ year4 fjol; ~ Christmas i julas; ~ May,
May ~ sistlidna maj; oj Monday, Monday ~ i måndags; ~ Monday week åtta dagar i måndags; ~ night, oj
evening i går kväll; during the ~ iveek under sista veckan; these (during the) ~ few days [under] de sista (senaste)
dagarna; not until the oj few years först på de allra senaste åren. 3. allra störst, högst, ytterst [of the oj
importance; to the oj degree]. II. adv I. sist [ofta i sms.: »v-mentioned &c]; i sista rummet; /v/ [è«fj] not least sist
[nämnd] men ej minst [viktig], ej att förglömma, ofta och slutligen den (det) allra förnämsta; ~ of all allra sist av.
adj. 2. senast, sist [when did you see Mm <x;?]. 3. Slutligen. III. S vani. elliptiskt I. den sista; den sistnämnda;
den lägsta, ringaste [the ~ among poets; the ~ of nations]; the oj but one den näst sista; he was the oj to leave han
var den sista som gick; he would be the oj to be consulted han vore väl den sista man skulle vända sig till. 2.
ngns senaste; your oj hand. ert senaste brev; have you heard Mr. ii.'s ojf har du hört den senaste historien o. d.
om herr A.? Mrs. B.'s oj fru B:s sista baby. 3. ngns sista stund, yttersta, död; slut; to (till) the ~ [of his life] till sin
sista stund, ända in i det sista; he was near his oj han var nära slutet; towards the oj mot slutet; from first to o,



från början till slut. 4. breathe o.'s ~ utandas sin sista suck; look o.'s oj kasta en sista blick. 5.Fl shall never hear
the oj of it det kommer jag alltid att få äta upp; see (hear) the o, of a p. se (höra) ngn för sista gången; slippa se
(höra av) ngn vidare. 6. at oj slutligen, till slut ofta: efter mycken räntan o. d., äntligen [av. at [the] long 4. last
[la:st] I. itr 1. räcka viss tid, vara; hålla i sig; oj for ever räcka i evighet; this cannot oj det här går inte i längden;
det kan inte fortgå längre på det här viset; while it ojed så länge det varade. 2. hålla [sig], stå sig, om färg sitta i.
II. tr räcka [till] för ngn will oj me a month]; ~ out räcka så länge som ngt annat. III. s uthållighet [&*. o,ing].
~ing [-ig] I. a° 1. ihållande; varaktig. 2. hållbar. II. s lasting starkt tyg. lastly [la/stli] adv vid uppräkning o. d. för
det

sista, slutligen, lat. förkortn. för latitude.

Latakia [lætaki(:)'o] I. npr. II. s slags fin syrisk tobak, latakiatobak. latch pætj] I. s 1. [dörr]klinka; on the oj 0m

dörr olåst. 2. säkerhetslås. II. tr stänga med latchet [lse'tjit] s bibit skorem, latchkey [lae'tjki:] s portnyckel, late
[leit] I. a 1. sen; för sen, för|senad, -dröjd; långt framskriden; be oj vara sen (försenad), komma [för] sent [for
dinner till middagen; for the train till tåget]; don't be kom inte för sentt don't make it oj! kom inte hem för sent! it
is too o* to go now det är för sent att gå nu; it is getting o* det börjar bli sent; it is never too oj to mend »v. bättre
sent än aldrig; at a oj hour of the night sent på kvällen (natten); ~ hours äv. natt|söl, -audd; sju-soveri [keep oj
hours]; in oj August i slutet av augusti; a oj riser en sjusovare; we are all of us very oj people vi äro alla mycket
sena av oss; /x» fee tilläggsporto rar sent postade brev. 2. attr. a) [nyligen] avliden, framliden; b) förre, före detta
(f. d.), förutvarande; the o* Lord P. framlidne lord P.; the oj king gamle (salig) kungen; my oj husband min
avlidne (salig) man; the prime minister framlidne ei. förutvarande premiärministern; his o* residence hans förra
bostad. 3. nyligen

inträffad O. d.; the oj war det nyligen avslutade kriget; of oj years på (under) de senaste åren; jfr of oj på senare
tider; på sista tiden; nyligen. II. adv 1. sent; för sent; better oj than never bättre sent än aldrig; sit oj, be up oj sitta
(vara) uppe länge om kvällarna; sleep o, sova länge; sit oj at dinner sitta länge till bords; ~ into the night till långt
in på natten; oj in the day sent på dagen; büdi. i senaste laget, mer än lovligt sent; as oj as 1890 ännu [så sent
som] 1890. 2. poet. nyligen. 3. åid. förut; född [Mrs. A., B.]. lateen [loti/n] a & ~ sail latinsegel, lateilly [lei't|li]
adv för inte så länge sedan, [helt] nyligen, nyss; på sista tiden, -n [-n] tr o. itr försena[s]. latency [lei't(o)nsi] s
latens, bundenhet, lateness [lei'tnis] s senhet; för sen ankomst; färskhet &o, jfr late; the ~ of the hour den sena
timmen, den långt framskridna tiden, latent [lei/t(o)nt] a° latent, dold, förborgad; oj heat bundet värme; period
latens, utvecklingsperiod, later [lei'ta] I. a senare; yngre, nyare; of a oj date av senare datum; in oj times på
senare tider; ~ news färskare nyheter. II. adv senare; efteråt; sooner or oj förr eller senare; three days ~ tre dagar
senare (därefter); on senare i tiden, längre fram; no oj [ago] than Friday senast i fredags; not oj than Friday senast
om fredag, lateral [læ't(a)rol] I. o sido- [^ branch]. II. s sido|gron, -skott &e. ~ly [-i] adv på (åt, från) sidan; i
sidled.
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Launoeston

Lateran [læ'taran] npr; The ~ Lateranen i Bom; St. John ~ Laterankyrkan; ~ council late-ran|kon8ilinm, -synod,
latest [leftist] a o. adv 1. senast; at [tfAe] ~ ej senare än, senast; by Monday at [the] /v» senast om måndag. 2. àid.
o. poet. sist. lath [la:})] I. (pi. [la:öz]) s ribba, spjäla, läkt; as lean (thin) as a nu mager som en sticka; nu-work
ribb-, spjäl|verk; <v and plaster rappning; nu-and-plaster biidi. bräcklig. II. tr spika ribbor o. d. på. Latham
[lei'j^am, Nordengl. -öam], Lathbury [læ^bari] nprr.

1. lathe [leiÖ] s 1. svarv; svarvstol [av. [-turning--/x»];-] {+turning- -/x»];+} nu-tool svarvstål. 2. drejskiva
[potter's

3. slagbom i vävstol.



2. lathe [leiö] s hist. ung. folkland nu blott i Kent (5 it.), lather [læ'öa, la:'Öa] I. s lödder ar. på hast; all

in (of) <z ~ om häst löddrig, diypande av svett. II. tr tvåla in; biidi. F tilltvåla, klå upp. JU. itr löddra sig; om häst
bli löddrig. ~ed [-d] a intvålad, löddrig. *ving [-rig] s intvålning; F tilltvålning, smörj. [-ri] a löddrig; isht büdi.
lös[lig], tom. lathing [la/^ig] s ribb-, spjäl|verk. Lathom [lei'Jjam,-öam], Lathrop[lei^rap]nprr. lathy [li] a lång
och smal 'som en humlestör'. Latimer [Intima] npr.

Latin [lae'tin] I. o latinsk; the ~ Church romersk-katolska kyrkan. II. s 1. latin [classical /x/, late »x/]; low nu
medeltids- ei. (o.) sen|-latin; dog ~ kökslatin; thieves' nu hemligt tjuvspråk o. d. 2. latiner invånare i Latium. ism
[-izm] s latinism. *x,ist [-ist] s latin|ist, -are. ~lty [lati'niti] s latinitet; his ~ is pure han skriver (talar) ett rent latin.
I~lze [-aiz] I. tr latinisera. II. itr använda latinska uttryck o. d. ~us [latai'nas] npr. latish [lei'tij] a ganska (något)
sen. latitudlie [læ'titj|u:d] s 1. geogr. astr. latitud. bredd[grad] [degree of o,]; north nu, nu north nordlig bredd; pi.
breddgrader; ofta delar av världen, trakter. 2. skämts, vidd, bredd. 3. obundenhet, frihet. 4. åid. latitud, spelrum;
omfattning, utsträckning, -inal [-u'/dinl] a geogr. latitud-, -inarian [-mding'arian] I. a isht religiöst obunden,
tolerant, indifferent. II. s eng. hist, latitudinarie; religiöst tolerant (indifferent) person. LatiUm [leifiam] npr.
latrine [latri/n] s latringrop, avträde.

1. lats [læts] S ar latrines.

2. lats [læts] s lats lettiskt mynt. latten [læ'tin] s åid. mässing.

latter [lae'ta] a 1. senare i mots, tm 'förre'; the former .. the nu den förre (de förra) .. den (de) senare. 2. aid.
senare, sist nu blott i vissa uttr.: end slut; död; F bakdel;

dern, nutida; nu-day saints de sista dagarnas heliga mormoner. *x> ly [-li] adv 1. mot slutet, till slut. 2. på sista
tiden, nyligen, lattice [lantis] s galler[verk] [är. nu-work]; nu window gallerfönster; fönster med blyinfat-tade
rutor. ~d [-t] a gallerforsedd; rutig. Latvia [lae'tvia] npr Lettland. <vn [-n] I. a lettisk. II. s lett. Laud [lo:d] npr.

laud [lo:d] I. s kyrw. lov, pris; lovsång; pi. n*s laudes. II. tr lova, prisa; ~ [up~] to the skies höja till skyarna.
«x«able [-abl] a° 1. pris-, berömjvärd. 2. läk. sund, godartad, laudanum [lo'dnom] s opietinktur, opiat;
sömndryck.

laudatliion [lodei'|Jn] s prisande; pris, beröm, •or [-ta] * lovprisare. -ory [lo'/dat(a)ri] a prisande, berömmande [of
ngn], lov-. Lauder [lo/da], ^dale [-deil] nprr. laugh [la:f] I. itr skratta; widi. le, glittra, stråla &o; ~ at skratta åt se
//; ~ over a th. [sitta och] ha roligt åt ngt; in a p.'s face skratta ngn mitt upp i ansiktet; ~ in o.'s sleeve skratta i
mjugg; ~ on the wrong (other) side [of the mouth] om en som triumferat o. d. bli ledsen, 'skratta lagom', stamma
ned tonen; he nus best who nus last ordspr. skrattar bäst som skrattar sist; <x/ outright skratta av full hals. II. tr
skratta; ~ a scornful laugh hånskratta; ~ at skratta åt, göra narr av, förlöjliga; ~ away (off, out) slå bort med ett
skratt; ~ away äv. skratta (skämta) bort tiden;

down utskratta; ~ out of court utskratta, avhåna som nonsens; they nued him out of countenance de bragte honom
ur fattningen med sitt skratt; ~ to scorn begabba, hånskratta åt. m. S ett skratt; ngns skratt sätt att skratta; a hearty
~ ett hjärtligt skratt; with a -x. med ett skratt, skrattande; join in the ~ skratta med, vara med på galoppen; have
(get) the nu of triumfera över [av. have the ~ on o.'s side få skrattarna på sin sida]: raise a nu framkalla ett skratt,
väcka löje (allmän munterhet); set up a nu slå till ett skratt, ^able [-abl] a° skrattretande; löjlig. ~lng [-ig] I. a°
skrattande. II. s skratt[ande]; it is no nu matter det är ingenting att skratta åt; burst out nu brista ut i skratt, sx/ing-
gas [-iggse's] s kem. lustgas, ^ing-stock [-igstok] s [föremål för] åtlöje; driftkucku [the nu of; a nu to]; become a
common nu bli till ett åtlöje för alla människor. ~ter [-ta] s utan pi. skratt skrattan. de; skratt[et] i aiim. bet.;
munterhet; hearty nu hjärtligt skrattfan de], hjärtliga skratt; burst (break) out into nu (a laugh) brista ut i skratt;
loud (burst of)nu gapskratt; roars (Jits,peals) of nu skallande skrattsalvor. Laughton [lo:tn] npr. launce [la:ns] s
zooi. sandål, tobis. Launce [lams, lo:ns], /xJot [-lat], ^ston [-tan, -an] nprr.
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1. launch [lo:nJ, la:nj] I. tr 1. slunga [ut], avskjuta t. ex. torped, utslunga är. biidi: [against, at mot]. 2. sjösätta
fartyg; sätta i sjön, skjuta ut båt. 3. biidi. sätta i gång [med], ge fart åt,

+ hjälpa fram; lansera, föra fram;

2. launch [b:nj, la:nj] s 1. & barkass. 2. ång-slup, motorbåt o. d. [motor

laundrlless [b:'ndr|is, la:'n-]s 1. tvätterska. 2. städerska i the inns of Court, -y [-i] s 1. tvättstuga; tvättinrättning. 2.
tvättkläder].

Laundy [lo/ndi], Laura [lo/ra] nprr.

laureate I. [b:'ri|it, -at] a l.lager|krönt,-prydd; lager-. 2. värdig skaldelagern; poet ~ poeta laureatus, hovskald. II. [-
it, -at] s — poet oj. III. [-eit] tr åid. lagerkrona; promovera. nwShip [-atjip] s värdighet av poeta laureatus.

laurel [lo'r(a)l] s lager är. wwi.; lagerträd; reap (win) skörda lagrar; rest on o.'s o*s vila på sina lagrar; look to o.'s
ojS vara rädd om sin [ledarställning, akta sig för medtävlare; oj-croion, oj-wreath lagerkrans, 'vied [-d] a
lagerjkrönt, -kransad.

Laurence [lo/r(a)ns], Laurie [lo/ri], Laurier [b/riei, b'ria], Lauriston [bristan], Lausanne [louzse'n] nprr.

lava [la/va] slava; oj-fow, oj-stream lavaström.

lavalibo [lavei/|bo(u)] s 1. kyrki. rituell tvagning o. d. 2. tvättställ; pi. r^es toalettrum, -tion [-j"n] s tvättning, -
tory [læ'vatri] s 1. tvätt-, toalett|rum, W. C. 2. åid. tvättfat. 3. guld-vaskeri.

lave [leiv] tr poet. 1. tvätta, två, bada, badda. 2. om flod o. d. skölja. 3. hälla, gjuta. ~ment [-mant] 5 iak.
lavemang, klystir.

lavender [læ^vinda] s lavendel; lay up in ~ lägga in i lavendel; 0rta Midi.: sorgfälligt bevara; S pantsätta: bura in.

Lavengro [læ'viggro(u)], Lavenham [læ'vanam] nprr.

1. laver [lei'va] s bibi. tvättkar, bäcken; åid. tvätt|fat, -skål; dopfunt; dopets bad.

2. laver [lei'va] s ätlig[a] alg[er].

laverock [læ'varak, skotti. le:'vrak] s zooi. lärka.

Lavery [lei'vari, læ'v-], Lavington [læ'vigtan], Lavinia [lavi'nia] nprr.

lavish [læ'vij] I. a° 1. slösaktig, [alltför] frikostig [of med: in i fråga om]. 2. slösande, överflödande, [alltför]
ymnig. II. tr slösa, frikostigt ge ut, förslösa [on på]; ^ away slösa bort. ~ness [-nis] s slöseri.

1. law [b:] interj P jösses! [äv. ~s],

2. law [lo:] s Skotti. o. Nordengl. kulle.

3. law [b:] I. s 1. lag; regel; lagbundenhet;

the oj of the land landets lag[ar], lagen; the oj allows (forbids) lagen tillåter (förbjuder); equality before the ~
likhet inför lagen; the oj is with me jag har lagen på min sida; the oj of the Medes and Persians orygglig lag jfr
Dan. vi: 12; ~ and justice lag och rätt; ~ and order lag och ordning; by (according to) oj enligt lag[en]; contrary to
oj mot lagen; necessity knows (has) no oj ordspr. nöden har ingen lag; be a oj unto o. s. vara sig själv en lag, gå
sina egna vägar; become (pass into) ~ bli lag; om lngrersiag vinna laga kraft; give \thé\ oj to föreskriva ngn
lagar; make stifta lagar; the oj of gravitation tyngdlagen; the o>s of honour hederns lagar; oj of motion
rörelselag; of nature, natural oj naturlag; ^ naturlig lag, samvete; in oj laggill, i laga form [jfr brother-in-oj svåger
o. s. v.]. 2. lag, rätt [civil, commercial, common, international, martial &o *v]; jur. ofta = statute and common oj
se d. o.; Roman o> romersk rätt; ~ merchant handelsrätt. 3. juridik, rättsvetenskap, lagfarenhet; read oj läsa



(studera) juridik; ~ student juris studerande; doctor of oj juris doktor; the faculty of oj juridiska fakulteten; court
of oj domstol, se äv. oj-court. 4. vani. the oj juristyrket; enter the o> gå in på den juridiska banan, bli jurist; be in
the oj vara jurist. 5. domstols avgörande av ngt-, process; be at oj with ligga i process med; go to oj börja process
[with med ngn-, about om: draga ngt inför rätta]; have (take) the oj of stämma, processa med; take the oj into o.'s
own hands själv ta sig rätt. 6. sport, försprång, handikap [get, give, have oj of ]; widi. nådatid, frist, andrum. II. tr
o. itr F stämma ngn; processa. /^-abiding [-abaiMig] a laglydig, ^-binding [-bai'ndig] s enkelt skinnband [äv. law
calf]. ~-book [-buk] s % lagbok; pi. juridisk litteratur, ^-breaker [-brei'ka] s lagbrytare. ~-court [-ko:t] s domstol;
the Law Courts vani. justitiepalatset i London [the Royal Courts of Justice], ~-day [-dei] s &id. rättegångsdag.
L'ves [-z], L^ford [-fad] nprr. -French [-frenj] s anglonormandiska termer o. d. i juridiken. ~ful [-f(u)l] a° 1.
laglig, till-+ låten (ej förbjuden) i lag; lagenlig, laga [a oj act; ot cause]. 2. laglig, erkänd av lagen; om sak lagligt
berättigad [oj king, owner; right, title]; oj age (years) laga (myndig) ålder; oj business lovliga ärenden; ~ children
legitima barn; ~ game (prey) lovligt byte; ^ heir rättmätig arvinge; ~ wife lagvigd hustru, rv,-giver [-giVa] s
lagstiftare. iawk[s] [b:k(s)] interj P jösses! lawllless [b:'|lis] a laglös; otyglad. - -lord

[-b:d] S laglord juridiskt bildad medlem av överhuset. - -maker [-mei'ka] s lagstiftare. 1. lawn [lo:n] s fint linne
ei. bomull, linong, kammarduk; användes i ärmarna på den eng. biskops-
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skruden, därför biidi.: biskopsämbete; ~ sieve fin sil, sikt.

2. lawn [lo:n] $ 1. gräs|matta, -plan; gräsmark; ru-sprinkler bevattningsapparat för gräsplan;

tennis [lawn]tennis. 2. åid. glänta i skog. ^-mower [-mouV] s gräsklippningsmaskin.

Lawrllance, -ence [lo'r(a)ns] nprr.

lawllsuit [lo/|sju:t] $ process, rättegång; mål; carry on a ~ against ligga i process med. - -term [-to:m] s 1.
lagterm. 2. rättegångstermin. -yer [-jo] s 1. jurist; affärsjurist,advokat. 2. bibi. en lagklok. 3. Penang ~ slags käpp.

lax [læks] a° 1. ^ lös, ej fast, slapp, porös. 2. biidi. lös[lig], slapp; vag, obestämd, ^ative [-ativ] I. a iak. lösande,
avförande, laxer-. II. s laxermedel. ~ity [-iti], <^ness [-nis] s 1. löshet. 2. biidi. löslighet, slapphet [/v of morals];
obestämdhet i uttryck.

1. lay [lei] s poet. kväde, sång; ballad, visa.

2. lay [lei] a 1. lekmanna- preacher]; ~ brother lek[manna]broder, tjänande broder [liknande ^ sister]; ~ clerk
kantor, klockare;

lord lekmannalord [mots, tin lawlord se d. o.]; reader lekman som leder gudstjänst av. inom statskyrkan. 2.
kortsp. ej trumf Card, suit].

3. lay [lei] imp. av lie (ligga).

4. lay [lei] I. laid laid tr 1. lägga; förlägga t. ex. scen. placera; anlägga, ordna; lägga på färg, belägga yta [icith
med]; komma att lägga sig, slå ned säd; åid. dämpa, stilla storm, hunger; •i* lägga, slå t&gverk; ~ in ashes (in
ruins) lägga i aska (i ruiner); ~ the axe to the root sätta yxan till roten; ~ bricks mura; ~ a cable lägga ner en
kabel; slå en kabel; ~ claim to göra anspråk på; ~ the dust binda dam-met; ~ eggs lägga ägg, värpa; ~ the fre
lägga in brasan; ~ a floor lägga in ett golv; the foundation lägga grunden; ~ a ghost besvärja (driva bort) en ande,
laga så att en gengångare får ro i sin grav; ~ a gun rikta [in] en kanon; ~ hands on av. lägga vantarna på; hitta; /v/
violent hands on o. s. bära hand på sig själv, begå självmord; ~ hold on (of) fatta tag i, ta på, gripa äv. biidi.;
utnyttja, begagna förevändning; ~ o.'s hopes on sätta sitt hopp till; ~ the keel sträcka kölen;

the land i» segla så att man får land ur sikte; ~ the hounds on the scent sätta hundarna på spåret; ~ siege to



belägra; ~ to sleep (to rest) isht begrava; ^ a snare (a trap, an ambush, wait) lägga ut en snara (en fälla, ett
bakhåll); ~ stress (iweight, emphasis) on fästa vikt vid, framhäva, betona. 2. duka the cloth, the table]; duka fram
£~ dinner]. 3. vid vadhållning sätta upp, hålla ngt [to mot]; våga [o.'s head, life]; se av. II.2; 7 ~ ten to one jag
håller tio mot ett; ~ a wag er (a bet) slå (hålla) vad. 4. lägga fram förslag, fakta, upplysningar [ibefore inför]; /v
damages at jur. fixera skadeståndet till; ~ an information against jur. angiva; «v papers pari. lägga papperen på
bor-

det, ge underhuset upplysningar. 5. göra upp, tänka ut plan o. d. 6. [på]lägga börda, skatt, straö [on på]; kasta
skulden [on på]. 7. åid. påbörda, tillskriva, tillvita ngn ngt Enu vani. ~ a th. to a p.'s charge, oj a th. at (to) a p.'s
door]; ~ * th. to a p.'s credit räkna ngn ngt till förtjänst. 8. med prcdikativ lägga, t. ex. ^ bare blotta, avslöja; ~ dry
torrlägga under water lägga under vatten]; ~ fallow lägga i träda; försumma; ~ fast (by the heels) sätta fast,
stoppa; fängsla; low slå ned; förödmjuka &c, se low; open öppna; blotta, avslöja; förklara; blottställa, utsätta [to
för]; ~ waste ödelägga, förhärja, skövla; ~ under necessity tvinga [liknande ~ under contribution, ~ under
obligation]. 9. med adv. el. prep.: ~ about F ge ngn på huden, damma på; ~ about o. s. slå omkring sig åt alla håll;
bråka, gorma, väsnas; göra sitt yttersta; ~ aside lägga bort (ifrån sig, åsido); uppge, upphöra med; bortse från;
lägga av, reservera, spara; ~ before se I. 4; ~ by lägga av (undan), spara pengar (äv. itr.), se äv. ~ aside; ~ dOWl7
lägga (sätta) ned; nedlägga ämbete o. d.; uppge förhoppningar; hålla vadsumma, deponera, betala; offra, 'låta' sitt
liv; [börja] bygga, konstruera fartyg, Utstaka [järnlväg, sträcka köl; fast|ställa, -slå [as a rule som regel],
konstatera, påstå; göra upp, utarbeta plan; avsätta (sätta ut) på karta; lägga igen åker; lagra vin; ~ down [o.'s]
arms nedlägga vapnen, sträcka vapen; ~ dozen the law eg. tolka lagen i visst fan? F uttala sig myndigt och
självsäkert, docera, spela översittare; ~ o.s. down lägga sig tm vila; ~ in lägga in; lägga upp rörråd, förse sig
med; lägga upp tavla; P lägga in, stoppa i sig mat; F slå in slag, låta slag hagla; ~ into F puckla på, klå upp; ~ off
avdela, -t- lägga ut mark; ~ 0/7 lägga på skatt, straff, färg; anbringa, applicera, äv. utdela slag; ge på', klå [äv. ~ it
on]; sätta hund (polisen) på spåret; leda in vatten, gas o. d.; ~ it on thick (with a troicel) smickra grovt; 'peppra'
räkning; ~ out lägga (breda) ut, lägga fram tin beskådande; duka fram; svepa Uk; S ta kål på, döda; ge ut, göra av
med pengar; lägga ut, anlägga och ordna trädgård o. d., staka ut väg, planera stad; göra upp plan; ~ o. s. out
bemöda sig [to att]; *>* o. s. out for sträva (fika) efter; ~ her out! hal ut! ~ over täcka över, belägga; Am. hoppa
över, uppskjuta &c; ~ to klämma till med; ~ o. s. to slå sig på, riktigt ta itu med; ~ together lägga ihop; oj o.'s
heads together slå sina kloka huvuden ihop; rv/ up lägga upp av. fartyg; lagra; spara, lägga ihop pengar; be laid
up with ligga till sängs i sjukdom. II. laid laid itr 1. värpa. 2. slå vad, hålla [against mot; that om att]; you may ~
to that det kan du slå dig i backen på. 3. & lägga [sig] aback, aboard, alongside &c]; ~ aloft äntra (gå till)
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väders. 4. «t o. P i st. r. lie; nu at anchor ligga för ankar; ~ on the oars vila på årorna. 5. med adr. ei. prep.: ~ by
lägga av [pengar], spara; & lägga bi; ^v for Am. lägga sig i bak-+ båll för; ~ on slåss; anfalla [äv. on for]; to
uppbjuda sina krafter, hugga i'; ^ lägga bi; ~ up lägga upp; F lägga sig sjuk. III. s 1. läge, ställning, riktning; &
tir; know the ~ of the land veta hur landet ligger. 2. S jobb, sysselsättning; specialitet. Layamon [lei'aman,
lai'amon], Layard [lead], Laycock [lei'kok] nprr. lay-days [lei'deiz] s pi. liggedagar, layer I. [leia, ho] « läggare;
vadhållare; värp-höna &c, se 4. lay; nus and backers sport, vadhållare mot resp. för viss häst. II. [lea, leia] s 1.
lager, skikt, varv. 2. bot. avläggare. 3. pi.

liggsäd. 4. artificiell ostronbank. 5, barkkar för garvning. III. [ha, leia] itr 1 äv. tr. [-för-ökafs]-] {+för- ökafs]+}
genom avläggare. 2. om säd lägga sig. ~ed [-d] a lagrad, lay figure [lei'fi'ga] s 1. mannekäng, modell-, skylt-,
prov|docka. 2. biidi. leddocka, nolla; statist, Overklig figur i roman, layman [lei'man] s lekman; icke-fackman.
layllout [leilau't] s 1. utläggning av mark, plane-+ ring, anläggning. 2. F gäng. -stall [-sto:l] s + gödselhög;
skräphög.



lazar [læ'za] s åid. en spetälsk; n^-house se följ. 1. ~et[to] [-re't, -o(u)] s 1. utländskt sjukhus för fattiga isht
spetäiska. 2. karantän[sfartyg]. 3. proviantrum. L"vus [-ras] npr. lazlle [leiz] I. itr lata sig, slöa; slå dank. II. tr; f>j
away slöa bort tiden. IIL s F slöperiod, vilostund, siesta. -Ily [-ili] adv lättjefullt; dåsigt, -iness [-inis] s lättja;
dåsighet, lazuli [lae'zjulai] se lapis

lazy [lei'zi] I. o lat, lättjefull; dåsig; förslö-ande. II. itr o. tr >e laze, ^-bones [-bounz] s F latmask, slöfock. Ib.
[paund] förkortn. «r lat. libra — pound skålpund.

I. b. w. förkortn. för leg before wicket. I. c. = 1. lat. loco citato — in the place cited. 2. boktr. lower case. L/C =
letter of credit. L. C. = Lord Chamberlain; Lord Chancellor. L. C. C. London County Council. L. C. \.~Lord
Chief Justice. L. C. M. = least common multiple, l/cr. = letter of credit. Ld. —Lord; limited. Ldp, = Lordship. L.
D. S. = Licentiate of Dental Surgery. j£E. förkortn. för Egyptian pound.

1. lea [li:] s poet, äng; gräsmark, vall.

2. lea [li:] s pasma[n] gammått.

leach [li:tj] I. tr utluta aska; urlaka [»%# away, out]. II. s dial. lut|kärl, -balja, -så [äv. nu-tub]\ lut ask a.

1. lead [led] I. s 1. bly; red ~ mönja; white ~ bly vitt. 2. blyerts [äv. blacks]; pi. n^s blyertsstift. 3. kula, poet. lod.
4. & [sänk]lod [cast, heave, arm the *«*]; swing the ~ S simu-

lera gjukdom o. d.; 'maska'. 5. plomb biysigm. 6. pi. blytak; blyinfattning i fönster. 7. boktr. mellanslag. II. a i
sms. bly-. HI. tr 1. täcka (belasta &c) med bly; infatta i bly. 2. plombera med biysigiii.- 3. boktr. slå emellan Eav.
~ out]. IV. itr 1. vt loda. 2. om bösspipa beläggas med bly.

2. lead [li:d] I. led led tr 1. leda, föra [to till; into in i]; vägleda, gå före och visa ngn vägen; anföra trupp, dans;
dirigera; vara ledare för, stå i spetsen för a party, an [-undertaking];-] {+under- taking];+} nu astray föra vilse
isht biidi.: föra på avvägar, förleda; ~ by the hand leda, föra vid handen; ~ by the nose hålla i ledband, få ngn vart
man vill; <v captive ta till fånga; bortföra i fångenskap; the field leda fältet av tävlande, ligga i täten; ~ the list
stå först på listan; ~ the van gå i täten; ~ the way gå före och visa vägen, gå först, ta ledningen; ~ off öppna balen
o. d.; börja, inleda, se äv. II. 1; nu on locka [me'd]; ~ on to föra ngn in på, se äv. II. 1; nu out se ~ off; äv. föra
dam ut till dans. 2. föranleda, komma ngn [to att]; I was led to think that jag fick den uppfattningen att. 3. föra
tnivaro a miserable existence], leva Uv a quiet life]; låta ngn föra (tillbringa) en eländig tillvaro o. d.; a p. a life
(the life of a dog) göra livet surt för ngn, låta ngn veta att han lever. 4. kortsp. spela ut,i förhand dra en färg [äv. ~
out]. II. led led itr 1. leda, föra [to till; into in i]; gå före, vara först; anföra, vara ledare; ange tonen; sport, leda, ha
ledningen; ~ by ten yards leda med tio yards; all roads nu to Rome ordspr. alla vägar leda (bära) till Rom; it may
nu to trouble det är riskabelt; nu off gå i spetsen, börja, se av.

II. 3; nu on to föra samtalet in på o. d.; up to föra (leda) [upp, fram] till, utgöra inledning till, bana väg för; se äv.
II. 3. 2. leda [to till], resultera [to i]. 3. kortsp. ha förhand, spela ut Eav. ~ off]; ~ up to dra ut visst kort.

III. s 1. ledning; anförande; ledtråd; ledande

+ plats (ställning), främsta rummet; Am. tät;

follow (take) the nu of a p. följa ngns exempel; give a nu först ta ett hinder o. d.; uppmuntra ngn att följa efter
(fortsätta); keep the nu behålla ledningen; take the ~ ta ledningen, gå i täten; ta initiativet [towards till]. 2. kortsp.
förhand, utspel; uppdragen färg; sport, första kast o. d.; it is your nu ni spelar ut; get the nu komma in; return
o.'spartner's nu svara på medspelarens drag (invit). 3. teat, huvudjroll, -person. 4. elektr. ledning; Jngenj.
transportavstånd. 5. gruv. gång; ådra. 6. [kvarn]ränna. 7. «i« isränna. 8. koppel rem. ^able [-abl] a lättledd.

leadlled [le'djid] a 1. blyinfattad &o, se 1. lead III. 2. boktr, mellanslagen. -en [-n] a 1. åid. bly-; ~ sword odugligt
vapen. 2. biidi. [-[bly]-tung:-] {+[bly]- tung:+} tryckande, dyster; blygrå; matt.

Leadenllhall [le'dnlho'/l, - -], -ham [-am] nprr.
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leader [li:'da] s 1. ledare; [anjförare, chef; dirigent, konsertmästare; föregångsman, främste man; tätkarl;
spannhäst &o, se 2. lead; follow my ~ lek, ung. 'följa John'. 2. jur. huvudadvokat pi endera partens sida; King's
Counsel. 3. kortsp. utspelare. 4. ledare i tidning. 5. bot. [topp]skott; ranka, reva. 6. anat. sena. 7. boktr. punkterad
linje. 8. gruv. utlöpare. ~ette [-re/t] s kort ledare, redaktionellt uttalande, 'vless [-lis] o utan ledare, ^ship [-Jip] s
ledarskap; ledarförmåga; ledning. Leadllgate [leM|git], -hills [-hilz] nprr.

+1. leading [le'dig] s 1. bly kon.; bly|infattning, -plåt &c, se 1. lead. 2. boktr. mellanslagning. 2. leading [lr/dig] I.
a ledande, ledar-; för-nämst, viktigast, huvud-; tongivande; tilldragande, lockande; ~ article ledande artikel,
ledare i tidning; hand. isht billig reklamartikel, dragplåster; ~ card först utspelt kort; nu case jur. prejudikat; ~
counsel se leader 2; ~ fashion modet för dagen; ~ hand förhand, utspel; ~ lady primadonna; ^ light & ledfyr; ^
man ledare; föregångsman; huvudperson; innehavare av huvudroll, premiäraktör; ^motive mus. ledmotiv;

part huvudroll; halande part; ~ question ledfråga som lägger svaret i munnen pi en; brännande (aktuell) fråga; ~
star a) ledstjärna, b) teat, aim. [stor] stjärna; ~ wheels främsta hjulpar pi lok. II. s ledning &c; men of light and ~
med rätta inflytelserika män, borna ledare. /^-business [-bi'znis] s teat, huvudroller, ^-marks [-marks] s pi. »i*
ensmärken. ~-rein [-rein] s grimskaft. ~-staff [-sta:f] s 1. stång att leda tjur i. 2. kommandostav. <v-strings [-
strigz] 8 pi. förr ledband; nu.Midi. be in gå i ledband, lead-line [le'dlain] s & lodlina. lead-off [li/do(:)/f] s 1.
början; as a inledningsvis. 2. spetsartikel i tidning, leadll-pencil [le'd|pe'nsl, -sil] s blyertspenna, •sman [-zman] s
& lodhyvare. - -swinger [-swi^ga] s S simulant; 'maskare'; & 'malaj'. - -work [-wa:k] s 1. blyarbete;
glasmästaTar-bete. 2. pi. ~sbly|verk, -hytta, -y [-i] o blygrå, leaf [li:f] I. s (pi. leaves [li:vz]) 1. löv, blad pi v»xt
ei. ss. ornament; lövverk; be in \Jult] ~ vara utsprucken (lövad); come into ** spricka ut, lövas; shake like a ~
darra som ett asplöv; fall of the ~ lövfällning, höst. 2. blad i bok; a ~ out of the same book ngt av samma slag,
ngt liknande; take a out of a p.ys book följa ngns exempel, efterapa ngn; turn over the leaves of a book bläddra i
en bok; turn over a ~ vända ett blad; turn over a new »j börja ett nytt liv, bättra sig. 3. blad, ytterst tunn skiva av
metall to. 4. dörr|halva, -flygel, flygeldörr; fönsterlucka; avdelning ar skärm. 5. klaff, fällbar skiva i bord; lös
sHva till isättning. 6. klaff i bro. 7. [klaff på] gevär-sikte. 8. tand i drev (kuggbjui). 9. S [-permission];-] {+per-
mission];+} s« 1. leave III. 2. H. itr (imp. o. pp.

f^ed) lövas, spricka ut. o^age [-idj] s lövverk. ^-brass [-bra/s] s oäkta bladguld. »v--bridge [-bridg] s klaffbro. <v-
bud [-bAd] s bot. bladknopp, r^ed [-t] o i sms. med .. blad, -bladig [broad-**]. ~-fat [-fæt] s njurtalg. ^-green [-
gri:n] s bot. bladgrönt, klorofyll, finess [-inis] s lövrikhet. ~ing [-ig] s löv-sprickning. ~Jess [-lis] a utan blad; ej
lövad; avlövad, kal. ~let [-lit] s 1. bot. småblad; litet löv. 2. litet tryckt blad, flyg-, strö|-skrift, reklamlapp,
cirkulär, häfte, ^-mould [-mould] s lövjord, ^-stalk [-sto:k] s bot. bladskaft. /x,-work [-wa:k] s bladverk ss. or-
nament. -y [-i] a 1. lövad, lövrik, lummig; bladbeklädd. 2. bladliknande.

1. league [li:g] s fransk &o mil c:a 3 eng. mil.

2. league [li:g] I. s liga, förbund; komplott; be in ** with stå i förbund med; vara i komplott med; the L**[of
Nations] Nationernas förbund; the Hanseatic L~ Hanseförbundet, Hansan. II. itr o. refl ingå förbund [with med].

1. leaguer [li/ga] s förbundsmedlem; konfede-rerad.

2. leaguer [li/ga] s iid. belägringsarmés läger; belägring.

Leah [lia], Leahy [li:'i] nprr.

leak [litk] I. s läcka av. biidi.; läckage; spring a /N, 4, springa läck. II. itr läcka, ej hålla tätt; /X/ out sippra Ut av.
biidi. om hemlighet o. d.: dunsta ut, komma ut. ~age [-id3] s 1. läckande; hand. läckage. 2. biidi. åderlåtning;
utsipprande av hemlighet; mystiskt försvinnande av pengar &c. ^y [-i] a 1. läck, otät, gisten. 2. biidi. lösmynt,
sladderaktig, som inte kan hålla tätt.

leal [li:l] o skota. o. utt. trogen, trofast, lojal; the land of the ** de rättfärdigas boningar, himmelen.



Leamington [le'migtan] npr.

1. lean [li:n] I. o° mager, utan fett [^ cattle, meat; av. ~ crops, soil]; torftig, ej närande

diet]\ om pers. torr och mager, fult mager; become (grow) ** magra; a «*job uselt betalt arbete, ngt som man inte
blir fet på; ^ years magra år, år av umbäranden; the seven -fleshed kine bibi. de sju magra nöten. II. s det magra
av kött; you must take the ** with the fat man får ta det onda med det goda.

2. lean [li:n] I. regeib. el. leant leant itr 1. luta sig [back, over 4c]; stödja sig [against, on mot, på]; Midi. förlita
sig [on, upon på]. 2. stå snett o. d., luta [to mot, åt]. 3. Midi. luta [towards åt], vara böjd, hysa benägenhet, vara
svag [to för]. II. regeib. ei. leant leant tr luta, stödja. III. s lutning; on the ** lutande.

Leander [liæ'nda] npr.

leaning [li:'nig] I. a lutande. II. s 1. lutning. 2. biidi. böjelse, benägenhet, tendens, sympati [towards för].

leanness [li/nnis] s magerhet; torftighet jfr 1. lean.
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leave

leanllt [lent] imp. ©. PP. »v lean. - -to [li:'ntu:'] s liten utbyggnad med sluttande tak, skjul o. d.; ~ roof pulpettak.
leap [li:p] I. regeib. ei. leapt leapt itr utt. hoppa; itr jump; look before you <v se (tänk) dig väl för, förhasta dig
inte; my heart ojs with joy jag är överlycklig; ~ (jump) to the eye[s] gal-licism genast falla i ögonen, ligga i
öppen dag, vara självklar. II. regeib. ei. leapt leapt tr hoppa över; sätta över. III. jshopp, språng; plötslig
övergång; hinder; strjump; a oj in the dark ett språng ut i det okända, ett vågstycke; by ojs and bounds oerhört
snabbt, med stormsteg, t^-day [-dei] s skottdag[en]. ^-frog [-frog] 5, itr o. tr hoppa bock [över], [lept] imp. o. pp.
av leap, tv-year [-jia, -ja:] s skottår. Lear [lia] npr.

learn [la:n] regeib. et. learnt learnt I. tr 1. lära sig Efrom av ngn]; läsa på (över), inlära, studera; I am o,ing
English jag håller på och lär mig engelska; by heart lära sig utantill; o, [how] to lära sig att göra ngt; /vi boxing
lära sig [att] boxas. 2. få veta, få höra, erfara [from av]; ^ by experience småningom få erfara; I have (am) yet to
o» det är mig ännu obekant; det har jag inte hört, det skulle jag nog vilja se först innan jag tror det. 3. åid. o. P för
teach. II. itr lära; inhämta undervisning. stable [-abl] a som man kan lära sig. ~ed I. [-t, -d] imp. o. pp. av learn. II.
[-id] a° lärd; bevandrad [i» i]; a oj man en lärd; the o» de lärde. <vedness [-idnis] s lärdom. ~er [-è] s lärjunge;
nybörjare. ~ing [-ig] s 1. inlärande, studium. 2. vetande, lärdom; isht humanistisk bildning; the new oj
humanismen; renässansen; a man of [great] oj en [-[grund]-lärd-] {+[grund]- lärd+} man. oj\ [-t] imp. o. pp. av
learn. lease [li:s] I. s arrende, uthyrande vani. På minst 3 år [for.. years]; arrende-, hyres|tid; arren-dfe-,
hyreskontrakt; on (by a) ~ på arrende; let out on ojf put out to oj arrendera ut, hyra ut; take a oj of take on oj
arrendera; the oj had still 30 years to run det var ännu 30 år kvar på arrendet; take a new ~ of life få nytt liv, leva
upp (andas ut) igen; a long oj of life en lång tillvaro; a special oj of uidi. monopol på. II. tr arrendera ut, förpakta,
hyra ut E»v. oj out; to till]; arrendera Efrom av], överta (inneha) arrende på. "whold [-hould] I. s arrende. II. attr.
a arrenderad, arrende-. tiolder [-houlda] s arrendator; förpaktare. leash [li:£j I. s 1. koppel, rem; hold in [the] ~
bildl. tygla. 2. jakt. tre [stycken] hundar, harar ào. 3. solv. II. tr koppla; föra i koppel, leasing [li:'zig] s bibi. lögn.
Leasowe [li:'so(u)] npr.

least [li:st] I. a o. adv minst; without the ~ hesitation utan minsta (ringaste) tvekan; oj of all allra minst. II. s det
minsta; at a» åtminstone; i varje fall, i alla händelser; [allra] minst o. möjligen ännu mer [i sista bet. äv. at the

~]; not [in] the oj inte det minsta, inte alls; to say the oj [of ttf] minst sagt, milt talat; <Äe [very] oj I can do is to
apologize det minsta jag kan göra är att be om ursäkt; ^ said soonest mended ordspr. ju mindre man pratar om
det, dess bättre är det; of two evils choose the oj ordspr. av två onda ting väljer man det minst onda. ^ways [-



weiz] P, <^wise [-waiz] t adv eller åtminstone.

leat [li:t] s vatten-, kvarn|ränna.

Leatham [li/jaam], Leathart [li/J>a:t] nprr.

leather [le'öa] I. s 1. läder,, berett skinn; patent ~ blankjläder, -skinn; oj.apron förskinn; and prunella ngt komplett
likgiltigt, bara luft feltolkning av Pope's 'Essay on Man' IV 204; there is nothing like oj. ordspr. det är säkrast att
lita på sig själv. 2. läder|rem, -bit, packning i pump &c; S läder[kula], kricket-, fot|boll; Pi. oj$ benläder;
ridbyxor; skor. 3. S hud, skinn; büdi. hård hud; lose oj få ridsår. II. a i sms. läder-. III. tr 1. bekläda med läder. 2.
F piska upp, IV. itr; o» away (on) knoga på, dundra på. ^-dressing [-dre^sig] s läderberedning. ^ette [-re't] s slags
klot, läderimitation. /v-head [-hed] s dumhuvud. *v.lng [-rig] s 1. tekn. läderbeklädnad, packning o. d. 2. F pisk,
smörj. ~n [-n] a X. åid. läder-; ~ convenience skämts, vagn. 2. läderartad; lungs jättelungor, stentorsröst. [-ri] a
läderartad, seg.

Leathes [li:Öz] npr.

1. leave [li:v] I. left left tr 1. lämna; lämna kvar, lämna övrig; lämna efter sig, efterlämna [äv. ~ behind se 5];
lämna i visst tillstånd, låta vara; he left me these papers han lämnade kvar (lät mig behålla) de här papperna; he a
wife and two sons han efterlämnar hn-stru och två söner; 3 from 7 ojs 4 3 från 7 står 4 kvar (blir 4); his conduct
o>s much to be desired hans uppförande lämnar mycket övrigt att önska; hold of släppa; oj go P släppa taget; j
alone its being .. för att nu inte tala om att det är; this oj$ me cold^det lämnar mig alldeles oberörd; ~ undone
(unsaid) lämn^ ogjord (osagd); ~ it at that lämna det där-

+ hän, bara konstatera faktum; he left the door open han lät dörren stå öppen; rheumatism had left him a cripple
reumatismen hade gjort honom till krympling. 2, testamentera; se äv. 1. left. 3. lämna plats ei. pers., gå (resa)
ifrån, avgå från; överge; I oj England to--morrow jag reser från England i morgon; /x/ home resa hemifrån; ~ this
(here) resa härifrån; o* school sluta ékolan för alltid; oj the track spåra ur; oj in the lurch lämna i sticket. 4.
över|låta, -lämna [to åt]; låta; to accident överlämna &t slumpen; I oj Mt to your judgment det överlämnar jag &t
er att döma om; this I oj the reader to decide
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Lefevre

det må läsaren själv avgöra; ^ it to you, sir om betalning det är efter behag; ** me to manage my own affairs låt
mig sköta mina affärer själv; you ** me to do all the work du låter mig göra alltsammans; ^ him to himself låt
honom sköta sig själv. 5. med adv. «i. prep.: ~ behind lämna, lämna efter sig, efterlämna; ställa kvar, glömma [he
always **s his umbrella behindj; lämna i sticket; komma före, överträffa; ~ off sluta, avbryta för tillfället [work,
reading]; upphöra med för alltid, lägga bort vana Esmoking, tobacco]; lägga av kläder; se äv. II. 2; ** out
utelämna, ej ta med; uteglömma; förbigå; ej inbjuda; ^ over låta stå över t. v., uppskjuta. II. left left itr 1. [av]gå,
[av]resa [for till], fara sin väg; lämna sin plats, flytta; he **s on the 1st han reser den l:a; we shall ** here the day
after to-morrow vi resa härifrån i övermorgon; I am leaving at Christmas &v. jag lämnar (slutar) min plats vid (i)
jul. 2. ~ off sluta; avbryta Ewe left off at page 10]; jfr I. 5. III. s 1. lov, tillåtelse; by (with) your ** med er
tillåtelse; förlåt, får jag lov att komma fram, se opp; ofta ironiskt med förlov; ask (beg) ~ to anhålla, ta sig
friheten Eto att]; ask a p.'s ** to be ngn om tillåtelse att. 2. permission, tjänstledighet, lov fäv. ~ of absence]; be
on ** ha permission; break ** överskrida permissionen; on sick-** sjukpermitterad; ~ ashore & landpermission;
ticket of ^ frisedel, till-låtelse att t. v. vistas på fri fot under polis-uppsikt. 3. avsked, farväl; take ** o/'ta avsked
av, säga adjö till; take ** of o.'s senses bli galen; take French resa utan att säga adjö, bara försvinna; göra ngt utan
att be om lov; **-taking avskedstagande. 2. leave [li:v] itr lövas, spricka ut. [-d] a mest 1 sms. -bladig Ethick-
**]; med .. skivor [a, two-** table]; jfr leaf. leaven [levn] I. * surdeg äv. biidi. II. tr 1. bringa i jäsning med
surdeg. 2. biidi. genomsyra; blanda upp. L'v/Worth [-wa:j>] npr.. leaves [li:vz] Pi. av leaf.



leaving [li/virj] s 1. lämnande, avgång, avsked &o, se 1. leave. 2. pi. **s lämningar, kvarlevor; drägg; avfall,
avskräde; **-shop S olaglig pantbank. Leavitl [le'vit] npr. Lebanon [le'banan] npr Libanon, lecher [le'tja] s aid.
vällusting, libertin. ~ous [-ros] a° liderlig, vällustig. *~y [-ri] s liderlighet, lusta; otukt.

Lechlade [le'tjleid], Lechmere [Ir/tjmia], Le-confield [le'kanfiild] nprr. lectliern [le'k|ta(:)n] * korpulpet i kyrka, -
lon [-Jn] s 1. läsart i text. 2. kyrki. bibeltext, jfr lesson I. 4. -ionary [-Jnari] s kyrki. lektiona-rium, ung.
evangeliebok, lecture [le'ktja] I. s 1. föreläsning, -drag [on om, över]; attend **s gå på föreläsningar; de-

liver (give, read) a ~ hålla en föreläsning Eon om, över; to för]. 2. biidi. straffpredikan, skrapa; read a p. a** läsa
lagen för ngn, läxa upp ngn; moral ** moral|predikan, -kaka. II. itr föreläsa [on om, över]. III. tr 1. undervisa
föreläsningsvis, föreläsa för. 2. tillrättavisa, läxa upp, ge ngn en skrapa. ~r [-ra] s 1. föreläsare; ung.
universitetslektor ei. docent. 2. kyrki. hjälppräst, adjunkt. ~ship [-Jip] s universitetslektorat &c, jfr roreg.

led [led] imp. O. pp. av 2. lead; be ** away by låta sig ryckas med av; ~ captain påhäng, snyltgäst; ~ horse
handhäst.

Leda [li/da], Ledbury [le/db(a)ri] nprr.

ledglle [Jed3] s 1. utstående list, smal hylla. 2. klippavsats. 3. klipprev, kedja av blindskär.

gruv. malmförande lager. 5. tvärslå; pi. å* däcksribbor; **[d~] door enkel bräddörr. -er [-a] I. s 1. hand.
huvudbok. 2. tvärbjälke i byggnadsställning. 3. liggande gravsten, stenplatta. 4. ståndkrok o. d. för fiske Eäv. **-
bait, **-hook, nu-line, **-tackle]. II. a mus. ~ line hjälplinje. "3f [~i] a med avsatser; full av rev Ac.

Ledyard [le'djad], Lee [li:] nprr.

lee [li:] I. s lä; läsida Eäv. ** side]; under the ** of i lä om (för), biidi. i skydd av. II. a i sms. lä-, i lä; ~ shore
läland, land i lä från fartyget sett; be on a ** shore vara i fara att driva upp på land. *v-board [-bo:d] s & läbord
som

minskar avdriften; 'svärd'.

1. leech [ü:tj] s »i> sidokant på segel vid liket; -rope lik.

2. leech [li:tj] I. s 1. åid. o. skämts, läkare. 2. zooi. blodigel; widi. blodsugare. II. tr 1. t bota, kurera. 2. sätta
blodigel på. craft [-kra:ft] s aid. läkekonst.

Leeds [li:dz] npr.

leek [li:k] s bot. purjolök äv. sinnebild för Wales; i sms. -lök; eat the ** svälja en oförrätt, tiga och lida; bli
tvungen att göra avbön.

1. leer [lia] s tekn. glasugn.

2. leer [lia] I. s sneglande, lömsk (hån-, ondskefull, lysten) [sido]blick. II. itr snegla, plira, kasta lömska &c
blickar [at på], singly [-riqli] adv med en lömsk &o blick, ^y [-ri] a S slug, förslagen; dolsk; misstänksam.

lees [li:z] s pi. drägg, bottensats av. biidi.; drain to the ** tömma ända till dräggen (sista droppen); there are **
to every wine ordspr. ingen ros utan törnen.

1. leet [li:t] s hist, ting; tings|lag, -dag.

2. leet [li:t] s Skotti. kandidatlista.

leetle [li:tl] skämts, emfatiskt för little.

leeffward [lr/wad] I. a o. adv lä-, i lä; lävart;

L** Islands Små Antillerna. II. s lä; to ~ ner i lä, åt läsidan; on (to) the ~ of i lä om (för), •wardly [-li] a & om
fartyg som inte vill lova. -way [li:'wei] s & avdrift; make ** driva, falla ur kursen genom avdrift; much ~ to
make up bildl. mycket att ta igen av vad man försummat o. d.



Lefanu [le'fanju:], Lefevre [lafr/va] nprr.
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legendary

1. left [left] imp. o. pp. av /. leave; there is nothing o» det är ingenting kvar; well oj i goda omständigheter,
förmögen gnm àrr; get oj F bli övergiven; bli besegrad (slagen); to be oj till called for pöste restante; o.-off
clothes, F oj-offs avlagda kläder.

2. left [left] I. a vänster; on (to) the oj hand, on the ~ side på vänster hand, på vänstra sidan, till vänster [of om];
marry with the ~ hand gifta sig med ngn till vänster, jfr /v-hand-ed 4. II. adv till vänster [of om]; ~ tum! vänster
oml III. s vänster hand, vänstra sidan; vänstra flygeln; poiit. vänstern; to (on) the o* till vänster [of om]; on your
oj till vänster om er; over 4he o* shoulder] S tvärtom förstås, jo pyttsan, 'om rnornarna'. *\<-hand [-hænd] attr. a
vänster- bloio]; till vänster om en man]. ~-handed [-hae'ndid, ** -] a° 1. vänsterhänt; avsedd för vänster hand;
vänster- [o* blow], 2. biidi. tafatt, avig, drnmlig; klumpig; tvetydig, tvivelaktig; ~ compliment tvetydig (ironisk
ei. klumpig) komplimang. 3. åid. olycksbådande; vrång. 4. morganatisk, till vänster [o, marriage, wife]. 5. som
rör sig fr&n höger till vänster (mot8ols), vänstergängad o. d. ~-hander [-hæ/nda] s 1. vänsterhänt person. 2. vän-
ster|stot, -slag. ~most [-moust] a längst till

f vänster. ~ward [-wad] a vänster. ~ward[s] [-wad(z)] adv till (åt) vänster.

leg [leg] I. * 1. ben lem; wooden oj träben; he is all ojg [and wings] han är alldeles förvuxen; the boot is on the
other oj det ar alldeles tvärtom; change o, om bast byta om fot (steg), ändra gångart; feel (Jind) o.'s o>s lära sig
stå (gå); känna fast mark under fötterna, feänna sig säker i sadeln; känna sig hemmastadd, trivas; give a p. a o,
[up] hjälpa ngn upp i sadeln; ge ngn ett handtag; ^ive^jschap-pa; he has not a o* to stand on han saknar varje
grund (stöd) för sitt påstående; han har ingen giltig ursäkt; have a bone in o.'s ^ inte vilja gå; have the of gå
(springa) ifrån, köra (segla) om o. d.; keep o.'s ojs hålla sig (stå, gå) på benen; make a o* aid. [skrapa med foten
och] buga sig; pull a p.'s o* F driva (skoja) med ngn [you are pulling my put o.'s best ~ foremost lägga benen på
ryggen; uppbjuda all sin förmåga, lägga manken till; shake a oj dansa; shake a loose

+ oj leva i sus och dus, leva om; stretch o.'s ojs få sträcka på benen, promenera; take to o.'s ojs ta till benen,
schappa; not be off o.'s ojs vara på benen hela natten o. d.; carry a p. off his o>s rycka ngn med sig; run o. s. off
o.'s ojs springa benen av sig; take a p. off his ojs bringa ngn nr jämvikten, f& ngn att tappa koncepterna; talk a p.
off his ojs prata omkull ngn; walk a p. off his ojs gå med ngn så att han blir alldeles utpumpad; be on o.'s

håiia tai [skämts, be on o.'s hind vara i farten [igen], ba repat sig, ha kommit på fötter igen ar. i affärer; get on
o.'s [hind] ojs resa sig isht ror att hålla tal, ta till orda; om hast stegra sig: skämts, bli rasande; set a p. on his ojs
hjälpa ngn på fötter igen ar. Midi.;fall on o.'s ojs komma ner på fötterna som en katt; klara sig, ha tur; stand on
o.'s own o>s stå på egna ben, vara oberoende; be on o.'s last o*s vara nära slutet (alldeles utmattad, så gott som
ruinerad), sjunga på sista versen. 2. byxben; strump-, stövelskaft. 3. ben (fot) på bord, stol, sang o. d.; ben ar
vinkel, passare, triangel. 4. lägg, [-lår[-stycke];-] {+lår[- stycke];+} oj of mutton får|lår, -stek; oj-of--mutton sail
*t> trekantigt bomsegel; oj-of--mutton sleeve lång puffärm. 5. S svindlare, skojare. 6. kricket del av planen till
vänster och bakom the batsman tin höger om the bowler [hit to ~]; spelare placerad där [long, short, square ~
before [wicket] stoppande av bollen med benet o. d. nar den troligen skotte ha träffat the wicket. 7. slag [ilong,
short ~]; stjälk i hanfot e. d. II. itr; oj it F lägga iväg. legacy [le'gasi] s legat, testamentarisk gåva (donation);
Midi. arv. ~-duty [-dju:xti] s arvsskatt. ~-hunter [-hA^nta] s testaments jägare

en som söker ställa sig in för att få ärra. legal [H:'g(a)l] a° 1. isht formellt laglig, laga, + lag-; lagenlig; rättslig,
juridisk; ~ adviser juridisk rådgivare, ngns advokat; knowledge lagkunskap; ~ proceedings laga åtgärder; the oj
profession juristerna; ~ tender lagligt betalningsmedel. 2. teoi. lagisk; stödd p& gärningarna, <>Jsni [-izm] s 1.
teoi. lagiskhet &e. 2. formalism. ~ist [-ist] s lag-, bokstavs|-träl; paragrafryttare o. d., jfr »reg. ~ity [-[li-gæ'liti]-]



{+[li- gæ'liti]+} s 1. laglighet; lagenlighet. 2. jurist-anda, formalism; pi. jurist|fasoner, -termer. 3. teoi. träldom
under lagen; förlitande på gärningarna, utvärtes laglydnad oJzation [-[-ai-zei'Jn]-] {+[-ai- zei'Jn]+} s legalisering.
«Jie [-aiz] tr legalisera, göra laglig, lagligen bekräfta (stad-+fästa).

leg-and-leg [le'ganle'g] a S lika, i jämbredd, på samma poäng.

1. legate [le'git] s 1. legat, påvligt sändebud, nuntie. 2. åid. sändebud, delegat. 3. rom. hist legat.

2. legate [ligei't] tr testamentera. ~e [legati/] s testamentstagare, arvinge.

legation [ligei'Jn] s 1. legation, beskickning, ministerhotell; " secretary of oj legationssekreterare. 2. %
diplomatisk mission, uppdrag, legato [lega:'to(u)] adv o. s mu«. legato, legator [ligei'ta] s testator, leg-bail
[le'gbei'l] s F give ~ rymma, smita, legend [leMgand] s 1. legend, helgonberättelse o. d.; sägen i aiim.; in oj i
sägnen, i traditionen; the Golden Loj Legenda anrea medeltida legendsamling. 2. in-, om|skrift på mynt o. d.; in-

skription; motto, devis på rspenakoid. ~iry
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[*(a)ri]I. a legend-; legendjarisk, -artad; sago-omspunnen; sagolik, otrolig. II. s l.legend|a-rium, -samling. 2.
legend|upptecknare, -författare [av. legendist]. ~ry [-ri] s legender koii. Leger [le'dja] npr; jfr St. o,. legerdemain
[le'dgadamei'n] s taskspeleri, trolleri, jonglerande av. mim.: hoknspokus, spetsfundighet; a oj of words en lek
med ord. Legge [leg] npr.

legilged [leg|d] a i sms. med .. ben, -bent, -ging [-ig] s vani. pi. benläder, höga damasker o. d. - -guard [-ga:d] s
benskydd i kricket o. d. -gy [-i] a långbent. Legh [li:] npr.

Leghorn [le'gho:'n, - -, ligo/n] I. npr Livorno. II. av. s 1. italiensk halmjfläta, -hatt. 2. leghorn hönsras, legllibility
[ledjibi'liti] s läsbarhet, -ible [le'd-

3ibl] a° läslig, läsbar, tydlig av. biidi. legion [li:'d3an]s legion; büdi. storsknza.) foreign främlingslegion; the
L*>» of Honour franska hederslegionen; their name is they are ~ de äro legio (oräkneliga). ~ary [-ari] I. a
legions-. II. s legion|är, -ssoldat. o,ed [-d] a poet. i legioner, legislllate [le'djisljeit] itr stifta lagar, -ation [-ei'Jn] s
lagstiftning, -ative [-eitiv, -ativ] a° legislativ, lagstiftande; lagstiftnings-; oj body lagstiftande församling; **
power lagstiftande makt. ~ator [-eita] s lagstiftare, mature [-eitJa] s lagstiftande församling, legislatur. legist
[Insist] s rättslärd; jur. legist, legitimacy [lidji'timlasi] s legitimitet, laglighet; laglig rätt; äkta börd; rättmätighet, -
ate I. [-it] a° 1. legitim, laglig; lagligt berättigad; av äkta börd; rättmätig, befogad, välgrundad. 2. normal;
standard-; the ~ drama det egentliga dramat, den gedignare repertoaren skådespel av erkänd standard, t. ex.
Shakespeares

FS the II. [-eit] tr legitimera, förklara för äkta; berättiga, rättfärdiga; legalisera, -ation [-ei'Jn] s legitimering;
legalisering. -atize [-ataiz] tr legitimera barn. -ist [-ist] s legitimist, -ize [-aiz] tr se legitimatize. leg-pulling
[le'gpuvlig] s F drift, skoj. Legros [lagrou'] npr.

legumlle [le'gju:m] s ärtbalja, skidfrukt; pi. o,s le-gymer, grönsaker.-en [ligju:'man] =-e. -inous [ligju:'minas] a
ärtväxt-; ^plants ärtväxter. Lehi[gh][li/hai], Lehmann[lei'man], [-Leicestershire]-] {+Leicester- shire]+} [le'sta, -
J(i)a], Leidy [li:'di personn., lai'-di ortn.], Leigh [li:, ortn. av. lai], Leighton [leitn], Leila [li:1e], Leinster [le'nsta],
Leipsic [-[lai'p-sik],-] {+[lai'p- sik],+} Leire [lis, Isa], Leishman [lr/Jman] nprr. leister [li:'sta] I. s isht laxljuster.
II. tr ljustra. Leiston [lei'st(a)n] npr.

leisure [le'ja, åid. li:'3a] I. s ledighet [from från], fritid; frihet; lägligt tillfälle, [god] tid [for; to inf. till att]; at **
ledig, ej upptagen; utan brådska, i lugn och ro; at your o/ när ni får tid, när det passar er bra, efter behag; wait

a p.'s o, vänta tills ngn får tid. II. a i tm*. ledig, fri, oupptagen; ~ hours,



I. a ledig, som har gott om tid; lugn, maklig.

II. adv utan brådska, makligt; i lugn och ro. Leitch [li:tj], Leith [li:J>], Leitrim pi:'trim], Leix-

lip [lei'slip], Lejeune [led3u:'n], Le Lacheur [lalse'Ja], Leland [liiland, le'1-J Lelant [-[le-læ'nt],-] {+[le- læ'nt],+}
Lelean [lili/n], Lely [li(:)'li], Leman [li:'man, le'm-] nprr. leman [le'man] s åid. älskarinna; % älskare. Lemare
[lame'a], Lemesurier [lame'jara] nprr. lemma [le'ma] (pi. **ta) s 1. lemma, hjälp-, lånejsats, 2. tema, överskrift,
titel; motto; uppslagsord, lemming [le'mig] s zooi. fjällämmel, lemon [le'man] s citron; citronträd [av. f^-tree]; +
citronfärg[ad]; oj squash citronsaft och [sodajvatten. ~ade [-ei'd] s limonad. ~-drop [-drop] s citronkaramell. ~-
juice [-dguis] s citronsaft. ~-peel [~pi:l] s pomeransskal. o,-sole [-sout]s slags flundra, ^-squeezer [-skwi:^za] s
citronpress. ~y [-i] a med smak ei. lukt av citron, lemur [li:'ma] s 1. zooi. maki, rävapa. 2. pi.

[le'mjuri:z] rom. antik, avlidnas andar, spöken. Lena [li:'na] npr.

lend [lend] lent lent tr 1. låna tm ngn, låna ut [at interest mot ränta]; oj on hire hyra ut. 2. o/ o. s. to låna sig åt, gå
med på, samtycka till, om sak lämpa sig (passa) för. 3. giva, skänka, förläna [aid, dignity, enchantment]; + /v an
ear (o.'s ears) lyssna, höra [to på]; o, a [helping'] hand hjälpa [till]. o>er [-a] s långivare. osing-library [-
iglai'brari] s lånbibliotek, length [leg]}] s 1. längd; sträcka; utsträckning; lång sträcka, långvarighet; pi. o,s
längder; ten feet in ^ tio fot lång; what's the ~ of ..t hur lång är ..? a stay of some oj en längre tids vistelse; a oj of
years en lång följd av år; draw out to a great ~ dra ut ngt på längden; I fell all my ~ jag föll omkull så lång jag
var; lie full oj ligga raklång; find (know) the ~ of a p.ys foot komma underfund med ngns svagheter, få bukt med
ngn; cable's oj kabellängd; o, of rope repstump, tågända; win by three sport, vinna med tre längder; dress o>s
klännings-, kostj^mjtyger; go all o>s, go to any o> gå hur långt som helst i ngt, vara med på vad som helst; go a
great oj, go great o,s Midi, gå mycket långt; go the whole o, ta steget fullt ut; J cannot go that oj så långt kan jag
inte gå; det kan jag inte riktigt instämma i o. d.; I will not go the ~ of asserting jag vill inte gå så långt, att jag
påstår. 2. kricket avstånd till bollens nedslag [keep a good o>]: ball fin boll. 3. teat. S 42

rader av rcii. 4. at ~ a) utförligt, i detalj; omständligt; at full (great) ~ mycket utförligt &c; at some ~ ganska
utförligt; b) slut-
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ligen, äntligen, sent omsider; c) vani. at [o.'«] full oj i hela sin längd; raklång, /ven [-(a)n] I. tr förlänga, göra
[ännu] längre; dra ut på, töja [av. a* out]. II. itr förlängas, bli längre, evened [-(a)nd] a förlängd; längre; utdragen,
evening [-(a)nig] s förlängning. oJness [-inis] 8 långrandighet &o, se lengthy, ^ways [-weiz] adv, /^wise [-waiz]
adv o. a på längden, längs-efter; längsgående. [-i] a° val lång, för utförlig, lång|randig, -tråkig, tröttande,
lenillence [li:'nian|s], -ency [-si] s mildhet &c, se föij. -ent [-t] a° 1. mild, fördragsam, överseende [to, towards
mot]. 2. åid. mildrande, lindrande.

Leningrad [le'ningra:d] npr. lenitllive [le'nitliv] I. a iak. smärtstillande. II. s smärtstillande medel; palliativ. -y [-i]
s mildhet; barmhärtighet. Len[n]ox [le'naks] npr. leno [li/no(u)] s siags linong. lens [lenz] s rys. anat. lins. lent
[lent] imp. o. pp. ar lend. Lent [lent] s fasta[n], fastlag[en]; ~ term cambr. vårtermin före påsk; pi. ojs Cambr.
uniT. roddtäv-lingar nnder vårterminen; ~ lily påsklilja. ~en [-(a)n] a fastlags-, fäste-; biidi. mager, torftig fare];
dyster [oj colours, face]. lenticular [lenti'kjula] a linsformad, dubbelt

konvex; anat. lins-, lentil [le'ntil] s bot. lins. Leo [li(:)'o(u)], ~minster [le'msta, le'minsta], o>n [li(:)'an], ^nard
[le'nad], ~nardo [-[li(:)o-na:'do(u)],-] {+[li(:)o- na:'do(u)],+} ~nid [li(:)'onid], ^nidas [li(:)o'ni-dæs, -as] nprr.
leonine [li(:)'anain] a 1. lejon-, lejonartad; biidi. majestätisk o. d. 2. L

älska. -rous [-ras] a spetälsk. Le Queux [lakju:'], Lerwick [la/wik, le'r(w)ik],



Lesbos [le'zbos] nprr. lese-majesty [li/zmse'djisti] s majestätsbrott,

statsförbrytelse, högförräderi, lesion [li:'3(a)n] s skada, förfång; iak. organskada, sjuklig förändring. Leslie
[le'zli], Lesnewth [leznju:'f>] nprr. less [les] I. a o. adv mindre, ej så mycket ss. adj. mest vid abstr. o. ämnesnamn
Courage, difficulty, importance, value, work; meat, money]; in a oj degree i mindre grad; to a greater or oj extent
i större eller mindre utsträckning; more or o, mer eller mindre; »v; and o* allt mindre och mindre; James the Loj
bibi. Jakob den yngre; no o* a person than the king ingen mer eller mindre än (av. själva) kungen; no oj than £
100 ej mindre än (av. hela) 100 pund; not o, than jC 100 minst 100 pund «om

minimum; still (much) »u ännu mindre. II. Ängt mindre, mindre belopp (antal) [something o,; I cannot take /%>];
they cannot do oj det är det minsta de kunna göra; so much the ~ så mycket mindre; the o> said about it the
better ju mindre det pratas om saken, dess bättre är det; in oj than no time i en handvändning; nothing o, than
ingenting mindre än, rentav, allra minst; % allt annat än, minst av allt. III. prep minus, så när som på [a year oj
three days].

lessee [lesi:'] s arrendator; hyresgäst; innehavare av rättigheter o. d. I essilen [les|n] I. tr [för]minska, reducera;
åid. förringa. II. itr minskas, bli mindre (färre); avtaga; börja försvinna ur sikte, -er [-a] attr. a mindre i mots, tui
andra [the o, lights (pro phets); the oj evils of life]; the Loj Bear utr. Lilla björnen; Loj Asia aid. Mindre Asien,
lesson [lesn] I. s 1. läxa, hemuppgift; do {learn, prepare) o.'s o,s lära sig (läsa [över]) läxorna; know o.'s oj kunna
läxan; say o.'s oj läsa upp sin läxa; set the oj ge läxa tni nästa gång. 2. lektion; give ojs in a subject (on the piano)
ge lektioner i ett ämne (i piano[spelning]); give a oj on hålla lektion om; take Qprivate] o>s from (of with) ta
[privat]lektioner för ngn. 3. büdi. läxa, lärdom; föredöme; tillrättavisning, skrapa; read a p. a oj ¥ läsa lagen för
ngn; take a oj from ta lärdom för framtiden av ngt; that was a oj to him det blev en [nyttig] läxa för honom. 4.
kyrki. bibeltext uppläst vid morgon-el. aftongudstjänst [first oj ur Gamla, second oj ur Nya testamentet]. II. tr
tillrättavisa, läxa upp; bildl. tukta.

lessor [leso:', - -] s utarrenderare; hyresvärd, lest [lest] konj utt. 1. för att icke, så (på det) att icke [,shouldav
fruktan att, ifall ngt skulle hända [Nelson had hoisted several flags, ~ one of them should be shot away]. 2. efter
ord som bet. fruktan, oro o. d. att [kanske].

1. let [let] I. tr åid. hindra. II. s 1. åid. hinder; without oj or hindrance utan minsta hinder.

2. i tennis o. d. nätboll o. d. vid serve.

2. let [let] I. let let tr huvudv 1. låta, tillåta, ej hindra ngn att; he would not oj me try han ville inte låta mig
försöka; won't you oj me help you? får jag inte hjälpa ert I didn't oj him stop jag lät honom inte stanna; ^ me
have [var snäll och] ge mig, kan jag få; I can oj you have it at that price jag kan lämna det för det priset. 2. hyra
ut, arrendera ut [this house is to oj (to be oj or sold)]. 3. ~ know låta ngn få veta, underrätta [ni oj you know to-
morrow]. 4. oj alone låta vara i fred, låta bli; f för att nu inte tala om, mycket mindre (mera); me alone to do that
det skall jag nog klara själv; <%< loose släppa lös ilsken hund, dåre, fördärv. 5. med vissa vb: oj be låta vara [i
fred]; ~ fall släppa; fälla, låta yttrande undfalla sig; <%/ fly utslunga, avskjuta; 4* låta gå; go släp-
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pa; låta gå; slå bort ur tankarna; ~ o. s. go låta sig ryckas med, bli entusiastisk; slip släppa jakthund; försumma
tillfälle. 6. med adv. el. prep.: ~ down släppa (sänka, fira) ned; släppa ned kjol; lämna i sticket, överge, rymma
ifrån, svika, göra besviken; förråda; förödmjuka; ru a p. down gently F behandla ngn med en viss hänsyn; ~ in
släppa in, öppna dörren för; fälla (lägga) in; F lura, narra, inveckla ngn ffor i ngt obehagligt]; it will ~ him in for a
prosecution det kommer att rendera honom ett åtal; he has ~ me in for a lot jag har förlorat en massa på honom;
~ o. s. in låsa upp för sig; »n/ into släppa &o in i jfr föreg.; inviga i hemlighet; F anfalla, okväda; ~ off av|skjuta,
-bränna, -fyra »v. biidi.; släppa, låta slippa från saken f with med varning o. d.; he off home--work slippa läxa];



släppa ut, avtappa; hyra Ut till flera; ~ OUt släppa Ut äv. kläder; släppa lös; 8ticka Ut rev; yppa, förråda
hemlighet, tala o'm ngt [äv. ~ the cat out of the bag]; ~ out [on lease] hyra (arrendera) ut isht tin flera, lämna ut
pä entreprenad; se äv. III, 3; oj through släppa igenom (fram). II. let let tr hjälpv im-per. låt, låtom; må; /%> ms
go låt oss gå, nu går vi! /v him try må han försöka (av. låt honom försöka se I, /); it be done se till att det blir
gjort; ^ it never be said må det aldrig sägas; rw him say whatever he likes han må säga vad som helst; don't us go
låt oss inte gå, vi går inte! ~ us not despair låt[om] oss icke förtvivla! well, him! nå, låt honom göra det om det
roar honom, gärna för mig! III. let let itr 1. uthyras; the rooms well det går lätt att + hyra ut rummen. 2. on S
skvallra. 3. ~ out F slå; gräla, skälla [at på]; Am. sluta. IV. s 1. uthyrande. 2. **-down besvikelse. 3. -off fest,
evenemang; utlösning; undkommande, tur att slippa ngt; försutten chans &c, jrr 1,6.

letch [letj] 8 längtan, begär. Letchworth [le'tjwa(:)f>], Lethaby [le^abi] nprr. lethal pi:'t>(9)l] a dödlig, dödande;
^ chamber avlivningsrum för djur. Iethargl|ic[al°] [lifcxr/djik, -(a)l] o letargisk, sömnsjuk, d vallik; försoffad. -y
[le'jDadgi] s letargi, sjukligt slöhet[stillstånd], onaturligt tung sömn, dvala av. biidi.; försoffning, apati. Lethe
[li/fn^:)] npr mytoi. Lethe glömskans ood.

~an [lijji/an] o leteisk,som skänker glömska, let's [lets] = let us.

Lett [let] s 1. lett. 2. lettiska [språket].

1. letter [le'ta] s en som hyr ut [^ of rooms

o. d.].

2. letter [le'ta] I. s 1. bokstav av. biidi.: ordalydelse [the ~ of the law]; capital (small)

stora (små) bokstäver; learn o.'s ~ lära sig läsa; to the ~ till punkt och pricka, obetingat; dead ~ död bokstav, lag
som ej efterföljes se äv. 3; the ~ killeth, but the spirit

giveth life bibi. bokstaven dödar, men anden gör levande; before (the före text, visst provtryck av etsning o. d. 2.
boktr. typ, stil av. koii.; stilsats. 3. brev, skrivelse [on om; for, to till]; by ~ genom (i) brev, skriftligt; dead »v
obeställbart brev se av. 1; r\j to the paper (editor) insändare; o* of advice hand. skriftligt meddelande, avibrev;

of credit [rese]kreditiv; patent öppet (kungligt) brev, privilegiebrev, [-patent-brev].-] {+patent- brev].+} 4. pi.
litteratur, vitterhet; litterär bildning, lärdom; man of aid. lärd (boksynt) man; nu vani. författare, skriftställare; the
commonwealth (republic) of o*s den litterära världen, författarna koii.; polite skönlitteratur. II. tr stämpla
ryggtitel o. d. på bok; sätta namn på, märka; klassificera med bokstäver. ~-bag [-bæg] s brev|påse, -vä-ska.
balance [-bæ^lans] s brevvåg. ^-board [-bo:d] s 1. boktr. sättbräde. 2. å* namnbräda. /v-bound [-baund] a
bokstavsbunden, formalistisk. ~-box [-boks] s brevlåda, /^-card [-ka:d] 5 kortbrev. ^-carrier [-kæMa] s åid. utom
i Am. brevbärare, "u-case [-keis] s plånbok för brev. *v.ed [-d] a 1. om bok med ryggtitel ; aid. med inskription.
2. utterärt bildad, kultiverad, boksynt; litterär, lärd. ~~file [-fail] s brevordnare. ~-founder [-fau^nda] s stilgjutare.
^gram [-græm] s brevtelegram. ouing [-rig] s [påstämpling av] ryggtitel o. d., jfr letter II. *>Jess [-lis] a 1. utan
brev. 2. illitterat; okunnig, ^-lock [-lok] s bokstavslås. <v/-paper [-pei^pa] s brevpapper i kvartformat. ^-perfect [-
pa/fikt] a teat. be o, kunna sin roll perfekt, /v/press [-pres] s text [i mots.] till illustrationer o. d. ^--Weight [-weit]
8 1. brevpress. 2. brevvåg. ~-wor-ship [-wa'/Jip] * bokstavsträldom. ^-writer [-raiHa] s 1. brevskrivare. 2.
brevställare. 3. kopiepress. Lettic [le'tik] a lettisk; baltisk, letting [le'tig] s 1. ut|hyrande, -arrenderande +• &c Eav.
~ out]. 2. ~ down &o se 2. let. Lettish [le'tij] I. a lettisk. II. s lettiska [-[språket].-] {+[språ- ket].+}

lettuce [le'tis] s bot. laktuk; [huvud]sallad. Leuctra [lju/ktra] npr. Lev. förkortn. för Leviticus.

levant [livae'nt] itr rymma, schappa, smita ifrån

spelskuld o. d.; ~er en som schappar. Levant [livae'nt] S, the ~ Levanten östra medelhavsländerna. ~er [-a] * 1. #
levantin. 2. stark ostlig vind i Medelhavet. ~ine [-ain] I. a [-le-vanti[n]sk.-] {+le- vanti[n]sk.+} II. $ levantin pers.
el. siden.

1. levee [le'vi] s 1. förr levé, morgonuppvaktning. 2. stor mottagning för herrar på hovet, kur; Am. mottagning



isht hos presidenten.

2. levee [livi:', le'vi] s Am. fördämning, damm. level [levi] I. s 1. vattenpass; avvägningsinstrument. 2. vågrät yta,
plan, nivå av. biidi.; jämnhöjd; ståndpunkt; above the ~ of the

rv hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt X militärterm »i* sjö term F familjärt P lägre språk S
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sea över havet (havsytan); the ~ of the water vattenståndet, -linjen; on a ^ with på samma plan som, i nivå med, i
jämnhöjd (jämbredd) med, jäm|ställd, -god med, lika god som; on a dead ~ precis på samma plan + &c; find o.'s
~ komma på sin rätta plats, finna sig till rätta, anpassa sig; at its ~ ibi. i sitt slag; of o.'s own ~ jäm|god, -lik. 3.
jämn mark, slätt. 4. gruv. botten; vattenränna. II.

0 1. jämn, slät, plan; ^ country slätt|mark, -bygd. 2. vågrät; på samma plan [with som],

1 jämnhöjd, jäm-, lik|ställd [with med]; likformig; jämn; jämgod; S lika stor; crossing järnvägsövergång i gamma
plan som väg; race jämnt lopp; a ~ teaspoonful en struken tesked; do o.'s o* best göra sitt allra bästa, anstränga
sig till det yttersta; keep o, with hålla jämna steg med, följa med; I bet you a r>u bob S vi slår vad om en shilling
una in-sats på båda sidor. 3. tillgänglig, begriplig [to för], avpassad [to efter]. 4. redigt, klart hu-vud. III. tr 1.
jämna, planera mark o. d. 2. göra vågrät; avväga, nivellera äv. widi.; utjämna, utplåna olikheter; bringa i
jämnhöjd, göra likställd [to, with ined]; ~ down sänka till jämlikhet med andra Emots. ~ up\. 3. jämna med
jorden, rasera; i slå till marken, fälla with (to) the ground (in the dust)]. 4. avpassa, lämpa [to efter]; ~ o. s. to
anpassa sig efter. 5. rikta av. büdi. [at, against mot]; «v» the bayonet fällabajonett[en]. IV. t tr åid. sikta, syfta [at
på], "w-headed [-heMid] a välbalanserad, förståndig, nykter. ~ler [-a] s nivel-lör; utjämnare; jämlikhetsivrare.
~ling [-ig] s nivellering, avvägning Ac, se level III.

Leven [levn, li:vn] npr.

lever [li:'va] I. s hävstång; spak; gear ~ växelspak; ~ escapement ankargång i nr; ~ watch ankarur. II. tr lyfta
(flytta &c) med hävstång, baxa. III. itr använda hävstång, wage [-ridj] s l.hävstångs|verkan,-kraft;
hävstångsanordning. 2. büdi. kraft, inflytande.

leveret [le'v(a)rit] s unghare.

Leverhulme [li:'vahju:m], Leverton [le'vatan], Leveson-Gower [l(j)u:'snga:'], Levett [le'vit], Levey [li:'vi, le'vi],
Levi [li/vai] nprr.

leviable [le'viabl] a uttaxerbar &c, se levy II; a duty of.. is ~ on cotton bomull är underkastad en tull av . .

leviathan [livai'aj)an] I. s eg. bibi. leviatan, havsvidunder av. biidi. om fartyg &c; koloss; matador. II. attr. a
ofantlig, gigantisk.

levigate [le'vigeit] tr fin|pulv[e]risera, -riva.

levitate [le'viteit] tr o. itr spiritism framkalla ande; Sväva.

Levitüe [li:'vait] 5 levit, judisk präst, -ical [-[li-vi'tik(a)l]-] {+[li- vi'tik(a)l]+} a levitisk. -icus [livi'tikas] s tredje
Mosebok.

levity [le'viti] s 1. brist på allvar, lättsinnigt

skämt; ytlighet, flyktighet, opålitlighet;

sorglöshet; lättjsinne, -färdighet. 2. * lätthet.

levy [le'vi] I. s 1. upptagande av skatt; uttaxering. 2. utskrivning, uppbåd av. konkr.; utskrivet manskap; in mass
allmänt uppbåd. II. tr 1. upptaga, uttaxera, pålägga, påföra, belägga med skatt, tuii; ~ blackmail utpressa pengar.



2. utskriva, uppbåda; sätta upp här; ~ war börja krig [upon, against mot]. Levy [li:'vi personn., li:'vai ortn.] npr.
lewd [lju:d, lu:d] a° 1. liderlig, otuktig, oanständig. 2. bibi. ~ fellows löst pack. Lewes, Lewis [lu(:)'is, lju-] nprr;
Lewis \jjun] slags maskingevär. Lewisham [lu(:)'ijam, lju-, -sam], Lewsey [lju:'si] nprr. lexiciiai [le'ksikj(a)l] a°
lexikalisk, -ographer -o'grafa] s lexikograf, ordboksförfattare, -ographical [- -ogræ'fik(a)l] a lexikografisk. -
ography [- -o'grafi] s lexikografi. -on [-an] s

lexikon vani. om grek., hebreiska, syriska o. arabiska ordböcker.

Ley [li:], Leybourne [li:'ba:n], Leycester [le'sta], Leyden [laidn, leidn], Leyland [li:'land], Leys [li:z],
Leysdown[lei'zdaun], LeytonQeiüJwprr. L. G. förkortn. för Life Guards; Low German. L. G. B. förkortn. för
Local Government Board. Lhasa [læ'sa, la:'sa] npr. L. H. C. rörkortn. för Lord High Chancellor. Lhuyd [loid]
npr.

liabllilitjy [laiabi'liti] s 1. ansvar[sskyldighet]; skyldighet &c, se följ.; limited ~ begränsad ansvarighet; ~ to
military service värnplikt. 2. utsatthet; benägenhet; fara [to för]. 3. pi. -ies hand. skuldjer. -förbindelser, passiva,
jfr assets; meet o.'s -ies infria sina förbindelser, •ie [lai'abl] a 1. ansvarig [for för]; underkastad [to ngt], belagd
med [to straff, skatt o. d.]; förpliktad, skyldig [to att]; hold a p. for göra (anse) ngn ansvarig för; ~ to duty tull-
pliktig. 2. utsatt; fallen, benägen [to för; för att]; be ~ to av. riskera att; ~ to abuse soin lätt kan missbrukas; ~ to
err (error) som [lätt] kan missta sig, utsatt för misstag; colours f>j to darken färger som gärna vilja mörkna;
difficulties are ~ to occur det kan lätt tänkas uppstå svårigheter, liaison [liei'zn ei. fr. utt.] s tr. 1. förbindelse; ~
officer förbindelseofficer mellan allierade trupper o/d. 2. språkv. bindning. 3. kokk. äggstanning. lianlla [lia:'n|a],
-e [-] s bot. lian. liar [lai'a] s lögn|are, -erska. lias [laij'as] s geoi. lias. ~slc [-æ'sik] a lias-. Libanus [li'banas] npr
Libanon, libation [laibei'Jn, lib-] s libation, dryckesoffer; skämts, drickande, dryckeslag, libel (lai'b(a)l] I. s 1.
ärekränkning; smäde-, skandal|skriit; biidi. skymf [on mot]. 2. jur. käromål, kärandes klagoskrift. II. tr 1. äre-
kränka; smäda, skymfa. 2. jur. stämma inför viss rätt; angiva i käromål. ~ler [-a], ~list [-ist] s smäde-,
skandalskrivare. ~lous [-as] ac ärekränkande, smädlig.

Liber [lai'ba] npr.
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liberllal [li'b(a)r|al] I. a° 1. liberal, givmild, frikostig [of med; to mot]; hygglig; rundlig, riklig. 2. fördomsfri,
frisinnad; poiit. liberal; /%/ construction fri tolkning. 3. % som anstår en gentleman; a ~ education högre
aiimanbild-ning, god uppfostran; the ~ arts de fria (sköna) konsterna. II. s liberal, vänsterman. -alism [-alizm] s
liberalism, frisinne, -ality [-æ'litl] 5 1. frikostighet &c. 2. fördomsfrihet. -alize [-alaiz] tr göra liberal &o. -ate [-
eit] tr frigiva, sätta på fri fot; befria [from från]; kem. frigöra, -ation [-ei'Jn] s frigivande; befrielse; frigör|else, -
ande. -ator [-eita] s befriare. Liberia [laibi'aria] npr.

libertine [li'batin, -tain] I. s 1. libertin, väl-lusting. 2. åid. fritänkare; a chartered ~ en som får göra vad han vill
(som man ser genom fingrarna med). II. a 1. tygellös, utsvävande. 2. åid. fritänkare-. Liberton [li/bat(a)n] npr.

libertjy [li'bati] s frihet; pi. -ies ar. fri- och rättigheter, privilegier; ~ of action handlingsfrihet, fria händer; of
conscience samvetsfrihet; ~ of the press tryckfrihet; take the ~ to (of . -ing) ta sig friheten att; take -ies ta sig
friheter [with med; mot ngn], vara närgången; at i frihet, på fri fot; fri, oförhindrad; ledig, ej upptagen; you are at
~ to det står er fritt att; set at försätta i frihet; frigöra kapital; man & sjöman med landpermission; this is Lnu Hall
här får man göra vad man vill, här äro vi i frihetens land. libidllinous [lib|i'dinas] a vällustig, liderlig.

-o [-ai'do(u)] s psykoanalys libido, könsdrift, libra [lai'bra] s iat. 1. [skål]pund. 2. astr. Vågen.

librarian [laibre'arian] s bibliotekarie, -ianship [-Jip] s bibliotekariebefattning, -y [lai'brari] 8 bibliotek i aiia bet.
[lending, public, reference, university to librllate [lai'br|eit] itr svänga, pendla, balansera. -ation [-ei'Jn] s
pendlande &c; astr. libra-tion.



librettist [libre't|ist] s librettförfattare se »ij. -0 [-o(u)] (pi. -i [-i(:)]) * librett[o], opera-, operett-, oratorie|text.
Libya [li'bia] npr Libyen. [-n] a libysk, lice [lais] pi. ar louse.

licenilce [lai'sans] I. s 1. licens, särskilt tillstånd av myndighet, medgivande, tillåtelse; rättighet[er] tui
spritutskankning o. d.; tillståndsbevis; körkort [driving &c; marry by ^ gifta sig utan lysning [mots, by banns]. 2.
alltför stor frihet, självsvåld; tygellöshet, lättsinne; % [handlingsfrihet. 3. konst, frihet från vanliga regler [poetic
II. tr se följ. -se [-] tr om myndighet bevilja rättighet[er] &o, utfärda tillståndsbevis för; auktorisera, -sed [-t] a 1.
isht med ut-skänkningsrättigheter house, premises, [-victualler].-] {+vic- tualler].+} 2. erkänd, tolererad; med full
fri-

het, frispråkig o. d.; he is a jester han får säga vad han vill. -see [M:'] s innehavare av rättighet[er]. -ser [-a] s en
som utfärdar licenser o. d.; censor of the press, of plays]. -tiate [laise'njiit] s 1. licentiat. 2. auktoriserad
(legitimerad) utövare av visst yrke. -tious [laise'njas] a° 1. tygellös, utsvävande, fräck.

2. självsvåldig, alltför fri stil o. d.

lichen [lai'ken, li'tjin] s 1. bot. lav. 2. läk. revorm.

Lichfield [li'tjfi:ld] npr.

lich-gate [li'tjgeit] s likport i kyrkogårdsmur.

licit [li'sit] a° lovlig, tillåten, laglig.

lick [lik] I. tr 1. slicka; slicka i sig [av. ~ up]; o.'s lips slicka sig om munnen; ~ the dust bita i gräset; ~ into shape
sätta fason på; ^ a p.'s shoes krypa för ngn. 2. S klå; besegra; övertrumfa: it creation det överträffar allt; this n*s
me det övergår mitt förstånd, jag kan inte begripa det här. II. itr S 1. segra, vinna. 2. skynda sig, sätta iväg,
skubba. III. s 1. slickning. 2. sleke Eav. saJ*-^].

3. S rapp. 4. S fart [at full 5. big *us Am. hårt arbete, o^erish [-arij] o 1. kräsen. 2. lysten. ~ing [-ig] s 1. slickande
&0. 2. F smörj, [kok] stryk, ^spittle [-spitl] s F förakti.

+ tallriksslickare, 'lakej'.

licorice [li'karis] se liquorice.

lictor [li'kta, -to:] s rom. antik, liktor, rättstjänare.

lid [lid] s 1. lock; with the ~ off ung. som det verkligen är i aii sin fasa o. d.; put the ~ on S sätta kronan på
verket; komma bägaren att rinna över. 2. = eyelid ögonlock.

Liddel [lidl], Liddesdale [li'dzdeil] nprr.

1. lie [lai] I. s lögn, osanning; white o* nödlögn; tell a /v/ (o/s) ljuga; tell of ljuga på, beljuga; give a p. the ~
beskylla ngn för lögn; give the ~ to vederlägga, jäva, motsäga. II. d to my face han ljög mig mitt upp i ansiktet;
he

like a gas-meter han ljuger som en borstbindare; ~ o. s. into ljuga sig till ngt.

2. lie [lai] I. lay lain lying itr 1. ligga; vara belägen; befinna sig, vara; bestå [in i]; here ots här vilar; hard (heavy)
on ligga (vila) tung över, trycka; let sleeping dogs ~ inte väcka (väck inte) den björn som sover; låta ngt vara [t.
v.]. 2. om vag gå, föra. 3. & ligga [an], styra viss kurs. 4. jur. äga laglig grund; objections ~ against invändningar
kunna göras mot; there no appeal from det finns ingen appell (intet vad) från. 5. med adv. ei. prep.: ~ about ligga
spridd[a] runt omkring; ligga och flyta; ~ along i kränga över; ^ back lägga (luta) sig tillbaka; ~ by ligga bredvid
(hos); ligga oanvänd (nere); hålla sig lugn, ligga stilla, vila;
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lift

ligga i barnsäng; as far as in me ~s försåvitt det beror på mig; efter bästa förmåga; ~ in prison sitta i fängelse; ^
on ligga på; åligga, tillkomma bero på; ~ out of o.'s money ligga nte med pengar; ~ over stå över, få anstå,
uppskjutas; bli obetald (oinlöst); to •£* ligga bi; ~ to o.'s work ligga i'; ~ under ligga under; vara underkastad
(utsatt för); tyngas av; ~ under a mistake misstaga sig; ~ under an obligation to vara ngn förbunden (tack
skyldig); vara skyldig att; ~ under suspicion vara misstänkt; ~ up lägga sig, ligga sjuk till sängs; om fartyg lägga
upp av. biidi. ; ~ upon ae ~ on; oj with tillhöra, -komma; vara ngns sak [it o,s with you to]; ligga hos. II. s I. läge,
belägenhet; riktning; tillstånd, beskaffenhet; the o» of the country landets topografi; the o* of the land
situationen, hur landet ligger. 2. djurs tillhåll, vanlig uppehållsort. *v-abed [-abed] s sjusovare.

lief [li:f] adv gärna; I would as oj jag kunde lika gärna; ojer hellre.

Liége [liei'3, Ijs:^] npr.

liege [li:dg] I. a länspliktig, vasall-; ~ lord länsherre. II. s 1. länsherre, herre [my *v], 2. vani. pi. ojs vasaller;
[trogna] undersåtar. <vman [-mæn] s vasall; biidi. vapendragare.

lien [li(:)'an] s jur. pant-, kvarstads|rätt [on i].

lieu [lju:] s i uttr. in oj of i stället för. •f- lieutenilancy [lefte'nan|si, laf-] s 1. ståthållar-skap &ct se följ. 2.
löjtnants tjänst (rang); löjtnantsgraden koii. -ant [-t] s 1. ställföreträdare, chefs närmaste man; ^-governor
viceguvernör; Loj of the Tower kommendant iTowern; Lord Loj se lord. 2. löjtnant; second-o* underlöjtnant i
armén; Sub-oj Underlöjtnant i flottan; oj-colonel överstelöjtnant; oj-commander kapten 1 flottan; oj-geneval
generallöjtnant.

life [laif] (pi. lives [laivz]) s 1. liv 1 aUm.; human oj människoliv[et]; it is a matter (case) of o, and death det
gäller livet; a matter of oj and death en livsfråga [to för]; great loss of oj stor manspillan; dangerous to oj
livsfarlig; for o* för [att rädda] livet jfr 3; for dear oj för brinnande livet; as if for [dear] o» som om det gällde
livet; not for the ~ of me &o F inte för mitt liv, inte för aldrig det, inte med bästa vilja i världen; don't move for
your oj rör dig inte om du har livet kärt (för + guds skull); [up]on my o,! på min ära! my o, upon it jag kan våga
mitt liv på det; be in oj vara i livet; bring to oj få liv i en sanslös, återkalla till medvetande [av. recall to come to
o* kvickna vid; come into oj få liv, bli till'; escape with oj undkomma med livet, komma levande undan; keep in
oj hålla [sig] vid liv; lose o.'s oj mista livet, omkomma [they lost their lives]; put oj into sätta liv i; put into oj ge
liv åt; put an end to (take) o.'s [own] o* ta livet av sig; take a p.'s oj ta livet

av ngn; take o.'s oj in o.'s hand våga livet ta risken; terrify a p. out of his oj skrämma livet ur ngn; worry the 01
out of a p. pina ihjäl ngn; tråka ut ngn. 2. liv, livlighet; liv och rörelse; 'själ'; the oj [and soul] of an enterprise
själen i ett företag. 3. liv, levnad, livs|tid, -längd; varaktighet, bestånd; löptid [o* of a loan]; försäkr. liv [a good
(bad) all my oj [i] hela mitt liv; lenfjth of o, livslängd, långt liv; at my time of oj vid min ålder; have the time of
o.'s oj S roa sig som aldrig förr; early ~ ungdom[en]; early in o» redan i ungdomen; for oj för livet; på livstid;
livstids- [imprisonment for o,]; a cat has nine lives en katt är seglivad. 4. liv, levnadssätt, leverne; lead a quiet ~
föra en lugn tillvaro; rule of oj levnadsregel, princip; in real oj i det verkliga livet; with all the pleasure in o, med
allra största nöje; see o» leva me'd [i världen]; high oj den förnäma världen[s liv], de som [roa sig och] leva med,
societeten; this oj detta liv[et], jordelivet; the other oj, thè oj to come det tillkommande livet. 5. levnadsteckning,
biografi [oj and letters]. 6. konst, natur, verklighet, levande modell o. d.; naturlig storlek; from (after) [the] o,
efter naturen 4c; to the [very] oj natur tro get, livslevande, träffande; F på pricken; as large as oj i kroppsstorlek;
larger than oj i övernaturlig storlek; A ere Ae is as oj as oj F här är han livslevande (i egen hög person), ^-annuity
[-anju'iti] s livränta. ~-beit [-belt] s livbälte, ^-biood [-bkd] s 1. hjärt[e]blod av. biidi. 2. spasmer i ögonlock ei.
läppar, 'v-boat [-bout] s liv-, räddnings]-

+ båt. ~-buoy [-boi] s livboj. estate [-istei't] s egendom som inneha[ve]s på livstid. oj--giving [-giVig] a
livgivande; livande, vederkvickande. <v-guard [-ga:d] s livvakt; Life Guards livgarde; Life-Guardsman
livgardist, /^-history [-hostan] s woi. embryologi, utvecklingshistoria. /^-interest [-i'ntrist] s livränta. /vless [-lis]



a° 1. livlös. 2. utan liv, matt, trög; andefattig; själlös. ~like [-laik] a livslevande, naturtrogen. ~-iine [-lain] s
livlina; livbärgningstross. ~long [-log] a som räcker hela livet, livslång, livstids-, för livet [o* friends]. ~-office [-
o^fis] s livförsäkringsanstalt. ^-preserver [-priza:xva] s 1. liv|räddningsredskap, -bärgare, livbälte

0. d. 2. blydagg, kort knölpåk. [-a] S livstidsfånge. ~-rent [-rent] s skotti. livränta, ^-saving [-sePvig] s o. a
livräddning[s-]. -Size [-sai'z, --,--'] a i kroppsstorlek [oj [-portrait].-] {+por- trait].+} ~-spring [-sprig] s livskälla.
<v-string [-strig] s livs|nerv, -tråd. <x4ime [-taim] s livstid. ~-weary [-wi^ari] a levnadstrött. •work [-wa:k] s
livsverk.

Liffey [li'fi], Lifford [li'fad] nprr.

lift [lift] I. tr 1. lyfta [from upp från; into upp

1, till; off av; to upp till, mot; upon upp på],
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höja äv. biidi.; /x/ up lyfta upp, upplyfta, höja; ** [wp] o.'s eyes {hands &c) upplyfta sina ögon (händer &c) av. i
bön; ~ o.'s hand avlägga ed, svära; «%» o.'s hand against bära hand på, slå;

a hand ta ett handtag, 'röra en fena'; ~ o.'s hand to o.'s hat ta åt hatten; ~ o.'s hat lyfta på hatten; up o.'s head
upplyfta sitt huvud i förtröstan, fatta nytt mod; ^ up

0.'s heel sparka; tip o.'s horn Midi. resa borst, morska upp sig; oj up a cry (o.'s voice) upphäva ett skri (sin röst).
2. lyfta av, taga bort; taga upp potatis. 3. F stjäla isht boskap; knycka, plagiera. II. itr lyfta fat i, på]; lyfta, höja
sig; om dimma o. d. lätta, skingras; om golv svälla, bågna. III. s 1. lyft|ande, -ning, höj|ande, -ning; tyngd, börda;
a dead o* en mycket tung börda, ngt som man inte får ur fläcken; he at a dead oj åid. sitta fast; vara i nöd. 2.
biidi. hjälp, handtag, befordran o. d.; give a p. a o» låta ngn få åka med ett stycke, skjutsa ngn; hjälpa ngn en bit
på väg, ge ngn ett handtag &c; have a [great] o* S vara 'på snusen (kulan)'. 3. tekn. lyft-, fall|höjd; stigning,
skillnad mellan vattenhöjden i sius-sar. 4. hiss; lyftverk. 5. topplänta. 6. klack-

+ stycke. 7. upphöjning i marken, /xz-boy [-boi] s hisspojke. ~er [-a] s 1. ngn ei. ngt som lyfter; lyft|verk, -arm. 2.
isht i sms. tjuv. rving [-ig] I. s lyftande &o, se lift. II. a i sms. lyft-, bäv-; hjälp-. ~man [-man] s hisskonduktör. oj-
pump [-pAmp] s lyftpump.

ligllament [li'g|amant] s 1. anat. ligament, bind-sena. 2. biidi. [förenings]band. -ate [laigei't, - -] tr läk. underbinda
blodkärl, -ation [laigei'Jn] s läk. underbindning. -ature [-atj(u)a, -atjua]

1. s 1. läk. ligatur, underbindning. 2. boktr. ligatur bokstavsförbindelse. 3. mus. legatobåge; bindning. 4. Midi.
band. II. tr binda med

1. light [lait] I. s 1. ljus äv. Midi.; [ljus]sken; dagsljus, dager; klarhet; belysning äv. biidi.; o* travels faster than
sound ljuset går fortare än ljudet; a [new] o* flashed (hurst, broke in) upon me det gick upp ett ljus för mig; see
the of skåda dagens ljus, födas; offentliggöras, publiceras; set to of sätta eld på; shed (throw) oj upon Midi.
sprida ljus över; we have many new ojs upon it since then saken har kommit i en mycket klarare dager; I saw a of
in your window jag såg att det lyste hos dig; by the oj of vid skenet (ljuset) av; look upon in the ~ o/betrakta
såsom; he app ared in the o, of a scoundrel han tedde sig som (föreföll att vara) en skurk; in the o» of these facts
i belysning av dessa fakta, med dessa fakta för ögonen; place a th. in a good (a proper) o* framställa ngt i en
fördelaktig (dess rätta) dager; in a false ot i en falsk dager; I don't see the matter in that of jag ser inte saken så;
stand in a p.'s of stå och skymma ngn, Midi. stå i vägen för ngn; stand in o.'s own oj Midi. stå

i vägen för sig själv, motarbeta sina egna intressen; get out of my ~ stå inte och skym mig; bring (come) to ~
bringa (komma) i dagen; northern ot norrsken; between the o/S i skymningen; the o, of a p.'s countenance ngns
ansiktes ljus (nåd, gillande, närvaro) ofta ironiskt. 2. lysande kropp, himlakropp, tant ljus, lampa, låga; tändsticka



&c; om pers. biidi. 'ljus' [ofta shining ^3; sit without a oj sitta i mörkret; strike a o, slå eld, tända tändsticka o. d.;
may 1 trouble you for a o>f får jag be om eld på cigarren o. d ? he is no great o> han är inte ngt ljus. 3. fyr;
lanterna; leading ot led fyr; port of a) hamnfyr; 5) babords lanterna. 4. upplysning, insikt; pi. ~s förstånd, vett;
according to o.'s OfS efter bästa förstånd; new OfS teoi. nya läror; ny teologer; false OfS villolär|or, -are. 5.
ljusöppning; fönsterruta; glasruta i drivhus o. d. 6. konst, ljus-parti på tavla, dager; OfS and shades ljusa och
mörka partier (b»di. av. sidor). 7. pi. ojs S ögon, korpgluggar. 8. S kredit, 'krita'. II. a ljus; belyst, upplyst; get
(grow) o* bli ljust, ljusna, dagas; until almost ~ tills det blev nästan full dager; ~ blue ljusblå[tt]; a ot-blue ribbon
ett ljusblått band; the Lot Blues de ljusblå representanter för Cambr.univ. Hl. regeib. el. lit lit tr 1. tända [på] ljus,
brasa, eigarr &o [är. ~ up]\ o* the fires göra upp fyr, fyra på; ~ up utan obj. F tända sin pipa, tända [lampan] o. d.
2. upplysa, förse rum, gata med belysning; a ofed candle ett tänt ljus; o/ed by electricity [-[försedd]-] {+[för-
sedd]+} med elektrisk belysning; **ing system belysningsjsystem, -nät; up upplysa, för tm. fäiiet eklärera (tända
ljus i); belysa, lysa upp äv. biidi.; a smile o/ed (lit) up her face hennes ansikte lystes upp av ett leende. 3. lysa ngn
på väg [out Ut, tO till]. IV. regeib. el. Ut lit itr 1. tändas, ta eld, börja brinna. 2. ~ up Midi. lysa upp [with delight
av förtjusning]. 2. light [lait] I. a 1. lätt att bära, lyfta tto [mots, tin heavy], ej tung, ej tryckande &c; ~ burden lätt
börda; ~ comedy 'lättare' komedi, lustspel; ~ food lättsmält mat; ~ gains make a heavy purse ordspr. många
bäckar små gör en stor å; a oj hand [en] lätt hand äv. biidi.; ~ hand 4* lättmatros; a ^ heart Midi. lätt hjärta; with
a o* heart ofta obetänksamt, förhastat; ~ literature förströelselektyr, 'lättare' litteratur; <\/ movements lediga
rörelser; ~ punishment lindrigt straff; o* purse tom pung, fattigdom; ~ sentence mild dom: he is a ~ sleeper han
är lättsövd; o, supper lätt supé; wind laber vind; oj wine lätt (ej starkt) vin; of belief lättro-gen; ~ of foot lätt på
foten, vig, snabb; of head dial, yr i huvudet; of heart lätt om hjärtat; /v of touch lätt på handen; fall oj mojna. 2.
för lätt, ej fullviktig [o* coins, gold]. 3. lätt lastad o. d.; isht d* utan last, tom; lätt [horse kavalleri; infantry infan-
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teri], lättbeväpnad; utan packning marching order]; ~ ship tomt (olastat) fartyg; fartyg i ballast; ~ icaterline
losslinje; ~ engine lok utan vagnar; ~ railway smalspårig järnväg »r lättare trafik; ^v porter bärare för lättare
saker. 4. lös, sandig jordm&n; poröst bröd; tunn, lätt dimma o. d. 5. oviktig, obetydlig; this is no oj matter det här
är ingen småsak; make oj of ringakta, ej fråga [-[mycket]-] {+[myc- ket]+} efter, negligera; bagatellisera. 6. lätt-
ledd, ostadig, flyktig, ytlig; tanklös, lättsinnig; lätt[färdig] [oj women]. 7. lätt att göra [nu blott i oj task, work o.
d.]. II. adv lätt [itread oj, sleep 'x* come oj go ordspr. lätt fånget lätt förgånget.

3. light, [lait] regeib. ei. lit lit I. itr 1. aid. stiga av (ur, ned) [from]. 2. falla (komma) ner; om fàgei slå ner och
sätta sig [on på]; drabba Eon]. 3. ~ [up]on råka (stöta, träffa) på, oförmodat hitta. II. tr <£> lyfta, hjälpa till att
hala [along].

light-llbulb [lai't|bAlb] s ljusglob, glödlampa, -due [-dju:], -duty [-dju:ti] s fyr- och båk-avgift.

1. lighten [laitn] I. tr utt. upplysa, göra ljus mest biidi., lysa upp. II. itr 1. ljusna, klarna. 2. blixtra, ljunga; it det
blixtrar.

2. lighten [laitn] I. tr lätta, göra lättare; biidi. äv. lindra. II. itr lätta, bli lättare.

1. lighter [lai'ta] s 1. lykttändare. 2. tändappa-rat, tändare.

2. lighter [lai'ta] I. s & liktare, pråm. II. tr frakta i liktare (pråm), /^age [-ridg] s pråmavgift. ~man [-man] s
pråmkarl.

light-üfingered [lai't|fi']]gad, ---] a långfingrad. -foot [-fut] a poet., se följ. -footed [-fu'tid] a lättfotad, snabb, vig.
-handed [-hæ'ndid] a° 1. lätt på handen; försiktig, taktfull, skicklig. 2. se short-handed, -headed [-he'did] a0 1. yr
i huvudet; förryckt, fnoskig. 2. &id. tanklös, -hearted [-ha/tid] a° 1. lätt om hjärtat, glad, sorglös. 2. obetänksam,



lättsinnig, -heeied [-hi:'ld] a lättfotad, -horseman [-ho:'s-

+ man] s lätt kavallerist.

lighthouse [lai'thaus] s fyr, fyrtorn. sv-keeper [-ki^pa] s fyrvaktare.

lightlily [lai'tjli] adv 1. lätt &o, jfr 2. light. 2. sorglöst, glatt. 3. ytligt; tanklöst, lättsinnigt, utan vägande skäl;
likgiltigt. 4. nedsättande, ringaktande, nonchalant [speak ~ of]\ think oj of inte ha ngn vidare hög tanke om. - -
minded [-mai'ndid] a lättsinnig; flyktig, ombytlig. -ness [;nis] s lätthet; flyktighet, tanklöshet; lättnad Ae, jfr 2.
light; oj of heart sorglöshet.

lightning [lai'tnig] s blixtrande, blixt; a flash of o, en blixt; the oj struck an oak blixten slog ner i en ek; struck hy
oj träffad av blixten; hall oj klotblixt; forked (chain[ed~§ o, linjeblixt; åskstråle; sheet oj ytblixt; kornblixt;
summer (heat) oj kornblixt; like

[greased] »x, som en [oljad] blixt, blixtsnabbt; with oj speed med blixtens hastighet, blixtsnabbt; >v artist
snabbtecknare; o, fastener blixtlås; ~ strike överrumplingsatrejk. •conductor [-kandA'kta], <v-rod [-rod] s
åskledare.

light-o'-love [lai'tak'v] s ombytlig kvinna; kurtisan, sköka, lights [laits] s pi. lungor av vissa djur. lightship
[lai'tjip] s fyrskepp, light-skirts [lai'tska:ts] s lättfärdigt fruntimmer; slinka.

1. lightsome [lai'tsam] a t ljus, klar, lysande; upplyst.

2. lightllsome [lai't|sam] a° 1. lätt, luftig, graciös. 2. lätt om hjärtat, glad, munter; glädjande. 3. ledig, snabb, flink.
- -spirited [-[-'spi'-ritid]-] {+[-'spi'- ritid]+} a glad. - -weight [-weit] s sport, [-lätt-viktfare];-] {+lätt- viktfare];+}
attr. lätt.

+ligniieous [li'gn|ias] a träartad; trä-, träig. -ite [-ait] s miner, lignit, brunkol. Liguria [ligju'aria] npr Ligurien. ~n
[-n] I. a

ligurisk. II. s ligurer. likable se likeable.

1. like [laik] I. a 1. pred. lik, lika: they are very oj each other de äro mycket lika [varandra]; as o* as ttoo peas så
lika som två bär; be oj likna, se ut som; who do you think he is oj? vem tycker du han liknar? the portrait is not o,
you porträttet är inte likt dig; that is just oj him det är just likt honom, det är bara vad man kunde vänta av honom;
what is it oj? äv. vad är det för någonting? what is he o,? vad är det för slags karl? % hur ser han ut? [vani. what
does he look <v»f]; she was oj a witch hon såg ut som en häxa; what .. is ~ vad .. vill säga, hur .. tar sig ut; feel o,
känna sig som; F känna sig upplagd för, ha lust att [icorking]; I know what it feels oj jag vet hur det känns; look
o, se ut som, likna; it looks very oj him det är mycket likt honom; he does not look much oj a clergyman han ser
just inte ut som en (F nån) präst; it looks oj rain det ser ut att bli regn, det blir bestämt regn; she looked oj crying
hon såg ut som om hon ville gråta; something oj 100 omkring (en) 100 pund; that's something oj det låter höra
sig; that's something oj dancing det kan man kalla [att] dansa; in something oj order i någorlunda ordning;
something oj [betonat] a day F en särdeles [lyckad] dag; there is nothing oj sailing ingenting går upp mot att
segla; se av. II. 1. 2. attr. litt. samma; liknande; in oj manner på samma sätt, likaså; this and the oj subjects detta
och liknande ämnen; ~ father oj son, ~ mother oj child ordspr. äpplet faller inte långt ifrån trädet; ~ master oj
man sådan herre, sådan dräng; signs mat. lika tecken. 3. aid. o. F sannolik; så när i uttr. ss.: he is o, to die han dör
troligen (säkert); /
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had ot to have told him jag bade så när talat om det för honom; I had nu to have been run over det var på vippen
att jag blev överkörd. II. konj 1. äv. prep. som, såsom, liksom, lik[t]; he speak$ French ~ a native han talar
franska som en infödd; it spread nu wildfire det spred sig som en löpeld; thinking, <x/ a fool i min dumhet trodde



jag att; <x. this så här; sådan här; that på det sättet, så; sådan där; something that ngt sådant, ngt i den stilen; /x/
anything oerhört, gräsligt, otroligt, kolossalt &c; nothing ~ F visst inte, ingalunda; nothing nu so old inte på långt
när så gammal; se äv. I. 1. 2. inledande hel sate P SOm, såsom. III. adv 1. &id. på samma sätt, likadant. 2.
sannolikt [nu blott i very enough]. 3. P så att säga, på sätt och vis [they encouraged us fx/]. IV. s ngt liknande,
dylikt, sådant [the ngns like, make[n]; do the nu göra likadant; and the av. med flera; or the nu eller dylikt
(dylika); the ~ of maken till; did you ever see the ~ [of it\? har du någonsin sett (hört) på maken? the of me F
sådana obetydliga personer SOm jag; we shall not look upon his nu again vi få aldrig skåda hans like, han var
enastående; give ~ for nu ge lika för lika, betala med samma mynt; such nu dylikt; dylika, sådana där; ~ draws
(will to) nu ordspr. kaka söker maka. 2. like [laik] I. tr tycka om; [gärna] vilja; I rather o* him jag tycker ganska
bra om honom; ~ better tycka mer om, föredraga; ~ best tycka mest om; how do you *x» ii? vad tycker du om
det? what would you «%»? vad får det vara? 7 /x* that! det var förtjusande! ofta ironiskt jo det var trevligt! I nu
to sing jag tycker om att sjunga, jag sjunger gärna; I nu singing jag tycker om sång; I should ~ to know jag skulle
gärna vilja veta, ironiskt det skulle roa mig att veta; I should nu time to consider it jag skulle vilja ha tid på mig
för att fundera på saken; I don't ~ him to come here so often jag tycker inte om att han kommer hit så ofta; do as
you ~ gör som du vill (behagar); I will come, if you nu jag skall komma, + om du vill. II. itr Aid. o. skämts,
behaga [it n^s me]. III. s pi. nus and dislikes sympatier och antipatier, 'vable [-abl] a behaglig, tilltalande; trevlig,
sympatisk, likelllihood [lai'k|lihud] s sannolikhet, rimlighet; in all ~ med (efter) all sannolikhet, antagligen. -ly [-
li] I.al. sannolik, trolig, antaglig, rimlig; it is not nu he will come, he is not nu to come han kommer troligen inte;
she is not nu to forget it hon glömmer det nog inte så snart; we are nu to have bad weather vi få sannolikt fult
väder; when is he nu to be in? när kan man träffa honom hemma? he is the most nu person to know han är nog
den som har bäst reda på saken; it is ~ to be misunderstood det kan lätt missförstås. 2. lämplig, pas-

sande [for för]; ägnad [to att]; isht Am. lovande; he is not a very nu candidate han har inte stora utsikter. II. adv
sannolikt [endast more nu, most nu, very /x»]. - -minded [-mai'ndid] a likasinnad, -n [-an] tr utt. likna [to vid], -
ness [-nis] 8 1. likhet [between mellan; to med]; family nu släkttycke. 2. skepnad; form; in the nu of a friend
under sken av att vara en vän. 3. porträtt; avbild; take a p.'s ~ porträttera ngn; in his nu hans levande avbild, -
wise [-waiz] adv 1. &id. på samma sätt, sammaledes; say nu säga detsamma. 2. också, därtill, dessutom,
likaledes, liking [lai'kig] s tycke, sympati, förkärlek, böjelse; have a o, for tycka om, vara svag för; take a nu to
fatta tycke för; to a p.'s nu i ngns smak, till ngns belåtenhet; efter ngns huvud; every one to his nu var och en har
sin smak; on nu $ på prov. lilac [lai'lak] I. s 1. syren. 2. lila. H. a [-lila-[färgad].-] {+lila- [färgad].+}

liliaceous [liliei'Jas] a liljeartad, lilje-. Lilian [li'lian] npr.

lilied [li'lid] a poet. liljevit; liljepiydd; t lilje-bevuxen.

Lilith [li'lij)], Lilleshall [li'lijal] nprr. Lilliput [li'li|pAt, -pat] npr. /x,lan [-pju:'Jn] I. 8 invånare i Lilliput i
Gulliver's Travels; lille-putt, puttefnask. II. a lilleputtaktig, minia-tyr-. Lilly [li'li] npr.

lilt [lilt] dial. o. utt. I. 8 1. munter visa (melodi), trall. 2. fast, vacker rytm. II. tr o. itr 1. sjunga glatt, tralla, spela
klämmigt o. d.; ~ up stämma upp. 2. röra sig rytmiskt. Lily [li'li] npr.

lily [li'li] s lilja; ^ of the valley liljekonvalje, slivered [-li'vad] o feg.

1. limb [lim] s 1. isht astr. kant, rand. 2. limb oirkelskala p& sextant. 3. bot. bräm.

2. limb [lim] I. s 1. lem av. biidi., [med]lem; ben; sound in ~ frisk och färdig; tremble in every ~ darra i hela
kroppen; escape with life and nu komma någotsånär helskinnad undan; tear a p. nu from ~ slita ngn i stycken; ~
of the law jurist; polis. 2. F rackarunge; ~ of Satan, nu of the devil Satans barn; sat-unge. 3. stor trädgren. 4. led i
sats o. d. II. tr lemlästa; stycka. ~ed [-d] a i sms. -lemmad; large-nu grovlemmad.

1. limber [li'mba] o böjlig, smidig, mjuk.

2. limber [li'mba] « 1. & föreställare. 2. Pi. nus dial, skacklar.

3. limber [li'mba] s & våghål.



limbo [li'mbo(u)] s 1. teoi. limbus, förgård till helvetet; widi. skräphög o. d.; the nu of oblivion glömskans natt;
the nu of the past det förgångnas mörker. 2. S fängelse. 1. lime [laim] s bot. limon oitronart.
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2. lime [laim] s bot. lind [ofta oj-tree].

3. lime [laim] I. s 1. kalk; slaJced oj släckt kalk. 2. poet. [fågeljim [vani. bird-oj]. II. tr 1. kalka, göda åker med
kalk; kalkbereda hu-dar. 2. bestryka med lim; fånga f&gei med lim; biidi. snärja, ^-burner [-ba;Nna] s kalkbrän-
nare. ~-cast [-ka:st] I. s [kalk]rappning. II. a kalk|slagen, -rappad.

Limehouse [lai'mhaus, li'mas] npr. lime-juice [lai'mdjuis] s limon-, citron|saft. limell-kiln [lai'm|kiln, -kil] s
kalkugn, -less [-lis] a kalkfri. -light [-lait] 5 kalkljus; rampljus av. büdi.; in the oj i rampljuset; i förgrunden.

limen [lai'men] s psykoi. medvetandets tröskel, lime-llpit [lai'm|pit] s garvares kalkjgrop, -kar. -quarry [-'kwoxri]
s kalkbrott. Limerick [li'marik] I. npr. II. s limerick slags

skämtvers.

limestone [lai'mstoun] s geoi. kalksten, lime-tree [lai'mtri:] s bot. lind. lime-lltwig [lai'm|twig] s limspö av. biidi.,
snara, -wash [-woj] I. s vitlimning, limfärg. II. tr vitlimma, kalkslå. -water [-wofta] s kalkvatten.

liming [lai'mig] s [över]kalkning; kalkberedning.

limit [li'mit] I. s 1. yttersta gräns av. wiai. [o/, to för]; pi. av. skrankor, begränsning; without ~ obegränsad,
gränslös; the three miles oj tremilsgränsen; oj oj" age åldersgräns; set ojs to biidi. sätta en gräns för; there are ojs
to everything det finns en gräns för allting; our ojs utrymmet i tidskrift o. d.: that's the oj! S det är då höjden! 2.
mat. gränsvärde. 3. hand. limit, gränspris. II. tr begränsa, sätta gräns för; inskränka [to till]. ~ary [-ari] a 1.
begränsad, inskränkt. 2. gräns-; begränsande [of], nation [-ei'Jn] s 1. begränsning, inskränkning; gräns; he has his
han har sin begränsning. 2. jur. fatalie-, preskriptions-, giltighetstid, native [-»tiv] a begränsande, inskränkande,
~ed [-id] a begränsad, inskränkt; knapp; [liability] company ak-+ tiebolag med begränsad ansvarighet; ~
monarchy inskränkt monarki; in a o, sense i inskränkt betydelse, ^less [-lis] a obegränsad, 'v.rophe [-rouf] a
gräns-; gränsande [to till], limn [lim] tr aid. måla, rita, teckna; avbilda. ~er [-na] * aid. 1. porträttmålare. 2. [-
[bok]-illumin|ist,-] {+[bok]- illumin|ist,+} -erare.

limnology [limno'lad3i]slimnologi, sötvattens-biologi.

Limoges [limou'3] npr.

limousine [li'muziin] * limousine stor heitackt bil.

1. limp [limp] a° mjuk, böjlig; Midi, foglig, vek; slapp, kraftlös; ~ cloth mjukt band Pa bok.

2. limp [limp] I. itr linka, halta av. biidi. II. s haltande; have a o* in o.'s gait, walk with a oj halta.

limpet [li'mpit] s I. zooi. Patella skålsnäcka. 2. + S 'igeV [stick like a krigsskolkare. limpid [li'mpid] a°
genomskinlig, klar av. biidi. om stil 4o. ~ity [limpi'diti], <%/ness [-nis] s klarhet.

limping [li'mpig] a° haltande av. biidi., knagglig [o, verse].

limy [lai'mi] a 1. kalkartad, kalk-; kalkhaltig. 2. klibbig.

Linacre [li'naka] npr.

linage [lai'nidj] s radantal; arvode per rad. linchpin [li'n(t)J"pin] s hjulsprint, luns. Lincoln [li'gkan] npr; ~ green
slags grön vadmal. ~shire [-J(i)a] npr. Lines, [ligks] kort-form av Lincolnshire. Lindbergh [li'ndba:g] npr. linden
[li'ndan] s bot. lind. Lindllley Qirn(d)|li], -say, -sey [-zi] nprr.



1. line [lain] I. s häcklat lin. II. tr 1. fodra, bekläda invändigt. 2. fylla, stoppa full, späcka.

2. line [lain] I. s I. lina; metrev; klädstreck; telefontråd, telegrafkabel; mätlina o. d.; give a p. o, enough widi. låta
ngn löpa linan ut, invagga ngn i säkerhet; the ojs are down det är fel (avbrott) på linjen; by rule and oj widi. efter
tumstock, efter linjal. 2. linje i olika bet.; ritat streck; rät linje [straight «v]; kontur, grundlinje; linje i handen o.
d.; rynka, fåra; pi. anletsdrag; strimma; dotted (unbroken) oj punkterad (heldragen) linje; o» of beauty
skönhetslinje; oj of life livslinje; ~ of sight synlinje; as straight as a o, rakt som ett streck, i rät linje, snörrät[t]; in
(on) a o, i [rät] linje [with med]; bring into oj widi. samla på en linje,

+ ena; boldness of oj djärvhet i linjerna; toe the oj biidi. hålla sig på mattan; in oj om maskin i ordning, justerad;
lights in oj & överensfyrar. 3. gräns[linje] [äv. <v of demarcation]' draw the oj büdi. dra gränsen [at vid], ej
sträcka sig längre än [at till], säga stopp; on the oj på gränsen, varken det ena eller det andra. 4. geogr. i the o,
ekvatorn, 'linjen*; under the oj vid ekvatorn. 5. matt linje -fa tum. 6. X & linje i olika bet.; the oj linjen,
linjetrupperna isht infanteri; av. fronten; in oj på linje; fall into o, falla in (inta sin plats) i ledet; form (idraw up,
wheel up) into oj [-for-mera[s]-] {+for- mera[s]+} på linje; all along the ~ biidi. efter hela linjen; down the oj ur
eldlinjen, vid basen; in (up) the oj i frontlinjen, i skyttegravarna [go up the ~]; ~ of battle slag|ordning, -linje;
ship of the oj, oj-of-battle ship linjeskepp; ~ abreast »t linjeformering; ahead kolonn, kölvattensordning. 7.
trafikled, jam-vägs-, angbäts-, telegraflinje, rutt, trade; jamv. av. spår; bana; branch oj bibana; get off the oj spåra
ur; the up oj vani. Londonspåret till l. [mots, the down the Swedish American oj Svenska Amerikalinjen. 8. rid
jaktlopp bana, lbi. terräng; keep o.'s own oj hålla banan (sin bana), büdi. ej göra intrång på andras

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slangline

— 475 —

Unk

område. 9. rad, linje, länga, räcka; rad i tok o. d.; vers[rad], pi. verser; F kort brev +• o. d.; [marriage] F
vigselattest; ~ of buildings husrad; o/ of mountains bergskedja; in a o> i linje, i [en] rad, i kö; ~ upon o» gång på
gång; read between the o*s läsa mellan raderna; drop me a oj skriv några rader; just a oj to tell you that [jag
skriver] bara några rader för att säga dig att. 10. slakt-linje, led; ätt, familj; the male o/ den manliga linjen,
manssidan; the female oj kvinnolinjen; he comes of a good ot han är av god familj; the last of his ot den siste av
sin ätt; a long o» of clergymen en lång rad (följd) av präster. 11. riktning, kurs ät. biidi.; för-farings-,
handlingssätt, tillvägagående of action, ~ of conduct]; isht pi. biidi. linjer, principer; ~ of argument [tråd i]
bevisföring; /v/ of policy politik; alternativ; of thought tankegång; take a oj bestämma sig; fatta en ståndpunkt;
take a high oj syfta högt; av. ta ordentligt betalt; take the of följa ngns exempel, göra som; take o.'s own oj gå sin
egen väg, handla efter eget huvud; on conservative OfS efter konservativa linjer; on new ots efter nya linjer; teat,
i ny instudering; on sound efter sunda principer; on the laid down by biidi. efter de linjer som utstakats av. 12.
verksamhetsområde, näringsgren, bransch, fack; ngns intresse; ~ of business affärsgren, bransch; a shop in the
general ~ en diversehandel; be in the sugar oj 'göra i' socker; be in the banking ~ vara bankman; she is in the
talking oj F hon är en pratkvarn; it is more in my oj det ligger mera inom mitt fack (min bransch), det intresserar
mig mera; it is out of my o, det tillhör inte mitt fack (min bransch), Jet intresserar (angår) mig inte, det är
ingenting för mig; saving is not in my oj att spara ligger inte för mig; in that oj av. i-den vägen. 13. hand. av.
order; beställda varor; lager av Vi3s vara. 14. pl. o/S ngns lott, öde; hard o,s vedermöda; otur; it is hard to det är
hårt (bittert) att; it is hard on him det är synd om honom. II. tr 1. dra linjer på, strecka, märka; teckna [konturerna
av], skissera [m, of out]; ot through överkorsa, stryka över. 2. ordna i linje, ställa upp i rad; & ställa upp Pa linje
[av. up]. 3. stå (ligga) utefter, kanta \trees oj the roads]; om trupper bilda häck utefter; besätta. 4. S klå. III. itr
bilda linje;

[-ia, -ja] a° 1. linje-, linear-, lineär-; bestående av linjer. 2. mat. tys. endimensionell; förstagrads- [o, equation]. 3.
linjeformig, jämbred. -ation [-iei'Jn] s konturteckning]; linjesystem, -d [laind] a 1. fodrad; späckad Sta, se /. line
IL; o/ gold pläterat guld; well o* F förmögen, 'tät*. 2. randig; fårad; strimmig &o, se 2. line; ~ paper linjerat



papper. - -drawing [lai'ndro:Nig] s pennteckning, -man [-[lai'n-man]-] {+[lai'n- man]+} s 1. linjearbetare;
kabelläggare. 2. banvakt. 3. lantmätares assistent, linen [li'nin] I. s 1. linne tyg, lärft. 2. koii. linne, underkläder
&o [bed-o/, table-o/]; dirty (soiled) oj smutskläder, tvätt. II. a linne-, lärft-. ^-draper [-dreiNpa] s
manufakturhandlare; oj's manufaktur-, vitvaru|af£är. linellr [lai'n]a] s 1. oceanångare P& fast rutt, linjefartyg [av.
air /x/]; Atlantic o, atlantångare. 2. förr linjeskepp, -sman [-zman] s 1. linjesoldat. 2. sport. linje|domare, -man. 3.
se lineman.

1. ling [lig] s zooi. långa torskart.

2. ling [lin] s bot. ljung.

Lingliard [li'gglad], -ay [-i], -en [-an] nprr. linger [li'gga] I. itr 1. tvekande dröja, dröja sig kvar, ha svårt att lämna
en plats; tveka; söla; ~ about av. stryka omkring; on (over) Midi, dröja vid, uppehålla sig länge vid ämne; ~ over
a book hänga över en bok. 2. leva trots sjukdom o. d.; framsläpa sitt liv; om sak fortleva, ännu leva kvar; he o/ed
on for some years han levde ännu några år. II. tr nu blott ~ away (out) dra ut på tiden med, onödigt förlänga,
förhala; förspilla sin tid. ~er [-ra] s dröj are, sölare. ~ing [-rig] I. o° dröjande; lång[sam]; långvarig, tärande
sjukdom; förbleknande, -klingande, -tonande. II. s dröjsmål; långvarighet &c, jfr linger. lingo [li'ggo(u)] s
föraktl., främmande språk, rot-välska.

linguliai [li'ggw|al] I. a 1. anat. tung-, lingval. 2. språk- studies]. II. s lingval, tungljud. -ist [4st] s 1. språkkunnig
person [a good (bad) he is a great o» han kan en massa språk, han är ett språkgeni. 2. åia. lingvist, språkforskare,
-istic [-i'stik] a (-istically adv) lingvistisk, språkvetenskaplig; språklig, språk-, -istics [-i'stiks] s pi. lingvistik,
språkvetenskap. Linhope [li'nap] npr.

liniment [li'nimant] s iak. liniment, ingnid-

nings medel, lining [lai'nig] s 1. foder, beklädnad; brädfod-ring, reveteriiig o/ paper väggpapp; för-sättspapper;
every cloud has a silver o/ ordspr. ovan molnen är himlen alltid blå, ingenting ont som inte har något gott med
sig; silver o/ ljuspunkt. 2. innehåll. 1. link [ligk] I. s 1. länk av. biidi., [mellan]led; ögla, maska; hårlock;
länkstång; connecting o/ förbindelseled; föreningsband; the missing
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o* den felande länken. 2. manschettknapp [sleeve-ojs]. II. tr sammanlänka av. Midi., förena, förbinda together; to
med]; knäppa händerna; he o*ed his arm in hers han tog henne under armen. III. itr sammanlänkas, förena sig;
vara förenade, hänga ihop together]; gå arm i arm; ~ in with ansluta sig till. 2. link [ligk] s tan fackla, bloss; oj-
boy, oj-man fackelbärare, links [ligks]s pi. 1. Skotti., svagt kuperad strandhed. 2. golfbana [ofta sing, a

Linlithgow [linli'J)go(u)], ^shire [*J(i)a] nprr. linn [lin] s ishtskotti. 1. vattenfall; fors. 2. damm

o. d. nedanför vattenfall. 3. brant; hålväg. Linnliæan, -ean [lini(:)'|an] a linnéansk, Linnés; the Linnean Society
engelska Linnésällskapet, •æus [-as] npr Carl von Linné, linnet [li'nit] 8 zooi. hämpling. lino [lai'no(u)] 8 F tar
linoleum, linotype. ~cut [-kAt] s linoleumsnitt. ^leum [linou'ljam, lain-] s linoleum; linoleum-, kork|matta [a new

linotype [lai'nataip] s boktr. sättmaskin som gju-

ter typer 1 hela rader. ~r [-a] 8 maskinsättare. linseed [li'nsi:d] s linfrö. ~-oil [-oil] slinolja, linsey-woolsey
[li'nziwu'lzi] I. s 1. grovt halvylle. 2. aid. dålig (konstig) blandning; dravel, smörja. II. attr. a &id. tarvlig;
'konstifik'. lint [lint] s charpi, linneskav. lintel [lintl] s överstycke pa dörrei. fönster, dörrträ.

Linton [li'ntan], Llntot[t] [li'ntot] nprr. liny [lai'ni] a 1. full av linjer, streckad, randig; fårad. 2. smal som ett
streck, lion [lai'an] s 1. lejon av. Midi.; the oj's share lejonparten, brorslotten; put (run) o.'s head into the oj's
mouth bibi. sticka huvudet i lejongapet; a oj in the way (path) ett avskräckande hinder jfr Ordspr. 26:18; twist the



oj's tail Midi, vrida till svansen på lejonet, förolämpa England [the British Lo*]. 2. pi. o,s ett staiies sevärdheter
[see (show) the 3. celebri-

tet som societeten 'slfiss om', 'lejon' [the oj of the day]. ~cel [-sel], ~el [-al] s her. litet lejon; lejonunge. L~el [-al]
npr. ^esque [-e'sk] a lejonartad. ~ess [-is] s lejoninna. ~et [-it] s lejonunge, ^-hearted [-hcr/tid, -*-] a modig som
ett lejon, ^hood [-hud] s celebritet jfr Hon 3. ~ize [-aiz] I. tr 1. bese en plats; visa [ngn J sevärdheter, tjänstgöra
Som ciceron åt ngn. 2. begapa ngn som ett underdjur, fira, göra mycket väsen av ngn. II. itr bese sevärdheterna
p& en plats. ~-like [-laik] a o. adv lik (som) ett lejon; lejon-.

a oj aid. hänga läpp, se sur ut; escape a p>'s ojs undfalla ngn; lick (smack) o.'s ojs slicka sig om munnen av.
biidi.; pass a p.'s ojs komma över ngns läppar; stow your ojs! S håll käften! from his own ojs av hans egen mun;
it is on every oj (everybody's ojs) det är på allas läppar (i var mans mun). 2. brädd, rand, kant; pip. 3. S prat;
uppkäftighet; none of your oj! var inte uppkäftig! II. tr 1. beröra med läpparna; poet. kyssa- 2. yttra sakta, viska.
Lipari [li'pari] npr; the ~ Islands Lipariska öarna.

lipll-deep [li'p|di:p] a ytlig; ej uppriktig. - -devotion [-divou\fn] s aid. gudsfruktan med läpparna. - -labour [-
leixba] s aid. ord utan gärningar; tomma böner, --language [-Jæ^gwidg]

8 tal[språk] I mots, till teckenspråk. -lOSS [-lis] a

ntan läppar, -ped [-t] a försedd med läppar; bot. läppblomstrig; mest i sms. med .. läppar [ithick'oj].

Upper [li'pa] s & krusning, svall. Llppincott [Ji'pigkat, -kot] npr. lipil-reading [li'p|ri:vdig] s dövas avläsning på
läpparna. -salve [-scuv] * 1. läppsalva. 2. biidi. smicker, komplimanger. Lipscomb[e] [li'pskam] npr. lipll-senrice
[li'p|sa:Vis] s fagra löften, tomma ord, munväder, -stick [-stik] I.s läppstift. II. tr måla läpparna. Lipton [li'ptan]
npr.

Ilqullate [likw|ei't] tr gruv. utsmälta, segra, -a-tion [-ei'Jn] s grnv. segring. -efaction [-ifae'kjn] s smältning;
kondensering; smält tillstånd, -efy [li'kwifai] I. tr förvandla till vätskeform, smälta; kondensera gas. U. itr bli
flytande, smälta; kondenseras, -escent [-e'snt] a smältande &o. liqueur [likju'a ei. fr. utt.] s likör, liquid [li'kwid] I.
a° 1. flytande av. Midi., i vätskeform. 2. poet. vatten-, våt. 3. biidi. klar, genomskinlig; om ljud mjuk, smekande,
smältande. 4. biidi. vacklande, lös princip o. d. 5. hand. likvid tiugang, disponibel. 6. jur. ostridig fordran. II. 8 1.
vätska. 2. gram. likvida. <x*ate [-eit] hand. I. tr 1. likvidera, betala skuld. 2. likvidera, avveckla affär. II. itr gå i
likvidation. nation [-ei'Jn] s 1. likvidering. 2. likvidation, avveckling [go into ~]; administration. /vätor [-eit®] s
utredningsman, /vlty [likwi'diti], ~ness [-'nis] s flytande tillstånd &o, jfr liquid.

liquor [li'ka] I. s 1. [rus]dryck, sprit; spirituous oj spritdryck; malt oj maltdryck; ~ laws rusdryckslag|ar, -
stiftning; oj prohibition spritförbud; in the worse for oj 'ankommen', berusad; oj-up S 'dragnagel', drink. 2. vätska
i olika speo. bet., saft, spad, lut Ac; 1 bryggerier vatten, ri. tr 1. S ge ngn sprit, 'fylla' [av. ~ up]. 2. smörja skor;
blöta <fec. III. itr S ta sig en 'klar', supa [av. ~ up]. liquorice [li'krms] s lakrits; lakritsrot.-
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little

liquorish [li'karij] a° 1. begiven på sprit, 'törstig'. 2. se lickerish. lira [li'arja] (pi. lire [-i]) s it. lira. Lisbeth pi'zbij),
-a|>] npr. Lisbon [li'zban] npr Lissabon. Lisburn [li'zba:n], Liskeard [-[lis-kcu'd],-] {+[lis- kcu'd],+} Lisle [lail,
li:l], Lismore [lizmo:', -] nprr.

lisp [lisp] I. itr läspa. II. tr [fram]läspa E&v. ~ out]. III. s läsp|ande, -ning. ^ing [-ig] o° läspande.

llssom[e] [li'sam] a smidig, mjuk; vig, snabb. Lisson [lisn], Lissoy [lisoi'] nprr.

1. list [list] I. s 1. åid. list, kant i aiim. 2. stad pà tyg, kiadeslist. 3. pi. [skrank kring] rän-narbana; tornerplats;
vädjobana av. biidi.; enter the ojs träda in på vädjobanan, ge sig in i striden, ta upp kampen Eagainst, with mot].
EC. tr sätta tätlister på dörr, täta.



2. list [list] I. s lista, förteckning Eo/på]; & rulla; he on (in) the ~ stå på listan; on the active aktiv tjänst; ^ of
sailings tur-lista; ~ of trains tågtidtabell. II. tr 1. sätta upp på lista, förteckna, anteckna; hand. notera. 2. hand.
prissätta [at till]. 3. åid. enrollera. III. rejl o. itr P ta värvning.

3. list [list] I. tr o. itr åid. ha lust, önska, vilja Ethe wind bloweth where it o*eth]. II. s åid. lust.

4. list [list] I. itr & få (ha) slagsida. II. s -t slagsida; to port (to starboard) babords (styrbords) slagsida.

5. list [list] itr o. tr åid. poet. för listen.

listen [lisn] I. itr lyssna, höra på; ~ to lyssna på, åhöra; biidi. lyssna till, lyda, ge efter för, föl" a; he would not ~
to reason han ville inte ta reson; ^ for lyssna efter; ^ in höra radio. II. tr poet. lyssna på. III. s; be on the ~ lyssna,
höra på. ~er [-a] s åhörare; lyssnare; a good ~ en som gärna hör på, en intresserad (tacksam) åhörare; ~ in
radiolyssnare. ~ing [-ig] s lyssnande, uppmärksammande; oj-post X lyssnarpost. Lister [li'sta] npr.

listless [li'stlis] a° lik|nöjd, -giltig, ointresserad, apatisk; ouppmärksam; slapp, lit [lit] imp. o. pp. av light. lit.
förkortn. för literally], literary, literature. litany [li'tani] s kyrki. litania av. btidi. Lit. D. förkortn. för iat.
Literarum Doctor Doctor

of Literature. literüacy [li/t(a)r|asi] s läs- och skrivkunnighet, -al [-al] « 1. ordagrann translation]. 2. bokstavlig,
egentlig betydelse .[»» the oj sense of the word]; F fullkomlig, verklig; in most oi earnest på rena rama allvaret.
3. om pers. som tar allt bokstavligt, fantasilös, prosaisk. 4. isht mat. bokstavs-; ~ error tryckfel, -alism [-alizm] s
1. ordagrann översättning; tolkning efter bokstaven. 2. själlös reproduktion, -ality [-æ'liti] s ordagrannhet;
[slavisk] bok-stavs|trohet,-träldom; torr prosaiskhet. -alize

[-alaiz] tr tangt efter bokstaven, -ally [^-ali] adv 1. ordagrant, ord för ord. 2. bokstavligen; efter bokstaven; i
egentlig betydelse, egentligen; F fullkomligt, rent av, formligen, -alness [-[-al-nis]-] {+[-al- nis]+} s se literality. -
ary [-ari] a° litterär, boklig; vitter; litteratur-; ~ critic litteraturkritiker, -anmälare, recensent; ~ man skriftställare,
författare; ~ property litterär äganderätt;

IKharge [li^aidg] s kem. blyjglete, -oxid. lithe [laiö] a böjlig, smidig, mjuk. LLtheby [li'öibi], Lithgow
[li'|>go(u)] nprr. lithium [li'fciam] s kem. litium. lithograph [li^agræf, -gra:f] I. s litografi, stentryck. n. tr o. itr
litografera. ~er [-[lijjo'-grafa]-] {+[lijjo'- grafa]+} s litograf. ~ic [liJ>ogræ/fik] a litogra-fisk. /vy [li£>o'grafi] s
litografi ss. konst. Lithuania [li^jufOei'nja] npr Litauen, ^n [-n] I. o litauisk. II. s 1. litauer. 2. litauiska [språket].

Lit. Hum. förkortn. för lat. Literae Humaniores

[examen i] klassiska språk i Oxford.

Iltigilant [li'tig|ant] I. a processande, tvistande; the parties oj parterna i målet. II. s tvistande part, -ate [-eit] I. itr
processa. II. tr processa om; tvista om. -ation [-ei'Jn] s rättstvist, process; processande; in oj omstridd, under
process, -ious [liti'djas] a° 1. process-lysten; t trätgirig. 2. jur. bestridd. 3. process-. -iousness [liti'djasnis]®
processlystnad, litmus [li'tmas] s lackmus [o> paper]. litOteS [lai'tOti:z] S litotes omskrivning av starkare

uttryck Et. ex. no small i st. f. great]. litre [li:'ta] sliter. Littell [lite'1] npr.

Utter [li'ta] I. s 1. bår rei *juka; åid. bärstol. 2. strö under kreatur; gödsel. 3. skräp, avfall, smörja; oreda,
oordning, ostädat skick; make a oj ställa till oreda, skräpa ner; in a oj av. huller om buller. 4. kull ar grisar o. d.
II. tr I. lägga Btrö under h&st o. d.; strö halm på golv Evani. ~ down]. 2. beströ; kasta huller om buller; skräpa
ner rum o. d. Eäv. ~ up &o]; belamra; om saker ligga kringströdda på. 3.yngla, föda ungar. III. itr yngla, grisa
&c. [-ri] a skräpig, belamrad, i oordning jfr föreg. little [litl] I. O 1. liten, pl. Små ofta känslobetonat, vilket small
i regel ej ar fmots. great el. big]; kort
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lively

till växten; kort sträcka, tid; ringa, obetydlig; a dear oj boy en liten rar pojke; an ugly oj old woman en liten fnl
gumma; a oj black dog en liten svart bund; when I was a oj boy när jag var liten;/rom a ~ one alltsedan jag (ban,
bon) var liten, från barndomen; the oj ones småttingarna; his &c ~ ones hans &c små [barn]; its oj ones dess
ungar; the oj Browns barnen Brown; the Lo, Bear astr. Lilla Björnen; ~ farmer småbrukare; o, finger lillfinger: ~
man småkapitalist o. d.; i tmtai gosse;

[-gou] S Cambr. univ. 'filen* förberedande examen.

Lfhampton [-hæ^m(p)tan] npr. /v/ness [-nis] s 1. litenhet; obetydlighet; knapphet. 2. småsinthet, futtighet,
lumpenhet. L^ton [-tan] npr.

littoral [li'taral] I. a litoral, kust-, strand- E~ zone]. II. s kuststräcka.

Iiturgl|ic[al°] [lita:'d3ik, -(a)!] a liturgisk, -ist [li/ta(:)d3ist] s liturg. -y [li'ta(:)d3i] s liturgi, gudstjänstordning.

livable se liveable.

1. live [laiv] attr. a 1. levande av. biidi.; livslevande; ~ bait levande bete; a real o, burglar F en riktig (tvättäkta)
inbrottstjuv; ~ stock se oj-stock; ~ weight levande vikt. 2. isht Am. liv-, kraft|full, energisk, 'vaken'. 3. aktuell
fråga. 4. glödande koi o. d. 5. ej exploderad, ej avbränd; laddad patron, skarp ammu-

nition; ~ steam färskånga; ~ icire ledning med pådragen ström; he is a o, wire han är laddad med energi. 6. fast
berg. 7. poet. ren luft 8. rörlig, drivande maskindel.

2. live [liv] I. itr 1. leva; livnära sig, ha sitt uppehälle; fortleva; ^ by leva av (på) yrke, förvärvskälla [fishing; o.'s
pen]', oj on leva på livsmedéi, inkomst, andra &e [vegetables; air; a pound a week; o.'s relations; charity; o.'s
name]; have nothing to o> on inte ha ngt att leva av; by (to) o. s. leva för sig själv; <v again leva upp igen, få nytt
liv; ~ down se II; o, from hand to mouth leva ur hand i mun; ~ on' fortleva, leva kvar; ~ out se II; oj through
uppleva, genomgå; överleva; ~ up to leva ända till en tid; leva enligt sina principer o. d.; leva efter sina
inkomster, Isht leva upp en summa; ~ up to o.'s reputation hävda sitt rykte; ~ to know få erfara; ~ to see uppleva;
you will o, to repent en gång kommer du att få ångra det; she won't o, to be an old woman hon blir inte gammal;
he cannot oj han går inte igenom sjukdomen; long oj the king! leve konungen! as I oj så sant jag lever; ~ [as] a
bachelor (maid), oj single leva ogift; o, in a small way leva indraget, ha det smått; close leva snålt, knappt unna
sig maten; oj fast leva undan (i sus och dus); ~ hard leva enkelt (tarvligt); ~ well leva (äta) gott; ha det bra; leva
ett rättskaffens liv; ~ and learn man lär så länge man lever; even as they ojd and moved som de gick och stod; ~
and let ~ leva och låta leva; ty. leben und leben lassen. 2. bo, vara bosatt, ha sitt hem; vistas [at a place, in
London, in the country, with o.'s parents]; oj in om biträden b0 i affären [mots. Oj out; Am. äv. vara tjänare]; ojd
in om rum bebott; unfit to oj in obeboelig; he quite ~s there han är som hemma där; han är där jämt och ständigt.
3. & hålla sjön, hålla sig flytande [o, afloat]; o, out the storm rida ut stormen. II. tr 1. leva ett liv; genom sitt liv
visa; ~ down bringa ngt i glömska gnm ett oklanderligt liv o. d.; övervinna fördom, sorg &c; ~ OUt leva natten o.
d. Ut; se äv. I. 2 o. 3; o* a lie göra sitt liv till en lögn. 2. jakt. hålla farten [äv. ~ icith hounds]. ^able [-abl] a 1. ett
liv värt att leva. 2. be-boelig. 3. som man kan bo ihop med, um-gängsam Eäv. oj-with]. ~d [laivd, livd] o i sms. -
livad Elong-o,]. oJihood [lai'vlihud] s [livs]uppehälle; earn (get, make) a oj förtjäna sitt bröd, livnära sig; seek a
oj söka sin utkomst. oJily [laiMili] adv livligt &o, se lively, o,liness [lai'vlinis] s livlighet; livaktighet; liv i
framställning Ao, se lively, "»long [-lorj, [-lai'v-log]-] {+lai'v- log]+} a poet. litt. hela långa; the oj day hela Guds
långa dag[en]; the oj summer så lång sommaren är (var). [-rvly[lai'vli]al.livlig;livaktig,-]
{+rvly[lai'vli]al.livlig;liv- aktig,+} -full; [levnads]glad; Fspännande, svår, 'het' &c; in a ~ way (manner) livligt;
thepo-
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lice had a o> time of it polisen hade det hett; look o, F raska på. 2. livlig, levande, natur-trogen. 3. «£> om fartyg
lätt, som tar sjön bra.

[laivn] vani. ~ up I. tr liva (pigga) upp. II. itr bli livligare (uppiggad &c), ljusna. -oak [lai'vouk] S amer. ek
Quercus virens.

1. liver [li'va] s 1. en som lever s& ei. s& a light o,' en lättsinnig människa; a good o, isht en goddagspilt
(läckergom); av. en som för ett rättskaffens liv. 2. isht Am. inbyggare.

2. liver [li'va] I. s 1. lever; the oj wing högra 7ingen; skämts, högra armen; lily o>, white ~ feghet. 2. leversjuka
[äv. o,-complaint]. II. a lever|brun, -färgad [av. oj-brown,

-coloured]. ~ed [-d] a i sms. -levrad; white-oj feg.

liveried [li'varid] a livréklädd, i livré, liverish [li'varij] a som har ont i levern, leversjuk; se ay. t. livery 2.

Liverpool [li'va|pu:l] npr. -pudlian [-pA'dlian]

Fl .a Liverpool-. II. 8 Liverpoolbo. liverwort [li'vawait] s bot. levermossa; av. blå-sippa m. m.

1. livery [li'vari] a 1. lever|artad, -brun. 2. leversjuk; F krasslig; retlig, ur gängorna.

2. livery [li'vari] a 1. livré; gilledräkt, ntmarkan-de dräkt av. biidi.; ~ servant livréklädd betjänt. 2. medlemskap i
ett ~ company: gille, korporation i Londons city; take up o.'s ~ bli liveryman se d. o. 1. 3. hist, [ranson av]
proviant o. d. för underhavande. 4. àld. Utfodring av främmande hastar fat /v»]. 5. jur. överlämnande av
egendom; fastebrev, lagfartsbevis. /N/man [-man] s 1. gillebroder, korporationsmedlem borgare och valman i
Londons City. 2. fodermarsk o. d. i hyrstaii. ~-Stable [-stei'bl] s utfodrings-, hyr|stall; hyr[kusk]verk.

liveS I. [laivz] pl. av life. II. [livz] 8. pers. sg. pres. av live.

Livesey [lai'vzi, li'vzi] npr. live-stock [lai'vstok] s kreatursbesättning, levande inventarier p& egendom; husdjur;
boskap trade]. Livia [li'via] npr.

livid [li'vid] a° blygrå, svartblå ss. efter slag, dödsblek, blåvit, askgrå i synen. ~ity [livi'diti] s blygråhet; blåjnad,
-märke efter slag; dödsblekhet.

living [li'vig] I. a 1. levande; i livet; nu (då) levande, samtida [the only man /v]: the ~ de levande, jfr land I. 2; ~
fountain springbrunn; ~ language levande språk; ~ water levande vatten; ständigt rinnande vatten; Pil not tell a ~
soul jag skall inte tala om det för en levande själ (för någon); spare no o* thing ej skona något levande; within oj
memory som nu levande personer kunna erinra sig; I saw his own ~ self jag såg honom livslevande. 2.
naturtrogen, livslevande. 3. glödande kol o. d. 4. fast berg; the oj rock hälleberget, klippan. 5. livlig; livskraftig.
II. s

I. liv, 'att leva'; vistelse; plain oj and high thinking ett enkelt och filosofiskt liv. 2. [livsuppehälle, utkomst;
bärgning [bare #v]; make (earn, get) a (o.'s) oj förtjäna sitt bröd, livnära sig; ~ tcage existensminimum. 3. * mat;
förplägnad [the oj there]; good god mat, att leva gott. 4. kyrki. pastorat ur ekon. synpunkt [a good ~-room [-
ru(:)m] s vardagsrum.

Livingston[e] [li'vigstan] npr. Livonia [livou'nja] npr Livland. Livy [li'vi] npr Livius. lixiviate [liksi'vieit] tr
utluta; luta. lizard [li'zad] s 1. zooi. ödla. 2. stags kanariefågel canary]. 3. «t> ridare. 4. the Loj = Loj Point i
Cornwall. Lizzie [li'zi] I. npr kortform av Elizabeth Lisa.

II. s 1. S billig bil, 'kärra', isht Fordbil [tin o,]. 2. & S stor kanon; stor granat; slagskepp av samma klass som
'Queen Elizabeth'.

L. J. förkortn. för Lord Justice. II. = lines. llama [la:'ma] s zooi. lama. Llanllberis [læn|be'ris, £>læn-], -daff [-
dæ'f], -dovery [-dou'vari, -dA;v-], -dudno [-dA'dno(u), -di'd-], -elly [-e'(t>)li], -gollen [-go'(t))lan]wprr.

Anm. I walesiskt uttal betecknar II tonlöst [1]. LL. B. [del b i/, - - -] förkortn. för lat. Legum Bac-calaureus
Bachelor of Laws juris kandidat. LL. D. [e'leldi:', - - -'] = Legum Doctor Doctor of Laws juris doktor.



Llewel[l]yn [lu(:)e'lin] npr.

Lloyd [loid] npr; o*'s sjöförsäkrings- o. klassificerings-

anstalt list, register, underwriters &c]. L. M. 8. förkortn. för London, Midland and Scottish Railway; London
Missionary Society; Licentiate in Medicine and Surgery ung. legitimerad läkare. L. N. E. R. = London and
North-- Eastern Railway. lo [lou] interj aid. si! se! tänk! [vani. skämts. ~ + and behold!].

load [loud] I. s 1. last; lass; börda av. biidi.: tyngd; a o, of hay ett hölass; a ~ was lifted from my heart det föll en
sten från mitt bröst; have [got] a oj on S ha fått så mycket sprit man tål, vara på snusen. 2. tekn. belastning. 3.
laddning. 4. pi. o,s F massor; ojS of en hel 'laddning' (fullt upp) med, gott om, en massa. II. tr 1. lasta; lassa [up
på]; and unload lasta och lossa; ~ o. s. up with lasta på sig. 2. belasta. 3. ladda; be o^ed av. ha sitt vapen laddat; ~
the film into the camera ladda kameran. 4. överlasta, nedtynga; överfylla; överhopa [with gifts], överösa [with
abuse]. 5. förfalska &o, se ojed. 6. försäkr. höja premie. III. itr 1. lasta, ta in last, ta ombord passagerare [äv. ~
up]. 2. ladda. 3. börs. köpa upp aktier i massa; be o>ed up with ligga inne med massor av ngt som säkerhet. -
displacement [-displei'smant], ^-draught [-dra:ft] s i» djupgående på last. /ved [-id] a 1. lastad; laddad; nedtyngd
&c, se load; oj
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table dignande bord. 2. försedd med bly-tyngd o. a.; förfalskad; ^ cane mankill; ~ dice falska tärningar. 3. om
tungan belagd. 4. Am. S berusad. <ven [-an] aw. pp. av load. o,er [-a] 8 1. lastare. 2. laddare äv. i sms. [-[muzzle-
-/v],-] {+[muzzle- -/v],+} /vinfl [-ig] s 1. lastning; ot-gauge jamv. lastprofil; oz-place, port of ~ lastageplats. 2. %
last. 3. laddning. 4. förfalskning jfr loaded. 5. förs&kr. extrapremie. <^-line [-lain] s »i* lastlinje [&y. o,-
waterline]. ~star [-sta:] se lodestar. ~stone [-stoun] s naturlig magnet.

1. loaf [louf] I. 8 (pi. loaves [louvz]) 1. ett bröd, stor bulle, limpa of bread]; half a o* is better than none (no
bread) ordst. något är bättre än intet; loaves and fishes brödfödan jfr Joh. 6:26. 2. sockertopp of sugar, sugar-

~ sugar toppsocker. 3. kålhuvud o. d. II. itr om kai o. d. knyta sig Eav. loave].

2. loaf [louf] I. itr 1. slå dank, slöa. 2. stryka omkring, g. och driva; flanera [av. ~ about]. II. tr; o, away sysslolöst
förnöta tid. III. 5 1. dagdriveri; slöande, sysslolöshet. 2. promenad.

loam [loum] s 1. [form]lera. 2. fruktbar lerjord,

sandblandad lera. o,y [-i] a lerjartad, -ig. loan [loun] I. s lån, isht penninglån; kredit; Pi. 0,8 av. kreditgivning,
utlåning; on o, utlånt; till låns; ask for the o, of be att få låna; have the o* of låna; raise a o, ta upp ett lån; bond o,
obligationslånj/orcc^ ~ tvångslån; long-term (short-term) o, långfristigt (kortfristigt) lån; mortgage ~
inteckningslån; sinking-fund o, amorteringslån; State o, statslån; war o, krigslån; ~ with definite maturity fast
lån. II. tr isht Am. låna [ut]. -holder [-houxlda]s obligations-, intecknings|-innehavare. ^-office [-o^fis] s 1.
lånekontor; pantbank. 2. byrå för tecknande av statslån. /v-soclety [-sasai^ati] s lånekassa. ~-word [-wa:d] s
lånord, (oath [IouJj] a obenägen, ohågad, ovillig [ito att]; be o, to inf. ogärna göra ngt; nothing o, långt ifrån
ovillig, mycket pigg på; adv. ej ogärna, o>e [louö] tr avsky; vämjas vid. *ving [lou'Öig] s avsky; vämjelse, singly
[lou'öigli] adv med avsky; med vämjelse. ~ly [lou'&i] a aid. vedervärdig; förhatlig. <x.ness [-nis] s obenägenhet,
motvilja. <vSome [-sam, lou'ö-] a° vämjelig, äcklig, vedervärdig; avskyvärd, förhatlig.

loavlled [louv|d] se 1. loaf II. -es [-z] pl. av 1. loaf

lob [lob] I. 8 1. sport, lobb långsam iag boll 1 kricket, hög boU i tennis. 2. dial. tölp. 3. dial, klump, klimp. II. tr
lobba boll. III. itr lunka, lobby [lo'bi] I. s 1. [för]hall, vestibul, korridor; teat. &v. foajé. 2. pari. hall för
allmänheten; av. omröstningskorridor [division 'v]; ~ member korridorpolitiker. II. itr isht Am. driva



korridorpolitik. III. tr isht Am. 'bearbeta' riksdagsman o. d.; o* through driva igenom lagför-

slag genom korridorpolitik. ~ist [-ist] s korridorpolitiker, lobe [loub] s lob; flik; <v» of the ear örsnibb, lobelia
[lo(u)bi:'lja] s bot. lobelia, lobscouse [lo'bskaus] s »t» lapskojs. lobster [lo'bsta] s 1. hummer; red as a o* röd som
en kräfta. 2. Rrakti. rödrock, engelsk soldat.

lobulllar [lo'bj|ula] a lobartad, lob-; flikformig. -e [-u:l] s liten lob (flik), local [lou'k(a)l] I. a lokal[-], på platsen,
plats-, orts-; kommunal; rums-; ~ adverb rums-adverb; ~ authorities kommunala myndigheter; länsstyrelse; ~
board ung. kommunalnämnd; lokalstyrelse; ~ colour lokalfärg; ~ examination skolexamen under
universitetskontroll; ~ government kommunal självstyrelse; Lo, Government Board förr kommunaldepartement
nu uppgånget i Ministry of Health; o, knowledge lokalkännedom; ~ option (veto) kommunal
självbestämmanderätt i alkoholfrågan, lokalt veto; ~ press lokalpress, ortstidningar; »v, sense lokalsinne;
rumsbetydelse; taxes kommunalskatt. II. s 1. 'inföding'; predikant (läkare &c) på platsen. 2. lokalnyhet. 3.
lokal[porto]frimärke. 4. lokaltåg. 5. pi. ots — ot examinations se ovan. 6. se o,e. o.q [lo(u)ka:/l] s plats, scen för
händelse o. d. ~ism [-izm] s 1. lokal natur. 2. förkärlek för viss plats, lokalpatriotism; lokalintresse,
småstadsaktighet o. d. 3. provinsialism; ortsegendomlighet. ~ity [-[lo(u)kæ/-liti]-] {+[lo(u)kæ/- liti]+} s 1. läge,
geografisk belägenhet. 2. lokalitet, plats, ställe; fyndort; acquainted with the oj lokaliserad. 3. trakt, ort; all over
this o, överallt här på orten; the inhabitants of the o, ortsbefolkningen. 4. frenoi. lokalsinne. 5. pi.
lokalförhållanden, ^ization [-aizei'Jn, -liz-] s lokalisering, jfr reij. ~ize [-aiz] tr 1. lokalisera; isht inskränka,
begränsa till visst område; ge ngt lokal karaktär (omfattning); ^ o.'s attention upon inrikta sin uppmärksamhet på.
2. t finna platsen för &c, jfr locate I. 1. ~ly

i} adv lokalt; med hänsyn till platsen [-(läget); på platsen, på vissa orter; vary oj variera lokalt, vara olika på
olika platser. Locarno [lokcr/no(u)] npr. locllate [lo(u)k|ei't] I. tr 1. lokalisera, ange platsen (området) för, utröna
läget av, finna.

2. förlägga, placera; ~ o. s. slå sig ner, bosätta sig; be o,d isht Am. vara belägen; vara bosatt; vara placerad av.
biidi.; ha sitt säte.

3. Am. utse plats (tomt) för; bestämma gränserna för, göra inmutning o. d. II. itr Am. slå sig ner, bosätta sig. -
ation [-ei'Jn] s 1. lokalisering jfr föreg. 2. förläggande, placerande; läge, belägenhet, plats; geoi. förekomst. 3.
Am. bestämmande av gränser o. d.; jordlott, inmutning. 4. Am. boningsort. 5. jur. uthyrande, bortarrendering. -
ative [lo'kativ] a o. s gram. lokativ.
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loch [lox, lok] s skotti. 1. insjö, sjö [I>v [-Lomond],-] {+Lo- mond],+} 2. havsvik, fjord [Lo, Tyne], L^aber [-
se'ba], L~iel [-i:'l], L^invar [-inva*/], Loj-leven [-le'vn], L^nagar [-noga*/] nprr.

1. lock [lok] 8 1. lock, länk av hår. 2. tapp, tott a» uii o. d. 3. dial, liten smula, handfull.

2. lock [lok] I. 8 1. lås i aiim.; under oj and key vai inlåst; inom lås och bom; on ths single oj om dörr stängd,
olåst. 2. lås[mekanism] på gevär o. d; oj, stock, and barrel hela 'högen'; rubb och stubb. 3. spärr, sprint, broms-
inrättning p& hjui. 4. biidi. 'låsning', isht [-[tra-fik]stockning-] {+[tra- fik]stockning+} of carriages]; at a o, aid. i
klämma, fast. 5. sluss. 6. = rowlock. 7. Loj läk. kurhus [Lo» Hospital]. II. tr 1. låsa [igen], stänga med lås; ~ in
låsa in; låsa inne, stänga in; o>ed in sleep försjunken i sömn; ~ out utestänga; av. avstänga från arbete, lockouta;
o/ up låsa till, stänga tv. absoi.; låsa in (ner, undan); stänga in; arrestera; stänga, spärra farvatten; låsa fast kapital;
ojed-up capital fastlåst kapital; ojed up av. förborgad; /v o. s. up in o.'s room låsa in sig på sitt rum. 2. biidi.
innesluta; oted with omgiven av. 3. låsa, fästa; ~ up the form boktr. sluta formen. 4. o>ed av. hårt sluten [in a p.'s
arms]\ o>ed in combat invecklad i hård strid. 5. förse med slussar]; slussa båt [down, up], m.itr 1. gå i lås, gå att
låsa; the door will not oj låset tar inte. 2. aiim. låsa sig, fastna: gripa Einto i vartannat]. 3. sluta upp. 4. slussa. 5.



om framvagn svänga, ~age [-105] s 1. sluss-höjd. 2. slussavgift. 3. alla slussar i kanal. 4. slussning. ^-chamber [-
tjeixmba] s slussbassäng.

Locke [lok] npr.

locked [lokt] a mest i sms. -lockig.

lockller [b'k|a] s 1. en som låser &o., se 2. lock. 2. fastlåda, skåp; förvaringsfack; pulpet[låda]; & fast kista; not a
shot in the o* inte ett öre på fickan, -et [-it] s medaljong. - -gate [-geit] s slussport.

Lockllhart [lo'k|at, -hart], -le [-'i] nprr.

lockll-jaw [lo'lqdgo:] s iak. munlås stelkramp. - -jawed [-d3a:d] a stum av förvåning o. d. - -keeper [-ki:xpa] s
slussvaktare. -less [-lis] a utan lås. - -nut [-nAt] s stoppmutter. - -out [-au't, - -] s lockout, arbetsavstängning.

Locksley [lo'ksli] npr.

lockllsman [lo'k|sman] s slussvaktare. -smith [-smi|>] s låssmed. - -stitch [-stitj] s kedjesöm. - -up [-Ap] I. s 1.
stängning; stängdags. 2. fastlåsning av (ei. fastlåst) kapital. 3.finka, arrest. II. a som går att låsa.

Lockllwood [lo'k|wud], -yer [-ja] nprr.

locomotlle [lou'ka|mout] itr bioi. förflytta sig. -ion [-mou'Jn] s 1. förflyttning ur stallet; rörelseförmåga. 2.
resande omkring, resor; fort-skaffningssätt; means of oj samfärdsmedel. -ive [-moutiv, ---'-] I. a 1. försedd med
rörelseförmåga; rörlig; ~ engine isht lokomotiv;

a oj person skämts, en som ständigt är på resande fot. 2. rörelse- faculty (power), organs]; for ~ purposes för
transportändamål; in these ~ days skämts, nu för tiden när alla resa. II. s 1. lokomotiv, lok. 2. djur med
rörelseförmåga. 3. pi. o,s S ben, apostlahästar.

Locrüia [lou'krjia], -ine [bkrai'n], -is [-is] nprr. iocüum[-]tenens [lou'kjamti/nenz] s lat. vikarie för läkare el. präst
[F av. locum]. -US [-as] (pl. -i [lou'sai]) s iat. plats, ställe; geom. ort. locust [lou'kast] a 1. zooi. gräshoppa; biidi.
parasit. 2. bot. akacia [av. oj-tree], locutilion [lokju:'Jn, la-] s talesätt; idiomatiskt uttryck. -ory [b'kjutari] s
samtalsrum i kloster, lode [loud] s 1. dike; vattenfåra. 2. gruv. malmlåder, -gång. ~star [-sta:] s polstjärnan; biidi.
ledstjärna, ^stone se loadstone. Lodge [bdg] npr.

lodglle [lodj] I. s 1. hydda; jaktstuga. 2. grindstuga, trädg&rdsmästarbostad: portvaktsrum [porter's oj]. 3.
tillfällig bostad, boning. 4. cambr. univ. rektorsbostad, ö. djurs kula, isht bäverhydda. 6. Am. wigwam, tält. 7.
ordensloge; grand oj storloge. II. tr 1. inhysa, inkvartera, härbärgera av. biidi.; hyra ut rum åt; be well ojd bo bra;
~ in prison sätta i fängelse. 2. placera, sätta, lägga; deponera; jur. framföra, ingiva klagomål o. d. a complaint]; oj
an information against angiva; ~ an objection komma med (göra) en invändning, framföra betänkligheter; the
power o,d in his hands (in him, with him) den makt som lagts i hans hand. 3. driva in, isht placera (sticka in)
vapen o. d.; avlagra gyttja o. d.; a bullet Ojd in the brain en kula som fastnat (sitter) i hjärnan. 4. slå ned säd;
crops ojd by rains liggsäd. III. itr 1. % ta[ga] in för natten, logera; aiim. bo äv. biidi.; ~ in the open air sova under
bar himmel. 2. hyra rum, bo; ~ with hyra av, bo hos. 3. om projektil

0. d. slå ned; fastna; hopa sig. 4. om säd ligga, -ement se lodgment, -er [-a] s hyresgäst; inneboende;
inackordering, -ing [-ig] s

1. husram; logi; board and oj inackordering.

2. pi. 0,8 hyrda (hyrt) rum ej på hoteii, möblerade rum; hyreslägenhet, bostad; live in o>s hyra rum; at his ojS
hemma hos honom, -ing-house [-ighaus] s privathotell, rum för resande; common oj natthärbärge tör fattiga, -
ment [-mant] s 1. X förskansning i erövrad ställning; fotfäste, fast fot av. Midi.; make (effect) a oj förskansa sig,
sätta sig fast; biidi. hävda sin position. 2. jur. deposition. 3. anhopning, av-lagring, samling; find oj om vatten o.
d. samla sig.

Lodore [lo(u)do:'], Lodowick [lo'dowik], Loe [lu:], Lofoten [bfou't(a)n] nprr. loft [lo(:)ft] I. s 1. loft, vind;



hoskulle. 2. duvslag. 3. i kyrka o. d. läktare, galleri. II. tr golf slå bon högt. ~er [-a] s slags goifkiubba. 'vily [-ili]
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adv 1. högt; i höjden; upphöjt &c, se lofty. 2. högdraget. ~iness [-inis] s 1. höjd; höghet, upphöjdhet. 2.
högdragenhet. [-i] a 1. utt. om sak hög; om rum hög i taket; imponerande, ståtlig; biidi. upphöjd; högtsträvande;
sublim; gravitetisk; of ~ stature om pers. högrest. 2. av. om pers. hög[dragen], 'överlägsen'.

1. log [log] I. s 1. ej tillyxad stock; träjkloss, -kubb; sleep like a oj sova som en stock; you roll my oj and Pil roll
yours ordst. hjälper du mig så hjälper jag dig. 2. Midi. F träskalle, dumhuvud. 3. logg; heave (throw) the oj logga:
sail by the oj segla efter loggen. 4. »i* se oj-book. II. tr 1. hugga timmer i stockar; Am. avverka timmer. 2. i
införa i loggbok; göra viss sträcka enligt logg; ~ [down] av. anteckna i allm. 3. «i* bötfälla [till].

2. log [log] mat. förkortn. för the logarithm of Logan [lou'gan] npr. I

bär hybrid av hallon o. björnbär.

logan-stone [b'ganstoun] s se rocking-stone. logarithm [lo'gar|i]pm, -iöm] * mat. logaritm.

~ic [-i'Jjmikj-i'Sm-] a logaritmisk,logaritm-, logil-board [lo'g|bo:d] s logg|bräde, -tavla. - -book [-buk] s i*
loggbok; dagbok, journal i skola &c. - -cabin [-kæ'bin] s blockhus. - -chip [-tjip] se log-ship, --fire [-faia] s
stockeld, -gerhead [-ahed] s 1. träskalle, dumhuvud. 2. tjärlod o. d. 3. havssköldpadda m. fl. djur. 4. be at ojs vara
osams, ligga i luven på varandra. -ging [-ig] s stockhuggning; Am. timmeravverkning. - -glass [-gla:s] s i»
logglas. --house [-haus], - -hut [-hAt] s blockhus, logic [lo'dgik] s logik; biidi. av. beviskraft o. d.: the ~ of events
(facts) ung. omständigheternas makt. £-(a)l] a° logisk. ~ian [lo-dgi'Jn, lo(u)-j s logiker, log-line [lo'glain] s
logglina, logoügram [b'go|græm] s logogram, ordtecken i stenograf!, sigel. -griph [-grif] s logogryf, ordgåta. -
machy [bgo'maki] s tvist om ord. Logos [b'gos] s logos, Ordet; förnuftet, log-lireel [lo'glrr.l] s -i loggrulle. -roll [-
roul] itr F kompromissa; hjälpa varandra &c, jfr föij. -rolling [-roulig] s 1. pari. F kompromissande, 'kohandel' jtr
1. log I. 1. 2. F ömsesidigt puffande rör varandras böcker, vänrecense-rande [literary -Ship [-Jip] s 4> logg-
skädda. Logue [loug] npr.

logwood [b'gwud] s kampeschträ, färgträ. loin [loin] s 1. pi. ojs länder, njurtrakten; gird up o.'s ojs bibi. omgjorda
sina länder av. biidi. 2. njurstek of mutton]. ~-cloth [-klo(:)]p] S skynke kriug höfterna, loiter [bi'ta] I. itr söla; gå
och driva, stryka omkring [äv. ~ about]. II. tr nu blott ~ away förslösa (Slarva bort) dd. ~er [-ra] s sölare;
dagdrivare. ~ing [-rig] I. a° sölig, sölande. II. s söl; dagdriveri, loll [lol] I. itr 1. luta sig lättjefullt, sträcka sig,

vräka sig; ligga och dra sig; hänga; ~ about gå och driva; lata sig; ~ on a chair hänga vårdslöst på en stol. 2. om
tunga hänga ut [vani. ~ out]. II. tr 1. lättjefullt luta, låta armen o. d. vila [on mot]. 2. låta tungan hänga [vani. ~
out]. Loliard [lo'lad] S lollard anhängare till Wyclif. lollipop [lo'lipop] s vaui. pi. ojs karameller, got-ter,
'klubbor', lollop [lo'lap] itr F 1. lata sig, vräka sig; gå och dröna jfr loll 1. 1. 2. guppa; skumpa, klampa iväg o. d.
Lombard [b'mbad] I. s 1. hist, langobard. 2. lombard; förr äv. växlare, bankir; ~ Street gata i London; biidi.
penningmarknaden; finansmännen; oj Street to a china orange hundra mot ett. II. a lombardisk. ~ic [bmba:'dik] a
lombardisk. [-i] npr Lombardiet. Lomond [lou'mand] npr [Loch o*]. London [U'ndan] npr; oj clay geoi.
londonlera: ~ ivy londonjrök, -dimma; ~ particular F riktig londondimma; ~ pride bot. Saxifraga um-brosa, slags
stenbräcka. ~derry [-deri] npr. ~er [-a] s londonbo. ~ism [-izm] s londonism, londonsk [språk]egendomlighet.
lone [loun] attr. a poet. litt. allena, ensam; enslig; om kvinna ogift, ensamstående anka; play a o, hand vara utan
medspelare; biidi. [försöka] + reda sig på egen hand, gå sin egen väg. liness [-linis] s ensamhet; enslighet; enstö-
righet. ~ly [-li] a ensam, utan vänner o. d.; enslig; enstörig; feel ~ känna sig ensam 0. övergiven. ~Some [-sam] a
ensam, övergiven; + enslig, ödslig, dyster.



1. long [log] itr längta [for efter ngn ei. ngt; to inf. [efter] att [få]]; ojed-for efterlängtad.

2. long [log] I. a 1. lång i rum ei. tid; långsträckt; långvarig; långdragen, tråkig i längden &c, jfr ex.; three inches
~ tre tum lång; two months oj två månader lång; it's as broad as it's ~ det kommer på ett ut; ~ beer F stort glas öl;
~ bill lång (stor) räkning jfr.?; ~ breath djupt

+ andetag; ~ clay F långpipa; ~ custom gammal sed; ~ drink F dryck i stort glas; ears bildl. åsneöron, dumhet; ~
enemies gamla fiender; ~ family F stor familj; ~ figure Fstor summa; ~ finger långfinger; ~ in the fingers
långfingrad; ~ firm F skojarliga som tar på kredit; oj friends gamla vänner; ~ Åe«^biidi. klyftighet; förutseende;
en 'försiktig general'; ~ history gamla (höga) anor; o.'s ~ home den sista vilan, graven; himmelen; ~ look
dröjande (trånande) blick; ^ memory gott minne; ~ odds F stora chanser, så gott som säkert; vid vad stor risk; ~
price F högt pris; ~ primer boktr. korpus; in the oj run i längden; ~ sight skarp syn; långsynthet; biidi. skarpsinne,
förutseende; lång sikt; ~ story lång (vidlyftig) historia; to make a o, story short saken är kort sagt (med ett ord)
den att; [for] a oj time (while) länge; this oj time hela denna tid tills nu; oj Tom F stor långskjntande
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kanon; ~ tongue biidi. bra 'munläder'; ~ train fjärrtåg [av. ^-distance train]; ~ views förutseende, vida vyer;
syllable, t'o?cenång stavelse, vokal; ofta oeg. betonad stavelse, vokal; diftong; nu waist låg midja; that's a ~ word
F det är mycket sagt. 2. dryg: two ~ miles drygt två mil; ~ years ago utt. för många år sedan; ~ dozen 18; ~
hundred storhnndrade, 120; maJce ~ hours (a nu day) arbeta länge. 3. om tid avlägsen [« ~ date]; hand.
lång[fristig] [äv. 0,'dated] [<v» bill, investment]. 4. längd-[

att leva. IX. 8 van!, elliptiskt 1. I vissa adverb i ella uttr,

lång tid, länge, itr III; it was not ~ before he came det dröjde inte länge förrän han kom; before nu inom kort,
snart; for ~ länge; på länge; pred. långvarig; take ~ ta lång tid; that •v» F så lång tid, så länge [ten times that 2. the
and the short of it 'summan av kardemumman',hela historien; to make short of r%> saken är kort sagt den att. 3.
lång stavelse; and shorts klassisk vers. 4. the Lnu = the long vacation se d. o. III. adv 1. länge; om tid långt; tbi.
för länge sedan ["»-forgotten, -lost]; ~ ago (since) för länge sedan; ^ before this långt före detta; as (so) nu as så
länge [som]; om .. bara; as as . . ago redan för .. sedan; so F adjö [så länge]! ~ live the king! leve konungen! be
about hålla på länge med ngt; times ~ past (gone by) längesedan svunna tider; he had not nu dined han hade nyss
ätit; how nu has he left? hur länge sedan är det han for? ~ and ~ ago för länge, länge sedan. 2. efter tidsuttr. hel;
an hour nu en hel timme; all day (night) nu hela dagen (natten) [lång (igenom, i ända)]; all his life ~ [under (i)]
hela sitt liv. 3. jfr

I. 5. o. II. 1.

long, förkortn. för longitude. longæval se longeval.

long-llboat [lo'gjbout] 5 & segelfartygs storbåt, -bow [-bou] 5 pilbåge; draw the ~ F skära till i växten, 'skarva',
'dikta', -breathed [-brej>t] a som kan hålla andan länge; biidi. envis, seg. -clothes [-klouöz] s Pi. linda, -continued
[-[-'kan-ti'nju:d]-] {+[-'kan- ti'nju:d]+} a långvarig, -drawn [-dro:'n, - -] a långdragen [äv. djup suck.

longe [bn(d)j] se tunne.

1. longer [lo'qa] s ^ en längtande.

2. longller [lo'glga] kompar. av long I. a längre.

II. adv om tid längre; vidare [vani. no (a little, any, much)looker-on
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▼ad man vet tyder på motsatsen. 4. se nt, synas, tyckas, förefalla; ta sig nt; ~ alive! F raska på; ~ badly se illa
(betänkligt &c) ut för ngn; ~ better se bättre (mer lovande &c) ut; se friskare ut; black (blue) se dyster (mörk,
hotfull, ond) ut; ~ grave se allvarlig ut; ~ ill se sjuk ut; se betänkligt ut; ~ well se bra (lämpligt, lovande) ut; göra
sig bra; ~ as if se ut (förefalla) som om; ~ like se ut som, likna, jrr 1. like I. 1.; it ojs so (ilike it) det ser så ut; you
oj it det ser du ut för; what a fright you oj! så du ser ut! doesn't he ~ a darling? ser han inte förtjusande ut? är han
inte söt? ~ every inch a queen se ut som en drottning i varje tum; he doesn't ~ his age han ser ung ut för sin ålder;
she o,ed the part to perfection hennes mask var ypperlig; it o, sa larger room than it is rummet ser större ut än vad
det är; ^ o. s. (o.'s old self) again se frisk ut (vara sig lik) igen; ~ to be se ut att vara. 5. aid. se till, laga att. 6. $
vänta sig att; aid. längta efter. 7. med adv. ei. prep.: ~ about se sig om[kring] av. biidi.: tänka på saken o. d.; vara
på sin vakt, se sig för, se upp [av. ~ about one]: he ojed about him han såg sig omkring; ~ about for se sig om
efter, söka piats o. d.; ^ after se' efter, följa med blicken; söka efter; jfr II. 4,; ~ at se' på, ti'tta på, betrakta; Midi.
av. taga i betraktande, överväga; ~ at o. s. in the glass se sig i spegeln, spegla sig; to ~ at him F av hans utseende
att döma; she will not o, at him hon vill inte titta åt honom; he ojed at the matter very differently han hade en helt
annan syn på saken; he doesn't oj twice at his money han ser inte på slanten, han är inte knusslig; ~ away se bort,
titta bort; o* back se sig om, se tillbaka [ofta uidi. upon, to på]; biidi. av. tveka; stagnera, gå tillbaka; /v down
titta ner; se ned [[wp]o» på av. biidi.: förakta, se över axeln]; hand. gå ned, falla; jfr II. 4.; ~ down o.'s nose at F i
tysthet ogilla; oj for leta efter, söka; vänta [sig]; hoppas på; oj forward se framåt; ^ forward to emotse, vänta
[sig]; ofta hoppas på, längta efter, glädja sig åt ngt kommande; in se in; titta i, leta i in the grammar]; F titta i'n,
göra ett kort besök [at a place; upon a p.]; se i radio; ~ into se in i, titta i; Midi. undersöka, taga noga reda på,
granska, syna; vetta åt; ~ thoroughly into a th. sjrna ngt i sömmarna; ~ on adv. se på', titta på', endast vara
åskådare; prep. anse [os för, som]; med tillagt adv. låta blicken vilp på (fara över), beskåda, iakttaga, betrakta av.
biidi. [with distrust, favourably o. d.]; ~ out se ut, titta ut [at the window gnm fönstret]; hålla utkik [for efter]; se
sig om, söka, leta [for efter]; vara på sin vakt, ha ögonen med sig, se upp, passa på [rw out!]; vetta [on, over &c
åt]; jfr II. 4.; ~ out for the ship st passa vakten; ~ over se'över (i),

jrr II. 4.; fs* round se sig om [kring] av. Midi. [for efter]; fundera på saken, sätta sig in i förhållandena; ~ through
se' (ti'tta) igenom; synas igenom; jfr II. 4.; ~ to biidi. se' på, ta i betraktande, fästa avseende vid; se e'fter, se ti'll
[ai that att]; sköta om, se o'm; vara rädd om, akta, tänka på [o.'s manners]; lita på, räkna på; emotse; ~ to ap.for a
th, vänta [sig] ngt av ngn; 1 o, to you to help us jag litar (räknar, hoppas) på att ni skall hjälpa oss; ~ towards se
åt; vetta åt; F dricka ngn till, skåla med ngn; ~ up se upp [to till av. Midi.: respektera, vörda]; hand. gå upp, stiga;
jfr II. 4.; things are o>ing up Midi, det ljusnar, det tar sig igen; ~ upon anse [as för, som], betrakta [as som]; se
av. ~ on (prep.). II. tr 1. se, titta i uttr. ss.: ~ a p. in the face se ngn i ansiktet, av. trotsa ngn; ~ a p. out of
countenance se på ngn så att han kommer ur fattningen. 2. gnm blick (utseende) visa sina känslor; ~ compassion
kasta en barmhärtig blick; ~ daggers (F carving-knives) se ursinnig (hätsk) ut; ~ death se ut som om man ville
mörda ngn; she o*ed yes hennes blick sade ja. 3. se ut som, likna, se I. 4. 4. med adv. el. prep.: ~ after se e'fter,
se till, ha ett öga på; sköta om, pyssla om, vårda: tillvarata Eo.'s [-interest];-] {+inter- est];+} ~ down 'titta ihjäl',
tysta ner, kväsa; ~ out utse, utvälja; söka upp; ~ ever se (läsa) ige'nom; granska, syna, se ö'ver; förbise; ha
överseende med; ~ through se ivärs igenom, genom kåda [äv. ~ a p. through and through]; se ige'nom, läsa (gå)
igenom; granska, undersöka; ~ up söka upp, leta reda på; slå upp [a word in a dictionary 0. d.]; F [komma och]
hälsa på' [I hope you will oj me up soon]; ~ a p. up and down mönstra ngn föraktfullt från topp till tå. III. s 1.
blick; titt, ögonkast; have a oj at titta på, ta sig en titt på. 2. min, uppsyn; utseende i aiim. Eom pers. vani. pi. ~s];
have the ~ of se ut som; she is proud of her [good] ~s hon är stolt över sitt utseende (att hon ser bra ut); I can see
it by your ojs jag kan se det på dig; by the ~ of it av utseendet att döma; only for the ~ of the thing bara för syns
skull; affairs took on an ugly oj det började se otrevligt ut. 3. ~ in, oj out, oj up se nedan. ~er-on [-aro'n] (pi.
~ers--on) s åskådare. [-i'n] s 1. F påhälsning, 'liten visit'. 2. sport. S chans. /v,ing [-ig] I. a i sms. med . . utseende,
som ser . . ut [good-o.,, grave-oj]. II. s seende, tittande; letande àc, jfr look; ov-in radio, television. *v<ing-glass
[-igglcr.s] s spegel; spegelglas. ~-0ut [-au't, --] s 1. utkik i aiia bet. [äv. ~ man]; keep a good o, hålla skarp utkik;
biidi. vara på sin vakt,ha ögonen med sig, jfr av. följ.; be on the oj for söka [efter], försöka få tag i, vara 'på
språng' efter [work, a house, a servant]. 2. utsikt av. Midi.; it's a bad (black) ~ for him det ser inte lovande (ser



mörkt) ut för honom. 3. ngns en-
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sak; that is my ^ det är min ensak, det angår ingen annan. ~-see [-'si:'] s S titt. /v-up [-Vp] s F se n^-in 1. [give a
p. a *>*].

1. loom [lu:m] s 1. vävstol. 2. årlom.

2. loom [lu:m] I. itr otydligt skymta iram gum

dig (dimma) el. vid horisonten, ofta större el. högre upp an i verkligheten large]; komma i sikte, dyka upp, höja
sig; förtona i fjärran; biidi. skymta hotfullt, hänga stor o. skräckinjagande Över en; ^ hägra Mr ens inbillning; ~
large bildl. äv. domi-

+ nera; helt uppta ens tankar; ^ into the foreground äv. bli akt: ell; ~ in the distance äv. låta länge vänta på sig. II.
s svag skymt; förtoning &c, jfi-röreg.; a nu of lande n aning av land.

1. loon [lu:n] s zooi. 1. [stor]lom; islom. 2. t dopping.

2. loon [lu:n] s skotti. o. åid. 1. odåga; lymmel, slyngel, slyna. 2. pojke.

loony [lu:'ni] S I. a galen; idiotisk, 'flugig'. II. s galning, dåre, tokstolle.

loop [lu:p] I. s 1. ögla, slinga av. biidi.; krök-ning av flod o. d.; stropp, träns; knut, rosett:

2. jiirnv. sidobana som återvänder till huvudlinjen;

ringlinje; slingspår [äv. nu-line]. 3. flygv. cirkel i lodplanet [nuing the 4. liten ring, rund hylsa. 5. $ se nuhole. II.
tr 1. göra (slå) ögla på. 2. fästa med ögla (stropp &c); koppla ihop; sno, fläta; fästa [together ihop; up upp].

3. se 1. 3. III. itr bilda en ögla; gå i en ögla; flyga i vertikal cirkel; bukta sig" fram. ~er [-a] s 1. zooi. lantmätare.
2. skyttel i symaskin. hole [-houl] I. s 1. smal skottglugg; titthål; liten ljusöppning. 2, tfidi. kryp-, smyghål. II. tr
förse med skottgluggar &c. ~-llne [-'lain, - -] S se loop I. 2.

Loos [lons, lu:s] npr.

loose [lu:s] I. a 1. lös; loss, fri; lossnad, glappande, illa fästad; ej hopbunden; löst hängande; ej åtsittande, vid,
ledig; slak, sladdrig, slankig, slapp; lös till konsistens, lucker, porös, ej kompakt; lös i magen; build (make)
klumpig (otymplig) kroppsbyggnad]; ~ cash löspengar, slantar; nu ends lösa ändar, biidi. ngt oavgjort (oavslutat,
ouppklarat) o. d.; be at a r>u end F vara sysslolös; slå dank; vara i oordning; if you are at a nu end F om du inte
har något annat för dig: ~ jlowers lösa blommor; ~ hand[writiny'\ spetig handstil; ~ order spridd ordning; ~
tongue sladdrig

• tunga; break ~ tr. bryta loss; itr. slita sig [lös], bryta sig ut, rymma; Midi, slita alla band; cast &o ~ [upon the
world] lämna vind för våg; come nu lossna, om knapp gå ur; get ~ lossna; komma (slita sig) lös; hang ~ hänga
löst ned, hänga och slänga; let ~ släppa lös; ge fritt lopp åt; make nu lossa, lösgöra; -£> kasta loss; set ~ släppa
lös, försätta i frihet; work «-v lossna, börja glappa. 2. bii.ii. lös[lig]; mindre noggrann, slarvig, vårdslös; vag,
obestämd; moraliskt slapp, lättsinnig, omoralisk, tygellös; ~ character moraliskt tvetydig per-

son; ~ fish F lättsinnig människa, slarver, rucklare; en avsigkommen; he is a ^ thinker han är lös i tankegången
(ytlig, ologisk). II. adv i sms. löst; nu-fitting löst sittande, vid. ni. s i uttr. ss. give [a] ~ to ge fritt lopp (spelrum)
åt; be on the ~ F vara ute på vift (galej). IV. tr 1. lösa, släppa lös, lösgiva, frigöra. 2. mest poet. lösa upp knut, hår
o. d., bryta försegling. 3. lossa på [åid. utom i ~ o.'s hold släppa taget]. 4. lossa från förtöjning, göra loss. 5. aid.
av-skjuta pil; avlossa. V. itr 1. <£• åid. kasta loss, lätta ankar. 2. lossa skott, skjuta [at på], ^-ended [-endid] a F
sysslolös, ^-leaf [-li/f] a i sms. lösblads-. ~iy [-li] adv löst, lösligt; vagt, obestämt &c, jfr loose. ~n [-n] I. tr



1. lossa på, lösa upp knut o. d.; släppa efter på; biidi. mildra disciplin o. d. 2. lösa (luckra) upp, göra lös[are]; läk.
lösa, laxera. 3. biidi. lösa, frigöra [poet. utom i ~ a p.'s tongue lösa ngna tungas band]. II. itr 1. lossna; om knut gå
upp. 2. upplösas; bli lös[are]. ~ness [-nis] s 1. löshet &c, jfr loose. 2. widi. löslighet; bristande noggrannhet,
obestämdhet; slapphet, lättsinne, tygellöshet.

loosestrife [lu/sstraif] s bot. 1. golden (yellow) nu videört Lysimacbi» vulgaris. 2. red (purple, spiked) ~
fackelblomster Lythrum salicaria.

1. loot [lu:t] s S för lieutenant.

2. loot [lu:t] I. s krigsbyte, rov av. biidi. II. tro.itr plundra stad o. d.; bortföra som byte, röva; S knycka. <^er [-o] s
plundrare; tjuv.

1. lop [lop] I. s avhuggna grenar, kvistar and top, ~ and crop]. II. tr 1. kvista, tukta, klippa (t toppa) träd; hugga
av, skära bort, kapa grenar Evanl. ~ away, Ojf']. 2. bildl. halshugga; hugga av huvud ei. lem; kapa av, taga bort
ngt överflödigt.

2. lop [lop] I. itr 1. sloka, hänga löst ei, slappt.

2. [gå och] driva, F 'drälla' [about omkring].

3. se lope. IL tr sloka med öronen. III. s kanin

med hängande öron.

3. lop [lop] & I. S gropig sjö. II. itr om sjön vara gropig; ~ in slå in (över).

lope [loup] I. itr mest om djur skutta o. d. II. S långt skutt, hopp; galopp.

lop-ear [lo'pia] s 1. kanin med hängande öron. 4. pi. rvs sloköron. ~ed [-d] o slokörad.

Lopez [lou'pez] npr.

loppings [lo'pigz] s pi. avhuggna grenar o. d., avfall efter tuktning.

lop-sided [lo'psai'did] a° 1. som hänger över åt ena sidan; sned, osymmetrisk; förvriden. 2. biidi. ensidig, skev.

loquacüious [lokwlei'jas] a° prat|sam, -sjuk, tal-trängd; lösmynt, -iousness [-ei'Jasnis], -ity [-æ'siti] s prat|samhet,
-sjuka, talträngdhet; lösmynt het.

lor, lor' [lo:] interj P jösses! [förkortn. av Lord].

Lorain[e] [larei'n], Loram [lo:'ram] nprr.

lord [lo:d] I. s 1. att. herre, härskare [of över]; länsherre [feudal poet. ägare [of till]; in-
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dustriinagnat o. d.; the ojs of creation skapelsens herrar, männen; the o, of the woods skogens konung t. ex.
björnen; the ~ of the manor godsherren. 2. poet. o. skämts, gemål; her oj hennes herre och man [äv. ~ and
master]. 3. teoi. the Loj Herren, Gud; 0 Lo,, we beseech Thee Herre, vi anropa dig; Our Loj Yår Herre och
Frälsare, Kristus; in the year of our Loj 1932 år 19S2 efter Kristi födelse; the Lo,'s Day Herrens dag, söndagen;
the Loj's Prayer Herrens bön, Fader vår; the Lot's Supper nattvarden; the Lot's Table Herrens bord, altaret[s
sakrament]; Lo, knows F Gud vet [who, what, how &c]; Loj I Loj have (a) mercy, Loj bless me &c P jösses! 4.
lord, högre adelsman; jfr 6.; oj-in-waiting, oj of the bedchamber kammarherre; live like a oj leva som en prins
(furstligt); as drur k as a oj full som en kaja; swear like a oj svara som en borstbindare; my oj ae 6. 5. pari, the
Lojs lorderna^ hus] = the House of Lojs; Lo,s spiritual andliga lorder ärkebiskopar o. biskopar i överhuset; Lots



temporal världsliga lorder. 6. Loj adels-titel före namn: ü) mindre formellt i st. f. Marquis, Earl, Viscount o.
alltid i st. f. Baron Salisbury; [Alfred,"] Loj Tennyson]; b) gives av artighet [by courtesy] dels åt äldste sonen till
duke, marquis el. earl [Loj Cranborne], dels åt yngre söner till duke ei. marquis Hugh Cecil]; my oj [milo/d] i
tnitai (ej till duke) ers nåd, greven, baron &c; av tjänare äv. hans nåd; jfr under 7. 7. Loj ämbetstitei [First Loj of
the Admiralty, Lnv Chancellor, Lo, Chief Justice &c, se under admiralty &c]; Lo, Bishop lord-biskop
ceremoniell titel för biskop; Loj Lieutenant, Lo, Mayor se nedan; my Oj [milo/d, till domare äv. milA'd] i tilltal
till biskopar, högre domare m. fl. ers nåd, 'nådig domarn' &c, jfr under 6. II. tr 1. oj [it] over spela herre över;
behärska; tyrannisera. 2. upphöja till lord, adla. ^less [-lis] a herrelös, ^-lieutenant, L~ Lieutenant [-lefte'nant] s 1.
lordlöjtnant, ung. landshövding [of a county], 2. före 1922 vicekonung [of Ireland_}. ~like [-laik] a % se lordly.
~liness [-linis] s 1. förnämhet, värdighet; storslagenhet. 2. ofta högdragenhet; härskarlater &c, jfr lordly. ^ling [-
lig] s förakti. smålord, junker, ^ly [-li] I. a 1. förnäm[lig], värdig; ståtlig, storslagen. 2. ofta högdragen, föraktfull;
befallande, myndig; nonchalant. II. adv 1. förnämt; storslaget. 2. högdraget. L~ Mayor [-ms'o] S
[Över]b01gmästare i London, York, Dublin m. fl. städer; ojs Show lordmayorsproces-

sionen vid Londonborgmästarens installation den 9 nov.

[~'s Day], ~olatry [-o'latri] s skämts, lorddyrkan. L~'s [-z] —Lord's cricket ground i London. ~ship [-Jip] s 1.
herravälde, myndighet, äganderätt [of, over över, till]. 2. domän, grevskap o. d.; gods. 3. your oj i tilltal ers nåd,
greven &c; his o, lorden, hans nåd, greven &c, jfr my lord ovan.

lore [lo:] s 1. åid. lära; lärdom. 2. koii. kunskap,

kännedom, vetande alla kända fakta, traditioner &c om ngt speciellt [mest i sms, ss. bird oj, plant oj; jfr äv. folk-
o,].

Lorenzo [lore'nzo(u)], Loret[t]o [bre/to(u)]n;;r?\ lorgnette [lo:nje't] s tr. 1. lornjett. 2. teaterkikare.

loricate [lo'rikit]a zooi. bepansrad, pansarklädd. Lorie [lo'ii] npr.

lorn [lo:n] a poet. o. skämts, övergiven, ensam. Lorna [lo/na] npr. Lorraine [lorei'n] npr Loth-ringen.

lorry [lo'ri] I. s 1. i&g lastvagn; öppen godsvagn; tralla. 2. öppen lastbil [av. motor-o,]. II. tr köra (frakta) på
lastbil &c. losabie [lu:'zabl] a möjlig att förlora. Los Angeles [los æ/nd7)ili(:)z, Am. äv. re'gg-] npr, losüe [lu:z]
lost lost I. tr 1. förlora, mista, tappa [bort]; bli av med äv. förkylning o. d.; gå miste om; gå förlustig, förverka; bli
slagen i + tävling &c; förlora ur sikte [äv. ~ sight of]; oj ground förlora terräng i aiia bet., gå tillbaka, avtaga,
sjunka i anseende &c; ~ o.'s head mista huvudet; biui. tappa huvudet; heart tappa modet, bli modfälld; ~ o.'s
heart bli förälskad; ~ interest förlora intresset för ngt + ei. ngn; ~ a patient mista (ej lyckas rädda livet på) en
patient; ~ potency mattas av; o.'s temper tappa humöret, bli ond; ^ the thread widi. tappa tråden; ^ o.'s train
komma för sent till tåget; ~ o.'s way gå vilse, tappa bort sig. 2. förspilla, sätta bort tid, ödsla kraft, försitta
tiiifäiie; have no time to oj ej ha ngn tid att förlora. 3. komma ngn att förlora, beröva, kosta [that will oj you your
place], II. ref. 1. tappa bort sig i aiia bet.; gå vilse, förirra sig; fördjupa sig, gå helt upp [in i]; bli förvirrad. 2.
förlora sig, försvinna [in i]; jfr lost. III. itr 1. förlora [by på ngt; in , . -ing på att]; tappa [mot», gain]; misslyckas,
bli slagen; oj heavily X lida svåra förluster; the story did not o, in the telling historien blev inte sämre på att
berättas. 2. om klocka dra sig [efter], -er [-a] s en förlorande, tappande, slagen; be a oj by förlora på; be a good oj
ta ett nederlag (en förlust) med jämnmod; he is a bad oj han tål inte att bli slagen (förlora); come off a o, förlora;
dra det kortaste strået, -ing [-ig] ppr o. a° förlorande; förlus t b ringan de; cards dåliga kort som man måste förlora
på; ~ game 'tappspel', hopp-löst företag o. d.; he cannot play a oj game han tål inte vid att förlora (att det går
honom emot).

loss [lo(:)s] s 1. förlust; ngns frånfälle, bortgång; undergång; förlisning; bear (make, + suffer) a o, bära (göra,
lida) en förlust; ~ and gain vinst och förlust; clear (dead) o, ren förlust; ~ in shares förlust på aktier; ^ of appetite
bristande aptit; oj of a battle nederlag; ^ of life förlust av (att mista) 11-
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vet; manspillan; ~ of sleep sömnlöshet; ~ of time tidsjförlust, -spillan; have a great oj %n (of) a p. lida en svår
förlust gnm ngns bortgång; he is no oj det är ingen förlust att bli ar med bonom o. d.; to the oj of till ngns
nackdel, till förfång för; sell at a ~ sälja med förlust, jfr 2.; at any oj till vad pris som helst. 2. be at a ~ vara
villrådig (rådlös) [for för, om, ofta: ej kunna finna t. ex. words]; ej veta [sig någon levande råd] $how] to hur man
skall..; what to do vad man skall ta sig till]; om jakthund ha tappat spåret; he is never at a oj for a reply han blir
aldrig svaret skyldig; I am at a oj to understand (explain &o) jag kan inte fatta (förklara &c) hur o. d. lost [lo(:)st]
imp. o. pp. av lose; pp o. a 1. förlorad; borttappad, bortkommen av. Midi.; försvunnen, borta; vilsegången av.
biidi.; för|tappad, -dömd soul]; omkommen; förlist; be oj vara (gå) förlorad [to för, jfr 4.]; komma bort,
försvinna; gå vilse; omkomma, gå under; «£• förlisa [at seà]; råka i glömska; om motion falla; he is o. han är
förlorad (står ej att rädda); give up for oj giva (anse) förlorad; a ~ art en bortglömd konst; ~ cause förlorad (hopp-
+ lös) sak; ~ motion mek. dödgång. 2. förspilld tid, möda; förjsuttet, -SUDimat tillfälle; be ~ upon biidi. vara
bortkastad på, förfela att göra intryck på ngn; gå förlorad för, gå ngn förbi; there is no love ~ between them de är
just inte de bästa vänner, de kan inte tåla varann; Love's Labours Loj sbakesp. Kärt besvär förgäves. 3. ~ in Midi.
fördjupad i, försjunken i [contemplation; thought djupa tankar]; ~ in amazement o. d. slagen (utom sig) av
häpnad. 4. ~ to biidi. äv. alldeles renons på, utan varje känsla av; be oj to shame (to all sense of honour) ha bitit
huvudet av skammen; ~ to everything likgiltig för allt, hopplöst förlorad, lot [lot] I. 5 1. lott; cast (draw) kasta
(draga) lott [for om]; cast in o.'s oj with förena sitt öde med, dela ljuvt och lett med; by oj genom lottdragning. 2.
andel; lott, öde; levnadsförhållanden; fall to a p.'s oj falla på ngns lott; bli ngns öde. 3. isht Am. o. kolon.
[jord]lott; tomt. 4. hand. parti, post; lott, nummer pà auktion; stoch oj lagerparti; the [whole] ^ F hela högen, hela
rasket. 5. F sällskap, grupp, 'gäng'; [trupp]avdelning, ngns kompani, familj, släkt &c; one of our oj en av de våra;
bad o, F pack, byke; äv. dålig människa, odåga* jfr 4. 6. F mängd, massa; a oj of ojs of F en massa, en hel hop
(hög), [-[väldigt]-] {+[väl- digt]+} mycket (många); it took me a oj of time det tog lång tid för mig; you have o,s
of time du har gott om tid, du hinner mycket väl; I've ojs to do jag har mycket att göra; a oj you careI du bryr dig
inte ett dugg om det; he is out a ~ han är mycket borta. II. tr vani. ~ out stycka jord i lotter.

loth [louH se loath.

Lothair [louj^s'a] npr. Lothario [-iio(u)] npr; s Don Juan, förförare [gay Lothbury [lou'j> b(a)ri, lo'j}-], Lothian
[lou'öian] nprr. lotion [loujn] s 1. vätska till utvärtes bruk; med i-cinskt tvagnings medel, tinktur; skönhetsmedel,
hårvatten &c. 2. S sprit, lotos se lotus.

lottery [lo'tari] s lotteri av. widi.; ~ ticket [-lottsedel].-] {+lott- sedel].+}

lotus [lou'tas] s lotus. <^-eater [-i:Nta] s mytoi. lotusätare, lotofag. Lou [lu:] npr.

loud [laud] I. a 1. hög om'röst o. d., stark om ljud; ljudlig, högljudd; bullersam, larmande; in a oj voice med hög
röst; be oj in a p.'s praise sjunga ngns lov; be oj against högljutt opponera sig mot. 2. Midi. skrikande färg, bjärt,
gräll, för grann, prålig, tarvlig, vulgär. II. adv högt, med hög röst. ~en [-n] itr bli högljudd[are],höras tydligare. <-
>Jy [-ii] adv 1. högt, med hög röst ej svagt; ljudligen, högljutt; larmande. 2. wwi. grällt, pråligt. ^-mouthed [-
mauöd] a högröstad, finess nisl s 1. [-högljuddhet, styrka ho» ljud. 2. biidi. bjärthet, skrikighet i färger o. d. ^-
speaker [-spi:%ka] s radio högtalare, ^-voiced [-voist] a högröstad, lough [lox, lok] s iri. se loch. Lough [Lvf] npr
familjenamn. Loughborough [-[L/f-b(a)ra],-] {+[L/f- b(a)ra],+} Lough Neagh [loxnei', lok-], Loughrea [loxrei',.
lok-], Loughrigg [L/frig], Loughton [lautn] nprr. Louis [lu(:)'i(s)] npr Ludvig. o.& [lu(:)i:'za], burg [-borg],
[lu(:)r/z], ^iana [lu(:)i:'zi-æ'na, -ar'na], ~ville [-vil] nprr. lounglie [laun(d)3] I. itr 1. gå makligt; gå och driva,
flanera [äv. ~ about]; ~ off lomaiväg. 2. vräka sig; ligga och dra sig; stå och hänga; lata sig, slöa. II. tr; ~ away
sysslolöst förnöta, slöa bort tid. III. s 1. flanerande; spat-sertur, promenad. 2. slöande &c, jfr I. 2. 3. vestibul, hall;
sällskapsrum i hotell 0. d.; ligg-hall; o,-lizard S gigolo professionell danspartner. 4. schäslong. 5. ~ suit
kavajkostym, -er [-a] s dagdrivare, lätting, -ing-chair [-igtjsa] s vil-stol. -ingly [-igli] adv lättjefullt, makligt.
Lounsbury [lau'nzb(a)ri] npr. lour [lau'a] I. itr se bister (ond, hotfull) ut; om himlen mörkna, mulna. II. s bistert



utseende, hotfull blick; mulnande. ~ing [-rirj] a bister, hotfull, lömsk; mörk, mulen. [-ri] a mulen, regntung,
lousüe I. [laus] (pi. lice [lais]) s lu3. II. [lauz] tr löska. [lau'zi] a 1. lusig. 2. * lumpen; oanständig.

lout [laut] s 1. tölp, drummel. 2. skoi. S bracka. Louth [lauf), iri. äv. lauÖ] npr. loutish [lau'tij] a tölpaktig,
drumlig. lovable [U'vabl] a° värd att älskas, intagande,

sympatisk, förtjusande, älsklig, lovage [h/vidj] s bot. libsticka.
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Lovat [1a'va t] npr.

love [Iav] I. s 1. kärlek [of, for, av. to till]; smak, böjelse [of, for för]; Pi. av. kärlekshistorier; in ~ with förälskad
i, kär i; fall in o> with förälska sig i, bli kär i', fall out of oj with sluta att älska ngn; make oj to kurtisera,
uppvakta, göra sin kur för, svärma för, 'slå' för ngn; ~ of ease maklighet; ^ of freedom frihetskärlek; oj of justice
rättfärdighetskänsla; ~ of knowledge kunskapstörst; ~ of truth sanningskärlek; for oj för kärleks skull, av kärlek;
av vänlighet; för ingenting; ej om pengar, bara för ro skull [play for for oj or mtney varken för pengar eller goda
ord, inte till något pris, inte för aldrig det; for the oj of God för Guds skull; oj in a cottage en koja oeh ett hjärta,
[leva på] kärlek och solsken; old oj Hes deep orcut. gammal kärlek rostar inte. 2. hälsning[ar]; <x/ to, [give] my
o» to många hjärtliga hälsningar till; send o.'s oj to sända sin hjärtliga hälsning till; lots of oj F tusen hälsningar.
3. aiim. kärleken is blind]; Loj Amor, kärleksguden; poet. amorin. 4. älskling [my F raring, förtjusande människa;
söt sak; what a oj of a baby! en sådan söt liten unge! do that there's a oj! gör det, så är du riktigt rar! what o.s of
teacups! vilka förtjusande tekoppar! 5. Bpeit. sport, ingenting, noll; six ~ sex [mot] noll; ^ all noll [möt] noll; ~
game tennis o. d. blankt game. II. tr o. itr älska, hålla av; tycka om; ~ dearly älska ömt; vara förtjust i; be ojd
again finna sin kärlek besvarad; I should oj to jag skulle [förfärligt] gärna vilja göra det; ~ o.'s oj pantlek Amor
kommer. <vabie se lovable, ^-affair [-afsV] s kärleksaffär, -historia. <v-apple [-sepl] s aid. tomat. ^-begotten [-
bigo'tn] a oäkta barn. -blrd [-ba:d] s siags papegoja, ^-child [-tjaild] s 'kärlekspant', oäkta barn. o^-feast [-first] s
kärleksmåltid. ~-god [-god] s kärleksgud, ^-in-idleness [-inai'dlnis] s bot. styvmorsblomma. ~-knot [-not] s
kärleksknut. L~l [~(a)l] npr. L^lace [-leis, -lis] npr; s förförare, Don Juan. /nJoss [-lis] a° 1. kärlekslös. 2. ej
älskad, försummad, övergiven, ^-letter [-iexta] s kärleksbrev, ^liness [-linis] s ljuvlighet, skönhet jfr lovely. L~ll
[-(a)l] npr. zv,lock [-lok] s kärlekslock ▼id tinningen o. d. <->w--lorn [-lo:n] a poet. älskogssjuk, trånande;
övergiven av sin älskade. ~ly [-li] o förtjusande, vacker, ljuvlig, älsklig; F härlig, storartad. ^-making [-meixkig]
s kurtis, friande, r^-match [-mætj] s inklinationsparti, giftermål av kärlek. ~-phiitre [-fixlta], ~-potion [-pou\fn] s
kärleksdryck. [-a] s 1. ngns älskade, tillbedjare, fästman: the ojs de älskande; a couple of ojs ett älskande par. 2.
älskare. 3. en som älskar (tycker om) [of ngt], varm vän, beundrare, älskare [of av ngt]; a great o, of his country
en varm patriot, 'v-

-shaft [-'Ja:ft] s poet. Amors pil. ^sick [-sik] o kärlekskrank; smäktande. ~-Story [-sto^ri], ~-tale [-teil] s
kärleksjhistoria, -roman. -token [-tou^kan] s kärleks|gåva, -pant, 'minne'. ^-worthy [-wa:N3i] a värd att älskas.
ojy [-i] s älskling.

Lovibond [L/vband] npr.

loving [L/vig] a° 1. älskande, kärleksfull, öm; tillgiven; our o, subjects våra trogna undersåtar. 2. kärleks-; cup
festpokal som gar laget runt. ^-kindness [-kai'ndnis] s bibi. huldhet, nåd [och barmhärtighet], ^ness [-nis] s
kärlek[sfullhet], ömhet.

Low [lou] npr.

1. low [lou] I. itr råma, böla. II. s råmande, bölande.



2. low [lou] I. a 1. låg i aiim.; låglänt, sank;

djup bugning, dal, ton; dämpad, låg röst; the Loj Countries Nederländerna; Loj German låg-, platt|tysk[a]; ~
dress urringad klänning; ~ sky tung, jämnmulen himmel. 2. om vatten låg, grund; biidi. utsinad, knapp, nästan
slut; the lake is o, det är lågt vattenstånd; /v» tide (water) lågvatten, l&gsta ebb; the tide is oj det är ebb; in oj
water biidi. med ebb i kassan, pank; illa däran; deprimerad, 'nere'; be oj in o.'s pocket vara [nästan] pank; run oj
vara på upphällningen, börja tryta. 3. låg börd o. d.; ringa, oansenlig; lågt stående; high and oj hög och låg; life
underklassen[s liv]. 4. simpel, tarvlig; vulgär, platt uttryo.;; opassande; avsigkommen; ~ comedy lägre komedi,
fars; ~ fellow sämre karl, slusk. ö. klen, svag, nedsatt [feel undernärd; knapp, mager diet]; oj nutrition
undernäring; ~ fever smygande feber. 6. nedstämd, nedslagen; ~ spirits nedstämdhet; be in oj spirits vara
nedstämd ('nere'). 7. kyrki. lågkyrklig; Loj Church lågkyrkan evangelisk riktning iuom eng. statskyrkan; Loj
Churchman en lågkyrklig; ~ mass stilla mässa; Loj Sunday första söndagen efter påsk. 8. pred. poet. död [och
begraven]. 9. vid vissa vb: bring o, reducera, sätta ned, förnedra, förödmjuka; ruinera; lay oj kasta omkull, fälla,
sträcka till marken, döda; begrava;förödmjuka, förnedra, kväsa till; lie ~liggahopkrupen;liggasträckt till marken
(kullslagen); vara jämnad med jorden; vara död (begraven); vara förnedrad; S hålla sig lugn (tyst), hålla sig
undan, bida sin tid, vänta på ett gynnsamt tillfälle; kortsp. lurpassa: turn ~ skruva ner gasen. II. adv 1. lågt; djupt
[bow på (nära) marken; till lågt pris, billigt; lågmält, lågt [talk oj]; oj down långt ner, jfr föij. 2. simpelt, tarvligt;
vulgärt; ~ down lumpet, futtigt; play it oj down on a p. bära sig tarvligt åt mot ngn. 3. knappt; live oj föra låg diet.
4. sent fas o, as the 18th century], ^-born [-ba:'n] a av låg börd. ^-bred [-bre'd] a ouppfostrad, ohyfsad. ~-brow [-
brau'] a S
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andefattig, prosaisk, tarvlig, populär, 'enkel'. ~-browed [-brau'd] a 1. med låg panna. 2. utskjutande klippa. 3.
poet. med låg dörr; mörk, dyster. ~-church [-tja:'tj] a lågkyrk-lig, jfr low I. 7. ~-down [-dau'n] a 1. avsigkommen,
förfallen, eländig. 2. lumpen, tarvlig, jfr low II. 2.

Lowe [lou], Lowell [lou'al, -el] nprr.

1. lower [lau'a] se lour.

2. lower [lou'a] I. a o. adv lägre; undre; i sms. under-, nedre, jfr 2. low; ~ boy pojke i småklasserna; ~ case boktr.
nedre kasthalva, små bokstäver; the ~ classes underklassen, de breda lagren; a ~ date ett senare datum; ~ deck &
underdäck, trossbotten; underofficerare och manskap; ~ down längre ner; the ~ Empire hist, bysantinska
kejsardömet; the ~ House underhuset; the ~ limbs de nedre ex-tremiteterna, benen; the ~ orders underklassen; the
~ school nederskolan i public school trader femte klassen; the ~ world jorden; helvetet. IL tr 1. göra lägre; sänka;
släppa ner; •i* fira f&v. ~ away], hala ner, stryka; fälla; skruva ner gasen; dämpa; ~ o.1 snöte [tone) biidi.
stämma ner tonen; ~ the colours stryka flagg av. biidi. 2. sänka prisj sätta ner priset på. 3. förminska; nedsätta;
förklena, förödmjuka; ~ o. s. nedlåta sig. 4. F svälja, sätta i sig. III. itr 1. bli lägre; sjunka, falla, gå ner; dämpas;
slutta. 2. minskas, avtaga.

1. lowering [lau'arig] se louring.

2. lowering [lou'arig] s sänkande, nedsläppan-de; >1* firande, avtagande, minskning, fallande &o, jfr 2. lower II.
o. III. ~-funnel [-fA'nl] s fällbar skorsten.

lowermost [lou'amoust, -mast] a lägst, underst.

Lowes [louz], ~by [-bi] nprr.

lowest [lou'ist] a o. adv lägst &c, jfr 2. low; the <v bidder avgivaren av lägsta anbud vid entreprenadauktion; be
at- its ~ stå som lägst.



Lowestoft [lou'stoft, -taf(t)], Lowick [lou'ik] nprr.

lowing [lou'ig] s råmande, bölande.

Lowis [lau'isj npr.

lowllish [lou'jij] a tämligen låg &e, jtr 2. low. •land [-land] I. s vani. pi. lågland; the Lf^s Skotska låglandet. II. a i
sms. låglands-. L-•iander [-landa] s skotsk lågländare. -liness [-linis] 8 ödmjukhet, blygsamhet; ringhet &o, jfr
lowly. - -lived [-laivd, -livd] a underklas-sig, vulgär; eländig, -ly [-li] ngt aid. I. a° 1. ödmjuk, blygsam,
anspråkslös. 2. ringa; obetydlig, oansenlig; lågt stående. II. adv ödmjukt, anspråkslöst; i ringhet. - -minded [-
mai'ndid] a lågsinnad, gemen; simpel, vulgär.

Lowndes [laundz] npr.

lowl!-neck[ed] [lou'|nek, -t] a låghalsad, urrin-gad. -ness [-nis] s låghet, ringa höjd; ringa ställning; ringa tillgång
P& ngt; ringhet; gemenhet &c, jfr 2. low; ~ of spirits nedstämd-

het. - -pitched [-pi'tjt] a 1. lågstämd. 2. + lågrest tak; med lågt tak. - -pressure [-'pre'Ja] a i sms. lågtrycks-. - -rated
[-rei'tid] a föraktad. - -resistance [-rizi'stans] a i sms. svagströms-. - -spirited [-spi'ritid] a nedstämd, modfälld,
'nere'.

Lowth [lau})], Lowther [lau'Öa], Lowville [lau'-

vil] nprr.

low-water [lou'wo/ta] a i sms. lågvattens-[mar1c\; jfr 2. low I. 2. Loxley [lo'ksli] npr.

loyal [loi'al] a° lojal \to mot], [plikt]trogen, trofast, pålitlig, redbar, vänfast; ~ subjects trogna undersåtar; be ~ to
o.'s word stå vid sitt ord. ~ty [-ti] s lojalitet, trohet, trofasthet, vänfasthet.

Loyd [loid], Lozeils [laze'lz] nprr. lozenge [lo'zin(d)3] s 1. geom. romb. 2. diamantsnitt. 3. spetsruta. 4. pastill,
tablett, karamell; meat ~ buljongtärning. ~d [-d] a rombisk, snett rutformig; rutad. I. p. förkortn. för long primer;
low pressure. L. P. — Lord Provost. L. P. 8. — Lord Privy Seal. L. S. —Linnean Society. £. s. d., L. s. d. [e'l-
esdi:', - - -] =pounds, shillings, and pence pen-gar; it is only a matter of ~ det är bara en penningfråga, it T —
Turkish pound. Lt = lieutenant. Ltd [li/mitid] = Zim^erf A.-B. lubber [lA'ba] s 1. åid. dial, luns, tölp, lat drum-
mel. 2. »t» dålig sjöman, landkrabba; line {mark, point) styrstreck, ^land [-land] s schlaraffenland. ~ly [-li] I. a
drumlig, klumpig, tafatt, 'landkrabbig'. II. adv drum-ligt, tafatt.

Lubbock [lA'bak], Lubenham [lA'banam] nprr. lubricllant [lu/brik|ant, lj-]s smörj|olja, -ämne. -at|e [-eit] tr 1.
smörja, olja [in]; -ing oil smörjolja. 2. F muta. -ation [-ei'Jn] s [in]smörjning. -ator [-eita] s 1. smörjämne. 2.
smörj|appa-rat, -kopp, -dosa &0. -ity [lju:bri'siti, lu:-] s 1. slipprighet, halhet, glatthet. 2. biidi. obeständighet,
osäkerhet, flyktighet, vankelmod. 3. biidi. slipprighet, lättfärdighet, -ous [-as] a 1. insmord, hal, glatt. 2. biidi.
osäker, vacklande, lucarne [lju:k

Lucas [lu/kas, lj-] npr Lukas. Luccombe [1a'-

kam] npr. luce [lu:s, lj-] s fullvuxen gädda, lucenllcy [lju:'sn|si] s glans, -t [-t] a 1. lysande,

strålande. 2. genomskinlig, klar. Iucern[e] [lu:sa:'n, lj-] s bot. lucern Medicago. Lucerne [lu:sa:'n, lj-], Lucia
[lu:'sia, lj-], Lu-cian [lu/sian, -Jjan], LucianaQuisiar'na^se'no, -ei'na] nprr.

lucid [lu:'sid, lj-] a° 1. Poet. klar, strålande. 2. bioi. glansig yta. 3. genomskinlig, klar av. biidi.: tydlig, redig,
lättförståelig, överskådlig. 4. ~ interval ljus mellanstund i vansinne o. d.; ljust ögonblick, lugn stund. ~ity
[lu:si'diti, lj-], ~ness [-nis] s klarhet isht biidi., jfr föreg.

nu hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt >8< militärterm *£« sjöterm F familjärt P lägre språk S
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lumbering

Lucifer [lu/sifa] I. npr 1. poet, morgonstjärnan, Venus. 2. Lucifer, Satan. II. s loj [match] nu P svavel-,
tändsticka.

Lucina [lu:sai'na, lj-], Lucius [lu:'sias, -Jjas] nprr.

luck [Lvk] s lycka, tur; slump, öde; good oj lycka, tur; good oj [to you]! lycka till! here's oj! skål [och lycka till]!
had (ill, rough) oj olycka, otur; it's bad ~ det betyder olycka; as --v would have it [ojyckligtvis, till all [o]lycka;
try o.'s oj pröva sin lycka; yield to o.'s ~ finna sig i sitt öde; better oj next time bättre lycka nästa gång; the more's
my oj så mycket större tur för mig; be in oj ha tur [med sig], ha flax; be out of (off o.'s) o,, have hard oj ha otur;
a wonderful piece (stroke) of oj en underbar tur; this run of ill oj denna ständiga otur; just my oj! ironiskt är det
inte min vanliga tur! sa' jag inte det! no such oj! så väl var det inte; worse oj parentetiskt sorgligt nog, tyvärr;
down on o.'s oj F nere, betryckt; i knipa, 'på kneken'; by oj av en slump, händelsevis. ~ily [-ili] adv lyckligtvis; ~
for me till min lycka. ~iness [-inis] s lycka, tur. ~less [-lis] a° olycklig, förföljd av otur; olycksalig. ~-money [-
mA'ni] s se luck-penny.

Lucknow [lA'knau, - -, - -] npr.

luckll-penny pA'kjpe'ni] s lyckoslant äv. om liten summa som köparen får tillbaka, -y [-i] I. a 1. lycklig, som har
tur; be oj ha tur; vara tur (F flax); if this isn't oj! var det inte tur! a oj dog (ibeggar, bargee) en lycklig ost; ~ hit
lyckträff; strike me oj! S uppgjort! lita på det! 2. lj-ckoj-sam, -bringande; i sms. lycko- bag, penny, stone]; touch
oj peppar! peppar! II. s 1. Skotti. gumma; värdinna. 2. cut o.'s oj S smita, schappa. ,

Lucock [lA'kok] npr.

lucrllative [lu/kjrativ, lj-] a° lukrativ, inbringande, vinstgivande, lönande, indräktig, räntabel. -e [-o] s sn«d
vinning [filthy

Lucreüeepuikri/lsjlj-], -tia[-J(i)a], -tius[-'J(i)as] nprr.

lucubrllate [lu/kjubrjeit, lj-] itr eg. arbeta vid ljussken; nu docera i skrift, jfr föij. -ation [-ei'Jn] s vani. pi. ojs
nattliga studier, nattarbete; [frukten av] lärda mödor, pedantiska skrifter, 'snillefoster', fantasifoster.

Lucullüian [lu:kA'ljian, lj-] a lukullisk. -us [-as], Lucy [lu:'si, lj-], Lud [Ud] nprr.

lud pAd] My Oj = My lord i advokatuttal.

Luddite pA'dait] S pl. ojs eng. hist. ludditer arbetare som förstörde maskiner i the oj Hots 1811—16.

Ludgate [U'dgit, -get], Ludgershali [k'dgajal, k'g-], Ludgvan [U'dgan] nprr.

ludicrous [lu'/dikras, lj-] a° 1. löjlig, absurd, orimlig. 2. åid. skämtsam, kvick.

Ludlow [lA'dlo(u)], Lübeck [lu/bek] nprr.

lues [lu:'i:z, lj-] s läk. lues, vani. syfilis.

1. luff [Uf] s F för lieutenant.

2. luff pAf] I. S & 1. lovart, föråldr. utom i uttr. sa.

spring o.'s oj lova. 2. lovarts lik. 3. bredaste del av fartygs bog. II. itr o. tr »t lova styra upp mot vinden [äv. oj up
&c]; oj you may]

oj the helm! lova! ^-tackle [-tækl] s tvåskuren tal ja.

1. lug pAg] I. tr 1. draga, släpa [along med], släpa på. 2. ~ in bildl. draga in ngt ovidkommande ei. d. [irito i]. 3.
dial, rycka, draga [by the ear i örat], lugga.. II. itr rycka [at i]. HL s 1. dragande, släpande; ryck. 2. Am. tung
börda o. d.

2. lug [lAg] s 1. skotti. öra. 2. grepe, öra p& kärl; handtag; tekn. utskjutande kant, tapp, fläns.



3. lug [kg] s so oj-sail.

4. lug [1ag] s zooi. se ojicorm.

Lugano [lu:ga:'no(u)], Lugard [lu:'ga:d] nprr. luggage pA'gidg] s 1. Engi. resjgods, -effekter, bagage, ngns saker;
small oj handbagage; pay for excess o> betala övervikt. 2. åid. se baggage 1. r^-iabel [-leiNbl] s
polletteringsmärke; adresslapp. office [-oNfis] s resgodsinlämning [äv. left nu-rack [-ræ^k] s bagagehylla. ~-train
[-treixn] s godståg. ~-van [-væxn] s bagagevagn, resgodsavdelning På tåg. lugliger pA'g|a] s & loggerfc. --sail [-
seil, -si]

s «i loggertsegel. lugubrious [lu(:)gju:'brias, lju-, la-] a° sorglig,

dyster; sorge-. lug worm pA'gwa:m] s zooi. sandmask Arenicoia. Luke [lu:k, lj-] npr Lukas, lukewarm
[lu:'kwa:m, lj-] a° ljum äv. biidi.: likgiltig, kallsinnig, lull [1a1] I. tr 1. lulla, vyssja [asleep, to sleep till sömns].
2. Midi, insöva; lugna, stilla; avvärja misstankar-, ~ into security in vagga i säkerhet; ojing asstiranc.es
lugnande försäkringar. 3. be o,ed se //. II. itr om storm o. d. lugna sig, lägga sig, bedarra, mojna av. III. s 1.
sövande ljud. 2. lugnt ögonblick i stormen, äv. biidi., av8tillnande, bedarrning, stiltje; avbrott t samtal. ~aby [-
abai] I. s vagg|visa, -sång. II. tr sjunga tin sömns. ~ingly [-irjli] adv sövande, lugnande, lumbüago
[lAmbei'go(u)] s läk. ryggskott, -ar pA'mba] a länd-; the oj region korsryggen.

1. lumber [k'mba] itr 1. röra sig tungt (ovigt), klampa, lunsa, lufsa [along iväg &c]; om vagn rulla tungt och
bullersamt. 2. åid. bullra, skramla.

2. lumber [lA'mba] I. s 1. gammalt Skräp, skrym-mande bråte; förlegat kram; biidi. smörja, tyngande gods. 2.
Am. timmer, virke. II. tr 1. fylla med skräp, belamra [vani. ^ up]; biidi. tynga. 2. vräka ihop huller om buller;
slänga undan som snräp. III. itr 1. ligga och skräpa. 2. Am. avverka (hugga, såga) timmer. •dealer [-di:Nla] s
Am. virkes-, trävaruhandlare. ~er [-ra] s Am. timmerhuggare, sågverksarbetare.

1. lumbering [L/mbarig] a° tung, klumpig, [-å-bäk[l]ig.-] {+å- bäk[l]ig.+}

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slanglumbering

— 491 —

lushy

2. lumberiling [lA'mbajrig] * Am. timmer-, skogslav verkning; sågverksindustri, -man [-man] s se lumberer o.
lumber-dealer. - -mill [-mil] s Am. såg, sågverk. • -room [-rum] s skräpkammare. - -yard [-ja:d] s Am. brädgård,
luminüary [lu/minjari, lj-] s 1. ljuskälla, lysande kropp isht solen o. d. 2. bildl. om pers. [klart skinande] ljus, sol;
~ of society stjärna på societetens himmel; he is no great ^ F han är just inget snille, -osity [-o'siti] s lysför-maga;
glans; klarhet jfr foij. -0US [-as] a° 1. lysande, självlysande organs, paint]; ljus, strålande; ljus-. 2. biidi. klar,
belysande, tydlig. -ousness [-asnis] s se luminosity. Lumley pA'mli] npr. lumme [L/mi] interj P jösses! lummy
pA'mi] a S förstklassig, prima, klämmig.

1. lump [Ump] s zooi. stenbit, sjurygg [av. -fish, ~ sucker].

2. lump pAnip] tr tycka illa om, finna sig i, nu •blott i uttr. if you don't like it you may ~ it F

tycker du inte om det, så får du låta bli.

3. lump [Ump] I. s 1. klump, oregelbundet styC-ke; klimp; bibi. deg; of stegar sockerbit; ~ sugar lumpsocker;
bitsocker; in (by) the ~ i klump, på ett bräde, rubb och stubb; ~ sum klumpsumma, rund summa: pay down a ~
sum betala på en gång; betala kontant [mots. pay by instalments]; nu work ackordsarbete: he is a nu of
selfishness han är i högsta grad egoistisk; she had a ~ in her throat det stockade sig i halsen på henne, hon fick
gråten i halsen. 2. F mängd, massa, 'hög' [av. pi. ~s]; the o» åid. hela högen. 3. sjuklig utväxt, svulst, knöl, bula.
4. trögmåns,tjockskalle. 5. lastpråm. II. tr 1. slå ihop [i klump] &v. biidi.: behandla i klump, ta över en bank,
skära över en kam [äv. nu together]. 2. kappi. o. biidi. ~ it all on våga (satsa) allt på e'n häst, e'ttföretag. III. itr 1.
klumpa sig; ~ together ar. skocka sig. 2. ~ along pallra [sig] iväg; down dunsa ner. ~er [-a] s 1. sjåare. 2.



entreprenör. 3. jfr 3. lump. ~ing [-ig] a F 1. stor, väldig, riklig; ~ weight full vikt. 2. tung, klumpig. ~ish [-ij] a° 1.
tung, klumpig. 2. fånig; slö, likgiltig, trög. ~y [-i] a° 1. full av klumpar; klumpig; knölig. 2. gropig, krabb sjö;
byig vind. 3. S full, berusad.

lunllacy [lu:'n|asi, lj-] s vansinne, galenskap; biidi. vanvett, dårskap, -ar [-a] I. o 1. mån-month &c]; ~ distance
lunardistans; ~ politics frågor utan praktisk betydelse. 2. halvmånformig. 3. biidi. blek, matt, svag. 4.

caustic kem. silvernitrat. II. s lunar|-distans, -observation, -arian [-e'arian] s 1. måninvånare. 2. månobservatör, -
ate [-it] a bot. halvmånformig. -atic [-atik] I. a vansinnig, galen, förryckt; vanvettig, dåraktig; åid.
månadsrasande. II. s dåre, dårhushjon, galning; criminal nu kriminaldåre; ~ asylum

dårhus, hospital, -ation [-ei'Jn] s astr. lunation, månomlopp. Luncarty [lA'gkati] npr.

lunch [lAn(t)J] I. s lunch; have (take) ~ äta lunch. II. itr äta lunch, luncha. III. tr ge (skaffa) ngn lunch, bjuda ngn
på lunch. ~eon [-n] s o. itr formelit för lunch. ~eoner [-ana], ~er [-a] s lunch|ätare, -gä3t. lunette [lu:ne't, lj-] s 1.
byggn. lynett haivcirkei-formig urtagning i konkavt tak, fönster, väggfält. 2. ^ lynett slags utanverk. 3. platt
urglas. 4. hål i giljotin.

lung [Ug] slunga; the of London Londons lungor parker; cry at the top of o.'s nus skrika med sina lungors hela
kraft; inflammation of the nus lunginflammation.

1. lunge pAn(d)3] I. s fäktn. utfall; boxn. rakt slag; [fram]stöt. II. itr 1. göra utfall [av. ~ out; at mot]; slå rakt
slag; om häst slå bakut. 2. rusa. III. tr sticka vapen [into i]; slå slag.

2. lunge [lAn(d)3] I. s ridk. longe, språnglina. II. tr longera, låta häst springa i lina.

lungwort [Lv'rjwait] s bot. lungört Pulmonaria. lunt pAnt] Skotti. I. s 1. lunta; set ~ to tända.

2. [eld och] rök. II. itr o. tr ryka, röka. luny se loony.

1. lupinje] [lu/pin, lj-] s bot. lupin, vargböna.

2. lupine [lu/pain, lj-] a varg-, varglik; glupsk, lupus [lu'/pas, lj-] s läk. lupus hudsjukdom.

1. lurch [la:tj] I. s 1. överhalning, krängning; F raglande; give a ~ se II. 2. Am. fallenhet, benägenhet. II. itr göra
en överhalning, kränga; F ragla [till], vara ostadig på benen.

2. lurch [la:tj] s 1. åid. speit. bet, jan. 2. leave in the ~ lämna i sticket.

3. lurch [la:tj] I. tr åid. lura. II. s; lie at (upon the) nu ligga på lur. ~er [ra] s 1. tjuv, skojare. 2. spion. 3. tjuvskytts
hund av blandras.

lure [ljua, lua] I. s 1. lockbete. 2. lockelse, frestelse; 'trollkonster*. II. tr locka gnm list, lura \away bort, into in i];
I have been nud jag har gått i fällan.

lurid [lju'arid, lu'a-] a° 1. likblek, spöklik. 2. bländande blixt o. d., brandröd, glödande sol; skrikande i färgen. 3.
underlig; kuslig, hemsk, ohygglig; cast a ~ light on biidi. ställa i en underlig dager; kasta ett hemskt ljus över. 4.
bot. smutsbrun, lurk [la:k] I. itr 1. hålla sig dold, dölja sig av. biidi., ligga på lur; ~ in obscurity vara höljd i
dunkel. 2. ~ about ^ smj'ga omkring. II. s; lie on the nu ligga på lur. ~ing [-ig] a dold; lurande, smygande tvivel,
sving-place [-igpleis] s gömställe, luscious [1a'Jas] a° 1. läcker, aptitretande; doftande, ljuvlig. 2. sliskig,
motbjudande, väm-jelig. 3. b».», överlastad stil.

1. lush [1aJ] a yppig, saftig växt[iighet].

2. lush [IaJ] S I. s sprit, öl. II. tr o. itr dricka, supa. ~ington [-ig t an] s S fyllbult. ~y [-i] a S full, berusad.
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Lusiad [lu/siæd, lj-], Lusitania [lu:sitei'nja, lj-] nprr.

lust [L\st] utt. I. s knttsiig lust[a]; åtrå, begär [o/*, for efter]; the of the jiesh köttets lustar; ~ of battle stridslust; ~
of power maktlystnad. II. itr; ~ after {for) aid. längta efter, åtrå, eftertrakta, bibi. begära. ~ful [-f(u)l] ol. lysten,
vällustig; retande. 2. aid. se lusty, *vJly [-ili] adv kraftigt, jfr lusty; burn ~ brinna friskt; drink ~ dricka tappert,
finess [-inis] s [livs]kraft, vigör, levnadslust, lustrllai [lA'str|al] a 1. renings-; ~ water vigvatten. 2. femårs-, -ate [-
ei't] tr rena. -ation [-ei'Jn] s religiös rening.

1. lustre [U'sta] se lustrum.

2. lustrlle [U'st|a] s 1. glans; lyster, skimmer, ljusreflexer i fajans o. d. 2. biidi. glans, ära: strålande skönhet; add
fresh o* to skänka ny glans åt; throw {shed) ~ on sprida glans över. 3. ljuskrona (armstake) av kristall. 4. lyster|-
tyg, -garn. -eless [-alis] a glanslös, matt. -ine [-rin] s glanstaft siden, -ous [-ras] a° glänsande; glansk, skimrande.

lustrjum [U'stram] (pi. -a ei. ~s) s lat. lustrum, femårsperiod.

lusty [U'sti] a frisk och stark, kraftfull; kraftig; riklig måltid; a ~ appetite en strålande aptit; to ~ purpose av alla
krafter, lutanist [lju:'tanist, lu:-] s lutspelare.

1. lute [lu:t, lju:t] s mus. luta.

2. lute [lu:t, lju:t] I. s 1. tekn. kitt 0. d. 2. tät-ring av gummi. II. tr kitta, täta.

Lutetian [lu:ti:'Jn, lj-] a parisisk. Luther [lu:'f)a, lj-] npr. /v>an [-ran] I. a [-lu-t[h]ersk.-] {+lu- t[h]ersk.+} II. s
lut[h]eran. ^anism [-ranizm], «Jsm [-rizm] s lut[h]eranism, lut[h]erska läran.

lutist [lju:'tist, lu:-] s lutspelare.

Luton [lu:tn], Lutterworth [lA'tawa(:)H nprr.

Juxliate [lAks|ei't, - -] tr iak. vrida ur led, vricka.

-ation [-ei'Jn] s vrickning, sensträckning. Luxemburg [lA'ksamba:g], Luxor [Lv'kso:, lu'k-] nprr.

luxurlliance [lAgzju'ar|ians, -gju-, -ksju-] s frodighet, yppighet, ymnighet, överflöd, -länt [-iant] a° [alltför]
frodig, yppig, ymnig, överflödande; överlastad, blomsterrik stil; buskiga ögonbryn; ~ imagination frodig fantasi,
-iate [-ieit] itr leva i överflöd (lyx); ~ in (on) frossa i (på), njuta av, hänge sig åt. -ious [-ias] a° 1. luxuös, lyx-;
överdådig, praktfull; ytterst bekväm; kräslig. 2. som älskar (lever i) lyx, praktälskande, njutningslysten; vällustig,
-iousness [-iasnis] s 1. överdåd[ig prakt] &q, jfr föreg. 2. lyxbegär, njutningslystnad, -y [k'k-Jari, -uri, -ksj-] s 1.
lyx; över|flöd, -dåd; prakt &c; pi. -ies lyx|artiklar, -föremål; delikatesser, godsaker; article of o, lyxartikel. 2.
[riktig] njutning; the -ies of the table bordets njut-

ningar, jfr 1.; rchat a ~ it is to be alone! en sådan underbar njutning det är att få vara ensam!

Lyall [lai'al], Lycett [lai'sit] nprr. lyceum [laisi(:)'amj s lyceum, läroverk, föreläsningssal, litterär institution; the
[-Lo,[The-atre]-] {+Lo,[The- atre]+} Lyceumteatern i London, lych-gate se lich-gate.

Lycia [li'sia]. Lycidas [li'sidaes], Lycoming [-[lai-Ko'min],-] {+[lai- Ko'min],+} Lycurgus [laika/gas], Lydd [lid]
nprr.

lyddite [li'dait] S kem. lyddit sprängämne. Lydford [li'dfad], Lydgate [li'dgit] nprr. Lydia [li'dia] npr 1. Lydia. 2.
Lydien. [-n] I. a lydisk; ~ mode mus. lydisk tonart. II. s lydier. lye [lai] s lut.

Lye [lai], Lyell [lai'al], Lyford [ii'fad], Lyghe [lai], Lygon [li'gan] nprr.

1. lying [lai'ig] I. pres part av 1. lie. II. o° lögnaktig, bedräglig. 3H. s ljugande, lögn.

2. lying [lai'ig] 1. pres part av 2. lie. II. s 1. liggande. 2. liggplats [soft ~-in [*i'n] s barnsäng; ~ hospital
barnbördshus.

lyke-wake [lai'kweik] s likvaka. Lyly [li'li] npr.



lyme-grass [lai'mgra:s] s bot. strandråg. Lyme Regis [lai'm ri/djis], Lyminge[li'min(d)3, lai'-], Lymington
[li'migtan], Lymm [lim] nprr. lymph [limf] s 1. poet. vatten. 2. fysioi. lymfa; gland lymfkörtel; ~ vessel lymfkärl.
3. läk. lymfa, vaccin, ^atic [-æ'tik] I. a 1. lym-fatisk, lymf- gland, vessel]. 2. sladdrig hud; flegmatisk. II. s pi.
lymfkärl. Lympne [lim], Lynam [lai'nam] nprr. lyncean [linsi(:)'an] a loögd, skarpsynt, lynch [lin(t)J] tr lyncha:

lag. ~ing [-in] s lynchning. Lynlldhurst[li'n|dh9:st],-don[-dan],-her[Iai'na],

-mouth [-ma£>J, -n [-], -ton [-tan] nprr. lynx [ligks] s sooi. lo, lodjur, nw-eyed [-aid} a

loögd, skarpsynt. Lyon [lai'an], ~nesse [-e's] nprr. [-z] npr.

lunchrestauranger i London.

lyrllate [lai'a|rit] a bot. lyrformig. -e [-] s lyra; oj-bird lyrfågel. -Ic [li'rik] I. a lyrisk; «%/ poet lyrisk skald, lyriker;
~ poetry (verse) lyrik; ~ stage lyrisk scen, opera. II. s lyrisk dikt; pi. ojs lyrik, -ical [li'rik(a)l] a° lyrisk nu vani. i
bet. högstämd, känslofull, lyriskt entusiastisk; groio ~ bli 'lyrisk', -icism [-[li'ri-sizm]-] {+[li'ri- sizm]+} s 1.
lyrisk karaktär (stil). 2. lyriskt uttryck. 3.lyrism, lyriskt pato3. -ist s l.[-rist, li'rist] lyrspelare. 2. [li'rist] lyriker.
Lysander [laisae'nda], Lysias [li'siæs], Lysicra-tes [laisi'krati:z], Lysippus [laisi'pas] nprr. lysol [lai'sol] s lysol.

Lyte [lait], Lyth [lai})], Lytham [li'öam], Lythe [laid], Lyttelton [li'lltan], Lytton [litn], Ly-veden [li'vdan] nprr.
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MacTavish

M.

M, m [em] (pi. Ms, M's [emz]) s bokstaven m. M., m. förkortn. för Mark, Marquis, Marylebone, Master [o/],
Member [o/'], Metropolitan; machine, married, masculine, memorandum, meridian, me£re[s], mi/e[s], i»o»^[«3*
M' = J/ac. 'm = öj», Wan». m/a = my account. M. A. [e'm ei'] = il/as£er o/ ma [ma:] s barnspr. för mamma. ma'am
[vani. mam, m; hovspr&k ma:m, mæm] av tjänare använd form av madam frun; användes äv. vid tilltal av
medlemmar av kungliga familjen.

Mab [mæb] npr; Queen ~ fedrottningen. Mabel [meibl] npr. mac [mæk] s F konform av mackintosh. Mac [mæk,
mak-] s SOD, i regel obetonat prefix i skotska o. iri. namn; är. skrivet Mc, Mc, M1 [t. ex. Mac Donald,
Macdonald, McDonald, Mc Donald, McDonald]; jfr Mc. o,Adam [makse'dam] npr.

macadam [makse'dam] s makadam E^ road]

-an [makæ'n], -Annaly [-anae'li] nprr. macariloni [mækarjou'ni] s 1. makaroner. 2. % sammelsurium. 3. aid.
sprätthök, snobb, -onic f-o'nik] I. a makaronisk vers. II. s pi.

makaronivers, -oon [-u:'n] s makron, mandelbakelse.

MacIlArthur [mak|a:'j)a], -arthy [-a:'t>i] nprr. macassar, M^ [rtiakæ'sa] s makassarolja [ar. ~ oil].

Macllaulay [mako/li], -Avoy [mækavoi'] nprr.

macaw [mako:'] S zooi. ara amer. papegoja.

Macbeth [mækbe']}, mak-] npr. Macc. förkortn. för Maccabees. Maccabüean [mækabi(:)'|an] o mackabeisk. -ees
[mæ'kabi:z] s pi. bibi. mackabeer[böckerna]. -eus [-as] npr. MacIICallum [mak|æ'lam, -A'lam], -Carthy [-a:'t>i], -
clesfleld [mæ'klzfi:ld], -Clure [-lu'a], •Cullagh [-A'la], -Donald, -donald [-do'n(a)ld, mæk-], -Donnel [mækdane'1,
iri. makdo'nl], -Dougal[l] [-du:'gl, mæk-], -Dowell [-dau'1], -duff [mækdA'f, mak-] nprr.

1. mace [meis] s muskotblomma.

2. mace [meis] s 1. [spik]klubba. 2. spira buren framför t. ex. talmaunen i underhuset. 3. se följ.

/^-bearer [-befara] s spirbärare, pedell. Macedon [mæ'sid|an] npr. ~ia [-ou'nja] npr Makedonien. ~ian [-ou'njan] I.



a makedo-nisk. II. s makedonier. macerllate [mæ'sar|eit] tr 1. av. intr. urlaka[s];

smälta. 2. späka; utmärgla, -ation [-ei'Jn] s I. urlakning. 2. späkning; utmärgling. MacllEwen [mak'ju/n], -farren [-
fæ'ran], -fie [-fai'], -Gillicuddy [magi'likAdi, mæ*galikA'di], -ginn [magi'n], -Gregor, -gregor [magre'ga] nprr.

Machiavel [mæ'kiav]el] s % buai. Machiavelli. [-e'li] npr o. s samvetslös politiker; in-trigmakare. ^lian [-e'ljan] a
machiavellistisk illslug o. samvetslös, machicllolate [mæ'tJikol|eit, matji'k-] tr, vani. rud försedd med
stupgluggar, -olation [-ei'Jn], -oulis [ma:Jiku:'li] s & stupglugg; bröstvärn med stupgluggar, machinllate
[mæ'kin|eit, mæ'Ji-] itr smida ränker, stämpla, intrigera, -ation [-ei'Jn] s intrig, komplott; pi. ränker, stämplingar. -
ator [-eita] s ränksmidare; anstiftare [of till], machine [maji:'n] I. s 1. maskin &r. biidi.; cykel, bil; badhytt
fbathing-o,] &c. 2. skotti. vagn, åkdon; aid. diligens. 3. Am. partiledning, partis valorganisation. II. tr 1. tillverka
(isht sy, trycka) med maskin. 2. klippa hår med maskin, ^-gun [-gAn]s & maskingevär, kul-+ spruta. ^-iike [-laik]
a maskinmässig. ~ry [-ari] s 1. maskineri; maskiner koii.; maskinkraft; made by ~ maskintillverkad. 2. biidi.
anordning, apparat. 3. övernaturliga inslag i diktverk. ~-tool [-tu:l] s verktygsmaskin, machinist [maji/nist] s 1.
maskin|konstruktör,

-ingenjör. 2. maskinsömmerska o. d. Maclllntyre [mse'kintaia], -Ivor [maki/va], -kay [makai', -ei', mæ'ki], -kenzie
[make'nzi] nprr. mackerel [mæ'kral] s zooi. makrill; ~ sky himmel med lätta strömoln (cirrocumulus). Macükie
[mæ'ki], -kinley [maki'nli] nprr. mackintosh [mse'kintoj] s impregnerad regn|rock, -kappa.

Maclllaren [mak|læ'ran], -laurin [-lo:'rin], -lean[e] [-lei'n], -Lehose [mæ'klhous], -leod [-lau'd], -lise [-li:'s], -
mahon [-ma:'n], -millan[-mi'lan], -morran [-mo'ran], -Nab [~næ'b], -naghten [-no:'tn], -namara[mæknama:/ra],-
Naught[on] [-no/t, -n], -Neill [-ni:'l], -onochie [-o'naxi, -aki], -Phelim [-fe'lim], -Pherson, -pherson [-fa:'sn], -
quoid [-(w)oi'd] nprr. macramé [mækra/mi] s makramé knuten frans. Macready [makri/di] npr. macroll- [mæ'kro-
] i sms. stor, lång. -cosm [-kozm] s makrokosm världsalltet. -n[-n]s längdtecken över vokal (-). -scopic [-sko'pik]
a ma-kroskopisk synlig för blotta ögat'.

MacIlSwiney [mak|swi:'ni], -Tavish [-tæ'vij] nprr.
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magisterial

macullla [mae'kjulla] (Pi. -CB [-i:]) S fläck på huden; solfläck, -ar [-a] a fläckig, fläck-, -ate [-it], -ated [-eitid] a
fläckig; befläckad, besudlad, -ation [-ei'Jn] * fläckighet; befläckande, be-sudling.

mad [mæ(:)d] I. a° 1. vansinnig, galen, förryckt; vanvettig; F tokig, galen [about, after, for, on i, efter; with av];
go (run) ~ bli vansinnig (galen, alldeles utom sig); it's enough to drive one o, det är så att man kan bli galen;
raving stark oj, as o, as a March hare (a hatter) spritt [språngande] galen, stormtokig, jfr 2.'; like ~ som en
galning (galningar) [/ (they) ran like are you oj to .. är du galen som ..; ~ with joy alldeles vild av glädje: a ~
scheme en vanvettig plan; music-oj galen i musik; ~ minute S snabbeld. 2. [folk]ilsken tfur, galen hund; isht Am.
F om pers. ond, arg, förargad [at över; with o. s. på sig själv]; ~ with rage ursinnig [av [-raseri];-] {+rase- ri];+}
as oj as a hatter äv. arg som ett bi, jfr 1. U. tr o. itr % se o,den.

Madagascar [maeMagae'ska] npr.

madam [mae'dam] s formellt min fru, min fröken, i sv. ofta oöversatt [Yes, i butiker 'damen'; Dear Mo, i brev Fru
3ST. N.; jfr av. ma'am.

madapoilam [maeMapo'lam] s madapolam bomullstyg.

maditcap [mæ'd|kæp] s vildhjärna; yrhätta. -den [-n] I. tr göra galen (ursinnig), försätta i raseri. II. itr int. bli
galen (utom sig); rasa. -dening [-nig] a° som kan göra en galen; vild, ursinnig fart; vanvettig passion; dödande
enformighet; F retfull, irriterande, outhärdlig.



1. madder [mæ'da] s bot. tekn. krapp[rot] färgämne.

2. madllder [mae'dla] komp. av mad. -ding [-ig] a åid. poet. 1. se maddening. 2. som blir (är) galen, dåraktig,
rasande, vild [the of crowd]. --doctor [-doNkta] s sinnessjukläkare, psykiater.

Maddox [mae'daks] npr.

made [meid] I. imp. o. pp. av make; be ~ up of bestå av; he is oj for a doctor han är som skapt till läkare. II. a 1.
[konst]gjord [i mots, till [-natural],-] {+na- tural],+} konstruerad; byggd väg, torrlagd (nyvunnen) mark &e. 2.
sammansatt, hopgjord dish, gravy]', oj mast byggd mast. 3. a ~ man en som gjort sin lycka, en som kommit sig
upp, en rangerad karl. 4. om pers. byggd [well o,]. 5. »i- befordrad. 6. i sms. -gjord, -tillverkad; English-oj av
engelsk tillverkning.

Madeira [madi'ara], Madeleine [mae'dalein] nprr.

mademoiselle [mæMamze'1 ei. fr. utt ] s fr. fröken.

made-up [mei'd A'p] a 1. sammansatt; isht hopisatt, -gjord, -'kokad', påhittad. 2. uppfiffad; maskerad, sminkad,
pudrad. 3. beslutsam, fast besluten.

Madge [mædg] kortnamn av Margaret Greta.

madhouse [mae'dhaus] s dårhus, hospital.

Madingiey [mæMigli], Madison [mæ'disn] nprr. madiily [mæ'd|li] adv vansinnigt, som en galning; i dårskap;
ursinnigt &c, jfr mad. -man [-man] s en vansinnig, dåre, galning; like madmen som galningar, -ness [-nis] s 1.
vansinne, galenskap; biidi. vanvett; raving o> rena vanvettet. 2. ursinne, raseri. 3. poet. extas, heligt vanvett,
madonna [mado'na] s madonna. Madras [madrae's, -dra/s] npr. madrepure [mae'dripo:] s zooi. [stjärn]korall.
Madrid [madri'd] npr. madrigal [mæ'diigal] s madrigal. Madron [mae'dran], Madura [mae'djura], Maecenas
[mi(:)si:/næs] nprr. maelstrom [mei'lstroum, -ström] s malström;

the Mo, Malströmmen utanför Norge, maenad [mi:'næd] s mainad, menad, backant. maestoso [ma:estou/zo(u), -
s-] adv o. s mus. maestoso. Mafeking [mse'fikig] npr. maffick [mae'fik] itr jubla i vild segeryra. Mag [mæg]
kortnamn av Margaret Greta.

1. mag [mæg] I. s 1. = magpie [av. Mo,]. 2. åid. F sladder; sladderkäring; hold your oj!S håll käften! II. itr
sladdra, snattra.

2. mag [mæg] s S för halfpenny.

3. mag [mæg] t S tar magneto.

magazine [mæ^gazi/n] s 1.1 magasin, förrådshus i aiim. 2. X förråd[shus], kr uthus, ammunitions-, vapen-,
proviantjförråd; »i» krutdurk. 3. magasin i gevär [^-gun]. 4. magasin, tidskrift.

Magdai|en[e] I. [mæ'gdali(:)n, -li:'ni] npr Magdalena. II. [mo/dlin] npr; -en College i Oxford, -ene College i
Camhridge. Magdeburg [mae'gdabarg] npr. mage [meid3] s åid. trollkarl; magiker. Magee [magi-/], Magellan
[mage'lan], Magers-fontein [mci/gazfontein], Maggie [mæ'gi] nprr. maggot [mse'gat] s 1. mask i ost, kött; red ~
vetemygglarv. 2. underlig nyck, hugskott, F 'fluga'; get a o, in o.'s head komma på en besynnerlig idé. o,y [-i] a 1.
full av mask[ar]. 2. konstig, F 'flugig'. Maghull [magA'1] npr.

Magi [mei'djjai] s pi. mager; the [three] o, bibi. de [tre] vise männen från österlandet. ~an [-an] s mager.

magic [mae'dgik] I. attr. a magisk, trolldoms-, troll-; o, carpet förtrollad matta: ~ lantern laterna magica;
skioptikon; ~ wand troll|spö, -stav; the Mo. Flute Trollflöjten. II. s magi, trolljdom, -konst; magisk verkan, troll-,
tjus|-kraft; black o, svartkonst; work o, öva trolldom; as if by o>, like ~ som genom ett trollslag. <-vai [-(a)l] a°
magisk [o, effect, the effect was trolsk, förtrollande. ~ian [madji'Jn] s trollkarl; magiker. magisterial
[maeMjisti'arial] a° l.« auktoritativ; befallande, myndig, 'överlägsen'. 2.
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— 495 -

maim

myndighets-, ämbets-. -racy [mse'd^istrasi] s se magistrature. -ral [madgi'stral] a 1. ~ staff lärarkår. 2. farm,
magistral-, -rate [-[mae'd-3istrit]-] {+[mae'd- 3istrit]+} s civil ämbetsman, domare; vani. fredsdomare:
polisdomare. -rature [mse'dgistratjua] S 1. magistratur ämbete o. väldighet, jfr föreg. 2. magistrat kon. Magna
C[h]arta [mae'gnaka'/ta] s eng. hist, stora frihetsbrevet av år 1215 [äv. the Great Charter]; biidi. grund [lag, -val.
magnanimity [mægn|am'miti] 5 storsinthet, •ous [-æ'nimas] a° storsint, högsint, ej småaktig.

magnate [mse'gneit] s magnat, storman, Fpamp. magnesiüa [mægnr/jja] s kem. magnesia; F magnesiumpreparat,
bittersalt, -um [- ziam, -si-, -Ji-] s kem. magnesium, magnet [mæ'gn|it] s magnet, ^ic [-e'tik] a (nuically adv)
magnetisk äv. Midi.: tilldragande; magnet-. ~ism [-itizm] s magnetism; biidi. dragningskraft, ^ization [-itaizei'Jn]
s mngnetisering. ~ize [-itaiz] I. tr magnetise-ra: biidi. äv. hypnotisera. II. itr bli magnetisk.

[-i:'to(u)] s magnet i motor. ~o-electric [-i/to-ile'ktrik] a elektromagnetisk, magnifllication [mse^gnlifikei'Jn] s
förstoring, jfr magnify, -icence [-i'fisns] s 1. storslagenhet, prakt, jfr fbij. 2. magnificens titel, -icent [-i'nsnt] a° 1.
stor|artad, -slagen, praktfull, magnifik; praktälskande; F härlig, underbar. 2. * storartat frikostig. -ICO [-i'fiko^u)]
S eg. ve-netiansk grand;biidi.potentat, matador, Fpamp. -ier [mæ'gnifaia] s 1. förstoringsglas, -apparat. 2.
[ljud]förstärkare. -y [mæ'gnifai] tr 1. förstora; nuing glass förstoringsglas. 2. förstärka ljud. 3. överdriva. 4. åid.
prisa, lovsjunga.

magniloqullence [msegni'lokwanls] s högtravande språk; storordighet, skryt, -ent [-t] a° högtravande; storordig,
skrytsam, magnitude [mse'gnitj^d] s storlek; vikt, betydelse; astr. magnitud, ljusstyrka; mat. storhet; of the first ~
eg. stjärna av första storleken; kolossal; av allra största vikt; the ~ of the idea det storslagna i tanken, magnolia
[mægnou'lja] s bot. magnolia, magnum [mse'gnam] 5 stor butelj. ~ bonum [-bou'nam] s 1. slags stort plommon.
2. magnum bonum potntissort. Magnus [mse'gnas], Magog [mei'gog] nprr. magpie [mse'gpai] s 1. zooi. skata. 2.
åid. S =

halfpenny. 3. ytx S tvåa vid skjutning. Magrath [magra:'], Maguire [magwai'a] nprr. Magyar [madga/, mse'gia:] I.
s 1. magyar, ungrare. 2. ungerska [språket]. II. a ungersk. Mahaffy [mahæ'fi], Mahan [mahse'n, ma:n],

Mahany [ma:'ni] nprr. Maharaja[h] [ma:(h)ora:/d39] s hind, maharaja

indisk furstetitel, storkonung. Mahatma [mahæ'tma] s hind, mahatma, 'stor ande', andlig ledare, lärare.

Mahdi [ma'/di] S mahdi muhfimmedansk lupprorsl-ledare.

mahlstick [mo/lstik] se maulstick. mahogany [maho'gani] I. s 1. mahogny. 2. F matbord; put o.'s legs under a p.'s
~ åtnjuta ngns gästfrihet. II. a 1. attr. mahogny-. 2. mahognyfärgad. Mahomet [maho'mit, mei'amet] npr
Muhammed. ~an [maho'mitan] I. a muhammedansk. II. s muhammedan.

Mahon [mahu:'n, -hou'n, main], Mahon[e]y [ma/ni] nprr.

Mahound [mahu'/nd, -hau'nd] npr åid. Muhammed.

mahout [mahau't] .s hind, elefan t|förare, -dr i vare. maid [meid] s 1. åid. poet. mö, jungfru: flicka; old ru gammal
ungmö; die a nu dö ogift. 2. jungfru, hembiträde, tjänstflicka; of-all--work ngt åid. ensamjungfru; ~ of honour
hovfröken; ostkaka från Richmond. M*^a [-a] npr. 'ven [-n] L s 1. se maid 1. 2. Skotti. fallbila. 3. Skotti. sista
kärven; skördefest. 4. = ~ horse &o, jfr II. IL o 1. jungfrulig; jungfru-, flick-; ogift; ~ name flicknamn. 2. biidi.
aldrig erövrad stad o. d.; oprövad; obruten, jungfrulig mark; resultatlös; ~ assize (session) ting Utan mål förr där
ingen dödidom avkunnades;

horse häst som aldrig segrat: ~ race löpning öppen för ~ horses. 3. förstlings-; ~ speech pari. jungfrutal; ~ trip
(voyage) fartygs första resa. ~enhair [-nhsa] s bot. jungfruhår ormbunke. ^enhood [-nhud] s 1. jungfrulighet. 2.
flicktid. ~enish [-nij] a mamsellaktig, sedesam, pryd. ^enlike [-nlaik] a flickaktig; blyg[sam]. ~eniy [-nli] a
jungfrulig; ärbar. hood [-hud] s jungfrulighet. ~ish [-ij] a se maidenish, ^servant [-sa:Vant] s iitt. jungfru,



[tjänste]piga. M-^stone [-stan, -stoun] npr. [-i] s liten flicka, tös. maieutic [me^ju/tik] a mos. maievtisk sokratisk.

1. mail [meil] I. s 1. åid. maska (ring) i brynja. 2. koii. brynja, rustning; pansar äv. biidi.; coat of nu, nu-coat
pansarskjorta, brynja. II. tr kläda i brynja; bepansra; the nu ed Ji st den pansrade näven.

2. mail [meil] I. s 1. postsäck of letters]. 2. post koll., postförsändelser [the boat that brings the isht
utomeuropeisk post[lägenhet] [the Indian officiellt äv. om annan; i Am. vanligt för post i olika bet., se detta ord
o. sms. därmed; air nu luftpost; Royal Mnu Kungl. Post. 3. förkortn. för nu-train £down night nu-stea-mer. II. tr
isht Am. skicka med posten, [-[av]-sända;-] {+[av]- sända;+} posta. ~-bag [-bæg] s postjsäck, -vä-ska. ~-box [-
boks] s Am. brevlåda.

maim [meim] I. tr lemlästa, stympa äv. biidi.

nu hela uppslagsordet ° adverb regelbundet % sällsynt >8< militärterm *£« sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangmaimed

— 496 —

make

fördärva. II. s aid. stympning, ^ed [-d] a lemlästad, lytt.

Main [main, mein] npr floden Main.

1. main [mein] s aid. 1. kast i tärningsspel. 2. tnppfäktning.

2. main [mein] I. a 1. förnämst, huvudsaklig, störst, viktigast; i sms. huvud-, »t stor-; ~ bearings axellager; ~
body huvudstyrka; huvudparti; ~ chance egen fördel, egna intressen; have an eye to the o, chance vara om sig; oj
part huvuddel, största del, flertal; ~ point huvudsak, kärnpunkt, själva poängen; ~ street huvudgata; Am.
Storgatan [Moj Street]; ~ thing huvudsak. 2. by ~ force med handkraft, med våld. II. s 1. huvud|sàk, -del, aid.
utom i uttr. in the o, huvudsakligen, i huvudsak, på det hela taget. 2. kraft, nu blott i uttr. with might and oj med
all makt, av alla krafter. 3. &!d. för ojland. 4. the Mo, förkortn. för the Spanish o> förr Spanska sjön
Sydamerikas nordöstra kust o. havet utanför. 5. poet. [världs]hav, Öppen sjö. 6. huvudledning fsr Tatten, gas o. d.
7. the o, stor'n [o,mast]. <v-brace [-breis] s -1» storbrass; splice the o, S supa. ^-deck [-dek] s huvud-, stor|däck.
^-drainage [-[*drei'n-idj]-] {+[*drei'n- idj]+} * avloppsledning.

Maine [mein] npr; oj laio förbudslag, malnü-hatch [mei'n|hætj] s 4* storlucka looket. - -hatchway [-hætjwei] s &
storlucka öppning-an. -land [-lænd] s fastland, -ly [-li] adv huvudsakligen; till största delen, väsentligen, •mast [-
ma:st, & -mast] s & stormast, -sail [-'seil, -si] s & storsegel. - -sheet [-Ji:t] s storskot. -spring [-sprig] s 1.
huvudfjäder; slagfjäder. 2. biidi. [huvud]drivfjäder. -stay [-stei] j 1. *t storstag. 2. büdi. förnämsta (starkaste)
stöd, grundval. - -Street se 2. main. mainlltain [mentei'n, man-, mein-] tr 1. uppe-, upprätt-, vidmakthålla;
[bi]behålla; underhålla, hålla i gott skick; hålla, försvara; stödja; ~ o.'s ground hävda sin ställning; silence
iakttaga envis tystnad. 2. under-, uppe|hålla, livnära, försörja. 3. vidhålla ståndpunkt; fortfarande påstå, hävda,
förfäkta, -tain-abie [-abl] a som kan försvaras &o, hållbar, •tenance [mei'ntinans] s 1. uppe-, upprätt-,
vidmakthållande; bibehållande; [-underhållande];-] {+underhål- lande];+} försvar[ande]; understödjande. 2.
underhållande], [livs]uppehälle, existensmedel. 3. vidhållande, hävdande, förfäktande; in o, of till försvar (stöd)
för. 4. cap of os torr hertig-, krönings-, lord-mayors|mössa. main-top [mei'ntop] s & stormärs, mastkorg.
Mainwaring [mæ'narig] npr. main-yard [mei'njcud, -jad] s & storrå. Maisie fmei'zi], Maitiand [mei'tland] nprr.
maize [meiz] s bot. majs. sv-cob [-kob] s majskolv. 'vna [-i:'na] s majsena majsmjöl, majestllic [madje'stik] a (-
ically adv) majestätisk. -y [mæ^isti] s majestät i aiia bet.; Your (His, Her) Mo, Ers (Hans, Hennes) Majestät

Eforgets that it is not in Y. M.'s (your) power].

Maj.-Gen. förkortn. för maj otygen er al. majolica [majo'lika] s majolika isht itnüensk r^ans. major [mei'dga] I. a
1. utt. större [ej röre than]: viktigare; äldre, högre i rang; l& i titlar över-the oj part (portion) större delen,
flertalet; Brown o, i skolor stora B. den aidre av två bröder; ~ axis geom. stor-, transversaljaxel. 2. log. ~ premiss



(proposition) översats; ~ term överterm. 3. mus. Stor intervall, treklang; dur-; ~ key (mode) durtonart; C oj c-dur.
4. jur. myndig. II. s 1. X major; S för sergeant-2. iog. över|sats, -term. 3. mus. [-dunton-art].-] {+dunton- art].+}
4. jur. myndig person. 5. Am. huvudämne.

Majorca [madjjot'ka,' maj-] npr. majorll-domo [mei'd3a|dou'mo(u)] s hist, major dom us; förvaltare; hovmästare.
• -general [-d3e'n(a)ral] s & generalmajor, -ity [-[ma-dgo'riti]-] {+[ma- dgo'riti]+} s 1. flertal [the great (vast)
majoritet, röstövervikt [^ of votes, by a oj of 25 votes]: in the [great] o, of cases i de [allra] flesta fall; clear
(absolute) o, absolut majoritet; bare (scanty) oj enkel (knapp) majoritet. 2. join (pass over to) the o, gå till sina
fäder, dö. 3. myndig ålder Eattain o.'s o,]. 4. se följ. -ship [-Jip] s majors rang (tjänst). Majuba [madju/ba] npr.
majuscule [mad3A/skju:l] s majnskel, stor bokstav, versal. make [meik] made made I. tr 1. göra; hantverks-ei.
fabriksmässigt förfärdiga, tillverka, framställa, producera; åstadkomma, frambringa; skapa, dana; laga till, koka
kaffe, te; anlägga trädgård o. d.; 8y kläder <feo, se I. 13.; jfr äv. made; she is as sweet as they oj them hon är det
sötaste man kan tänka sig. 2. förvärva, [för]tjäna pengar; göra sig, skaffa [sig]; inbringa, betinga pris; S o. dial.
knycka, stjäla; öka i vikt; kortsp. ta trick; I did not o, my ace of spades F mitt spaderäss frös inne. 3.
tillryggalägga, göra [20 knots, 50 miles an hour]. 4. -i* sikta land; angöra hamn; komma till; S hinna med tag. 5.
äta; a good breakfast äta en stadig frukost. 6. utgöra, bilda, vara; uppgå till, göra; [kunna] bli[va]; 3 times 3 oj[s]
9 3 gånger 3 är 9; how much does it ojf hur mycket blir det? this o,s the tenth time det här är tionde gången; it o,s
a change det blir lite omväxling; this o,s pleasant reading det här är (blir) trevligt att läsa; ~ one deltaga, vara med
[of at i, på]; he will oj one of us han kommer med; she will o, [him] a good wife hon blir säkert en bra hustru [åt
honom]; he will never oj a painter det blir aldrig någon målare av honom; one swallow does not oj a summer
ordspr. en svala gör ingen sommar. 7. gram. bilda böjuingsform, heta ['child1 o,s in the plural 'children']. 8. med
obj. o. predikativ göra ngn, ngt [till] ngt [o* a
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prince king, ~ a girl happy, ~ it known, ^ o. $. understood]; utnämna (befordra, upphöja) till [the king made him a
duke]\ framställa (skildra) som; isn't it enough to anyone angry? är det inte så att man kan bli rasande? 9.
uppskatta (anslå) till; få till; bestämma storlek, pris; what do you ~ the time? vad tror du klockan är? what do you
~ 4 times 5? vad tror du 4 gånger 5 blir? what bird do you that to be? vad tror du det där är för en fågel? I ~ it 5
miles jag beräknar det till 5 mil; ~ it 6 iveeks! tag 6 veckor på dig! av. låt mig få 6 veckor på mig; ~ it 20! säg 20!
kan jag inte få 20? 10. ~ .. of göra ngt av ngt, ngn; få ngt av ngt; uppskatta [till]; tro (tänka) ngt om ngt, ngn;
kunna förklara, tolka, begripa; ~ a farmer of a p. göra ngn till bonde; ~ a habit of a th. göra ngt till en vana; ~ an
ass (a fool &c) of o. s. se subst.; ~ light of « 2. light 5.; I don't know what to <%/ of it jag vet inte vad jag skall
tro om det, jag blir inte klok på det; what am I to f\j of your answer? hur skall jag tolka ditt svar? ^ little of ej
fråga mycket efter; ej bry sig om; ej komma långt med, jfr roij.; ~ much of draga stor fördel av, få mycket ur;
sätta stort värde på; 0rta göra mycken affär (mycket väsen) av, fjäska (krusa) för; skämma bort; ~ nothing of ej
kunna begripa, inte bli klok på, inte komma någon vart med; ej fästa sig vid, ej bry sig om. 11. med följ. ren inf.
(i passiv med to) få, komma ngn, ngt att göra ngt, förmå, tvinga, låta ngn göra ngt; I made him repeat it jag lät
honom säga om det; he was made to repeat it han fick (måste) säga om det; these two statements cannot be made
to agree dessa två uppgifter kunna icke bringas i överensstämmelse (stämma inte) med varandra; he Charles XII
die in 1720 han + låter Karl XII dö 1720; ~ a p. laugh få (narra) ngn att skratta; ^ believe låtsas, 'leka*.

12. med verbalsnbst. 1 st. r. det met det senare svarande verbet göra an attack, a beginning &<rj; ibland dock
annat verb 1 sv., t. ex. <v. [a»] answer avge svar, svara; jfr äv. do. 13. med olika subst. i en m&ngfald olika bet.
allt efter objektet, t. ex.: ~ the bag jakt. skjuta mest; ~ the bed bädda; ~ bread baka; ~ butter kärna smör; ~ the
cards blanda; ~ no doubt ej hysa ngt tvivel; ~ a dress sy en klänning; ~ enemies skaffa sig fiender; ~ a fre göra
upp eld; ~ friends skaffa sig vänner; bli vänner igen; ~ haste skynda sig;

hay bärga hö; ~ a House pari. göra församlingen beslutmässig; ~ laws stifta lagar; ~ peace sluta fred; ~ place



(room) bereda rum; oj sail sätta till mera segel; avsegla; <x/ a show ta sig ut, se ut; /v» a speech hålla tal;

verses skriva vers; ~ war föra (börja) krig; ~ water »i* ta in vatten, läcka; kasta vatten; ~ way bereda väg; skjuta
fart &c, se under resp. subst. 14. med adv. el. prep.: CLWCiy

with undanröja, röja ur vägen; göra slut på, göra av med, av. döda; ~ away with o. s. göra av med sig, ta livet av
sig; ~ down F ändra kläder för småsyskon; ~ into göra (arbeta) ngt till ngt annat; förvandla [the room was made
into a chapel]; ~ of se I. 10.; ~ out skriva

Ut räkning o. d., utfärda revers, sätta Upp handling; med svårighet få ihop; [försöka] bevisa [o.'s case sin sak],
ådagalägga; [tro sig] finna, tycka [how do you ~ that out? varför tror du det?]; göra till, framställa som [I clon't
wish to ~ myself out [to be] better than I am jag vill inte göra mig bättre än jag är; he is not so bad as people ~
out han är bättre än sitt rykte]; påstå [he ont that I was there]', fundera ut, förstå, begripa [as far as I can ~ out],
bli klok på [/ can't ~ it out]) tyda, läsa handstil; skönja, urskilja; out of göra ngt av ngt; ~ over över|låta, -lämna
[to till]; ~ up utfylla, komplettera; gottgöra, ersätta [r^ it up to a /?.], ta igen [lost ground] jfr II. 9.; samla, få ihop;
sy [ihop] kostym o. d.; sätta (lägga, blanda, röra) ihop [into till], göra i ordning; koka ihop av. historia o. d., hitta
på, 'dikta'; göra upp förteckning; boktr. göra Ut spalt; bryta om; om beståndsdelar Utgöra, tillsammans bilda,
skapa [be made up of bestå av]; kostymera o. maskera skådespelare, jfr II. 9.; möblera om, förvandla [into till];
Am. 'ordna' anletsdragen; göda djur; göra upp, avsluta, balansera råken-skapar; ordna, arrangera äktenskap; göra
upp, bi-lägga tvist [~ it up göra upp saken i godo, försonas]; slå in paket, packa kappsäck; åid. reparera; ~ up o.'s
mind bestämma sig, besluta sig [to för att; to, for för]; få klart för sig, ha för sig, tro bestämt [that att]: finna sig
[to i ngt]; jfr made-up. II. itr 1. röra sig i viss riktning, styra kurs, fara, gå; skynda, rusa [for till; towards mot &e];
om tidvattnet sätta in, stiga. 2. syfta, bidraga, verka, tala [against mot; for för] jfr II. 9. 3. ~ as if (as though) låtsa
som om. 4. bjuda till, försöka, börja [<o att]. 5. kortsp. blanda. 6. Am. sträcka sig. 7. jfr I. 6. 8. med adj.: ~ bold,
free, good, merry, ready, sure &c, se adj. 9. med adv. ei. prep.: ~ after åid. sätta efter, förfölja; ~ against vara till
skada för, ligga emot, ligga ngn i fatet, missgynna; tala emot; ~ at ngt aid. rusa på (mot); ~ away ge sig iväg;
away with se I. 14.; ~ for styra kurs mot, gå mot, begiva si~ till; anfalla, ge sig på, jfr II. 1.; vara fördelaktig för,
befrämja, gynna; stödja, bekräfta, tala för; leda till lycka; jfr II. 2.; it f\js for his advantage det är till hans förmån;
~ off ge sig iväg, rymma, schappa, försvinna [with med ngt stulet]; ~ out isht Am. [-[äntligen]-] {+[äntli- gen]+}
lyckas [to att]; klara sig, reda sig; trivas; ha det; jfr I. 14.; ~ towards se II. 1.; ~ up maskera sig; sminka (pudra,
måla) sig; göra upp, försona sig [with med], jfr 1.14.; ~ up for gottgöra, ersätta, kompensera, upp-
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väga, ta igen [lost time]; oj up to närnia sig, gå fram till; Midi. göra ngn närmanden, söka ställa sig in hos,
smickra; 'slå' för flicka. III. s 1. tillverkning, produktion, tekn. fabrikation ; fabrikat, märke; American ~
amerikansk tillverkning; our own oj [av] vår egen tillverkning, vårt eget märke. 2. sammansättning, konstruktion;
form, fason; kropps, byggnad. 3. läggning, natur. 4. S lyckat kap; on the oj profithungrig; streberaktig. 5. eiektr.
slutande ar ström, kontakt; at o> sluten. *v>bate [-beit] 8 aid. orostiftare, ^-believe [-bili^v] I. s ngt låtsat,
förställning, falskt sken, lögn, tomt bedrägeri; sken-, vrångfbild. II. attr. a låtsad, föregiven, falsk, oäkta, r^peace
[£pi:s] s fredstiftare. ~r [-o] s 1. tillverkare, fabrikant [of certain goods]; i sms. -makare; at prices till fabrikspris!.
2. skapare: the (our) Moj Skaparen. 3. aid. skald. ~shift[-Jift]s surrogat, ersättningsmedel; nödfallsutväg; in a o*
manner som det faller (föll) sig, på en slump. ~-up [-a'p]« 1.sammansättning. 2. påhitt, historia, 'dikt', lögn. 3.
maskering; smink-ning, pudrande &c; damers 'krigsmålning'; konkr. smink, puder, läppstift &c. 4. boktr. o
inbrytning. ^weight [-weit] s 1. fyllnadsgods. 2. * motvikt.

making [mei'kig] I. pres part av make. U. s 1. förfärdigande, tillverkning »v. konkr.; skapande, danande;
förtjänande &o, jfr make; of our own ~ av eget fabrikat; biidi. självförvållat; in the o» i tillblivelse, under



vardande; the ** of English hur engelskan blivit vad den är. 2. be the oj of vara ngns lyöka, bana väg för; it may
be the o, of you det kan göra din lycka; äv. det kan kanske göra folk av dig. 8. pi. ojs förtjänst, inkomster. 4. vani.
pi. o,s ämne, anlag, gry, [utvecklings]möjligheter, stoff: he has the ojs of a detective in him han är ett utmärkt
detektivämne. /%,-up [-A'p] s

I. komplettering. 2. hopsättning; uppdiktande; sammansättning. 3. maskering. 4. hand. bokslut. 5. försoning &c,
se make /. 14.

Makower [makau'a] npr. Mal. förkortn. för Malachi.

Malabar [mælaba:', ---], Malacca [malæ'ka],

Malachi [mse'lakai] nprr. malachite[mse'lakait]s min. malakit, berggrönt. maladjustment [mæ/l|ad3A/stmant] s
felaktig anordning; feljustering, -administration [-[-ad-mmistreiffi]-] {+[-ad- mmistreiffi]+} s dålig förvaltning,
vanstyre. -adroit [-adroi't, - - -] a° oskicklig; fumlig, tafatt, drumlig. malady [mæ'ladi] s utt, sjukdom med djupa
rötter;

sjuka, ont, lidande av. biidi. mala fide [mei'la fai'di] adv o. o lat. [som [-handlar]-] {+hand- lar]+} mot bättre
vetande; trolös[t], falsk[t]. Malaga [mæ'laga] I. npr. II. s malaga vin. Malagasy [mælagæ'si, -ei'zi] I. a
malagassisk.

II. S 1. malagass inföding p& Madagaskar. 2. Dia-

lagassiska [språket].

malaise [mae'lei'z, - -] s fr. illamående; känsla

av olust. Malan [mælan] npr.

malapert [mse'lapait] o aid. näsvis, näbbig; påflugen.

Malaprop [mæ'laprop] I. npr; Mrs. ~ person i Sheridans 'The Rivals'. II. moj S se följ. nwism [-izm] * bakvänt
användande av ord, löjlig felsägning; 'groda' [t. ex. epitaphs i st. f. [-epithets].-] {+epi- thets].+} m<x/OS
[mæ'læ'prapou, — -] adv olägligt, olämpligt, på orätt ställe malarilia [male'aria] s iak. malaria, sumpfeber, frossa;
büdi. pest|ångor, -luft. -al [-3], -an [-n], •ous [-s] a malaria-; osund. Malay [malei'], ~an [-an] I. a malajisk, n. s

I. malaj. 2. malajiska [språket]. MalHchus [mse'llkas], -colm [-kam] nprr. malcontent [moe'lkantent] I. a
missnöjd med det

bestående, oppositionell. II. s en missnöjd, oppositionsman.

Maiden [mo:ldn] npr. Maldive[mældaiv, mo/1-] npr; the ~ Islands Malediverna. Maldon [mo:'ld(a)n] npr.

male [meil] I. a av mankön, manlig [o* heir, * issue, servant]; han- [o* cat, flower, plant]; oj child gossebarn; ~
nurse sjukvårdare; oj--voice choir manskör; ~ horse hingst; ~ rhyme manligt rim; ~ screw skruv[spindel].

II. s hanne; han|stånd, -blomma; mansperson, manlig individ [i mots, tin female].

malelldiction [mæli|di'kjn] s förbannelse, -dict-ory [-di'ktari] a förbannelse-, -faction [-fæ'kjn] * aid. ondska,
brottslighet; ogärning, förbrytelse. -factor [msClifækta] s brottsling, miss-dådare, ogärningsman, -fic [male'fik] a
astroi. o. d. olycksbringande, skadlig; ~ arts fördärv-lig svartkonst, -ficence [male'fisns] s 1. skadlighet. 2.
ondska, brottslighet, -ficent [-[male'-fisnt]-] {+[male'- fisnt]+} a 1. skadlig, fördärvlig, farlig [to för].
2.ondskefull,brottslig, -volence [male^alans] s elakhet, illvilja, -volent [male'valant] a° elak, illvillig. ,
malllfeasance [mæ'l|fi:'zns, - -] * jur. förbrytelse av. ämbetsman, ämbetsbrott, -formation [^fo:-mei'Jn, --£] s
missbildning, -formed [-fo/md, --] a missbildad, malic [mei'lik] a; oj acid kem. äpplesyra. maliclle [mæ'lis] s 1.
illvilja, elakhet, spydighet; malis, skadeglädje; out of mere o, av ren elakhet; bear a p. oj (oj to a p'.) hysa agg till
ngn. 2. jur. brottslig avsikt; ~ prepense (aforethought) uppsåt att skada, -ious [-[ma-li'Jas]-] {+[ma- li'Jas]+} a° 1.
illvillig, elak; maliciös, skadeglad; ibi. spefull, spydig. 2. jur. uppsåtlig, malign [maljai'n] I. a° 1. om sak skadlig
[-influence].-] {+in- fluence].+} 2. läk., se ojant 3. 3. % ondskefull, + illvillig. IL tr baktala, nedsvärta. ~ancy [-



i'gnansi] s 1. ondska, avskyvärd elakhet, lömsk illvilja, jfr »lj. adj. 2. fördärvligt inflytande, skadlighet; ödets
ogunst. 3. iak. elakartad beskaffenhet. ~ant [-i'gnant] I. a° 1. ondske-
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full, djävulskt elak, hätsk; skändlig; ond intention, spirit]. 2. fördärvlig, olycks|bringan-de, -bådande aspect]',
ogunstig; åid. giftig. 3. läk. malign, elakartad. II. * puritanskt öknamn på anhängare till Karl I, kavaljer. ~er [-
ai'na] s baktalare, belackare. ~ity [-i'gniti] s 1. djupt rotad illvilja, hätskket; åid. skändlighet. 2. iak. elakartad
beskaffenhet. 3. åid. skadlighet; giftighet, malinger [mali'gga] itr simulera, låtsas vara sjuk. ^er [-ra] s simulant.
Malins [mei'linz] npr. malison [mse'lisn] s åid. förbannelse. Maikin [mæ'lkin] npr.

mall I. [mo:l, mæl] s 1. förr malj]klubba, -spel, -bana, se pall-oj. 2. planterad offentlig promenadplats; the Moj
[yani. mæl] Promenaden stor» allén i st. James's Park. 3. se maul. II. [mel] i Pali Moj klubbgata 1 London,
mallard [mæ'lad] 5 zooi. [vild]and, gräsand; viid andrake.

malleliability [maeHiabi'liti] s 1. smidbarhet. 2. Midi. smidighet; anpassningsförmåga, -able [mæ'liabl, -l(j)a-] a
1. smidbar; ~ iron smidesjärn; ~ cast iron aducerat gjutjärn. 2. widi. smidig, böjlig; villig att anpassa sig, foglig,
eftergiven, mallet [mæ'lit] s 1. mindre klubba, trähammare; krocket-, poloklubba. 2. S knytnäve, mallow
[mæ/lo(u)] s av. pi. bot. malva, kattost.

maliy [mæ'li] 5 F för mallet. malm [ma:m] s iös kalksten; kalkjord. malmaison [mælmei'zn] s siags röd nejlika.
Malmesbury [ma:/mzb(a)ri] npr. malmsey [ma/mzi] s malv[o]asir vinsort. malnutrition [mæ'lnjutri'Jn] s
undernäring, malodorous [mse'lou'daras. --'--] a illaluktande. Malone [malou'n], Malory [mæ'lari], Malplaquet

[mæ'lplakei] nprr. malpractice [mæ'lpræ'ktis, ---] s 1. felgrepp, försyndelse; snedsprång. 2. jur. felbehandling av
patient, försummelse i läkaryrkets utövande; ämbetsbrott gnm förskingring o. d. malt [mo:lt, molt] I. s 1. malt; ~
liquor maltdryck; extract of oj, oj extract maltextrakt. 2. F maltdryck, öl. II. tr o. itr 1. mälta. 2. intr. S dricka öl.
Maltlla [mo:'ltja, mo'1-] npr. -ese [-i/z, --] I. a maltesisk; malteser- cross]. II. s lika i pi. 1. maltesare. 2. malteser-,
[-johannit[er]|rid-dare.-] {+johannit[er]|rid- dare.+} 3. maltesiska [språket]. 4. förkortn. tor ^ dog malteserhund.
malt-house [mo/lthaus, mo'lt-] s mälthus, malter i.

Malthus [mse'lj^as] npr. ~ian [-ju/zian] I. a malthusiansk. II. s malthusian. onanism [-ju/zianizm] s
malthusianism. malting [mo/ltig, mo'1-] s 1. mältning; i Sms. mält-, mäsk-. 2. mälthus. Malton [mo/ltan, mo'1-]
npr.

maltose [mo/ltous, mo'1-] s kem. maltos, maltsocker.

Maltravers [mæltræ'va(:)z] npr. maltreat [mæltri/t] tr malträtera, misshandla, behandla illa (hårt, omilt),
förfördela; o,ed hy o.'s critics illa åtgången av kritiken. ~ment [-mant] s malträtering, misshandel &c. maltllster
[mo:'lt|sta, mo'lt-] s mältare. - -worm [~wa:m] s öl drinkare, F öltunna, 'ölpuppa'. Malvern [mo/lva(:)n, mo/v-]
npr. malversation [mælva(:)sei'Jn] s oredlighet i förvaltning, förskingring (försnillning) isht av allmänna medel,
underslev; besticklighet. Malvolio [mælvou'ljo(u)] npr. mam [mæm] s F för ~mamma. oja se 1. mamma.
mamelon [mæ'milan] s rund kulle. Mameluke [mse'milurk, -lju:k] s hist, mameluck. mamilla [mami'la] s 1. anat.
bröstvårta. 2. bioi. vårtlikt organ, utväxt.

1. mamma [mama/, Am. mæ/ma, mo'mo] s bamspr. mamma.

2. mamm a [mae'mla] (pi. -æ [-i:]) s anat. [kvinnobröst; spene. ~l [-al] s däggdjur, ^lia [mæmei'lja] s Pi.
däggdjurens klass. ~lian [-[mæ-mei'ljan]-] {+[mæ- mei'ljan]+} a däggdjurs-.

mammon, Mrs, [mæ'man] s mammon; personiöerat Mam[m]on. ~ish [-ij] a mammonsdyrkande. ~ism [-izm] s
mammonsdyrkan. ~ist [-ist], ~ite [-ait] s mammonsträl. mammoth [mæ'ma£>] I. s zooi. mammut. II. attr.

a kolossal, jättelik, jätte-, mammy [mæ'mi] s 1. bamspr. mamma; oSs darling morsgris. 2. Am. g-.»mmai svart



barnsköterska; gammal negress. Man [mæn] npr; the Isle of o, ön Man. Man. förkortn. för Manitoba. man [mæn]
I. s (Pi. men [men]) 1. människa [every (any, no) oj, all (many, few, some) men]', utan art. människan i aiim. bet.;
oj proposes, God disposes ordspr. människan spår och Gud rår; the fall of ~ syndafallet; the life of ~
människolivet; within the memory of oj i mannaminne; the Son of ot Människosonen; the old oj teoi. den gamla
människan, den gamle Adam jfr 2.; become a new o, bli en ny (helt annan) människa; the inner ~ den inre
människan, själen; skämts, magen; the outer ~ ens yttre människa; ~ and brother medmänniska, broder i Kristus;
~ and beast folk och fä; [alt] to a to the last oj till sista man, varenda en; som e'n man. 2. man, karl; utan art.
mannen i aiim. bet. [i mots, till woman]', fullvuxen man, karl äv. i egenskaper: en 'riktig' karl; rätte mannen; i
bildat språk ofta motsv. sv. herre [/ have asked two or three ladies and several men]; i tilltal karl! människa!
gosse! [jfr alive]; a great oj en stor man; a tall oj en stor karl; when T am a oj när jag blir stor; ~ and boy
adverbieiit allt sedan pojkåren; old ~ gubbe; skämts, äv. gamla gosse; the old o, F gubben: kapten, chefen o. d.;
äv. farsgubben; her old ~ hen-
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nes gubbe (man); old o> Jones gubben J.; the (that) oj Brown den där B.; little oj av. gosse; as one ~ som e'n
man, med e'n mun; as a o, såsom människa; 5 s. per (a) oj 5 shilling per man; between oj and o, man och man
emellan; öppet., uppriktigt; o, by o* man för man; ~ for o* man efter (för) man; ~ to o* man mot man; make a ~
of göra karl (folk) av; ar. lägga grund till ngns framtid, 'göra' ngn; prove o. s. [to bè] a ~ visa sig som en man,
vara karl tor sin hatt; he is not the ~ to . . han är inte den som gör ngt; play the oj visa sig karlaktig, spela herre; a
o, of men en karlakarl; be o.'s own ~ vara sin egen herre, råda sig själv; av. vara herre över sig själv; that's my o,
det är den rätte mannen att göra det; av. där har jag den jag söker; lie is your oj han är säkert rätte mannen, han är
karl till det; rm your o, ar. det går jag in på, F kör till då! 3. ofta med prep.-attr., t. ex. oj about town en som bara
lever med i Londons sällskapsliv, flanör; the o, %n the moon gubben i månen; av. uppdiktad person, en 'okänd'
välgörare; the oj in the street F en vanlig dödlig, lekmannen; ~ of action handlingens man; oj of business
affärsman; ngns affärsombud, jurist, advokat; oj of character man med karaktär; oj of figures siffer-, räkne|karl;
o* of God gudsman; o, of honour man av ära, hedersman; oj of means (money) penningkarl; ^ of promise
lovande man, framtidsman; ~ of property förmögen man; oj of sense förståndig karl; oj of his word en som står
vid sitt ord; ~ of the world världsman; ^ of letters, oj of Straw &e, se d. o. 4. a o, pronominellt en man, man
[what can a oj do in such a case?]. 5. [äkta] man, dial, utom i ~ and wife man oeh hustru; her young ~ S hennes
fästman ('pojke'). 6. förr vasall, ngns man; underhavande.

7. tjänare, betjänt, ngns uppassare, dräng; biträde; like master, like oj sådan herre, sådan dräng; oj-of-all-work, oj
Friday faktotum.

8. vani. pi. men arbetare [the masters locked out the men]; [arbetsjfolk, karlar. 9. vani. pi. men man, meniga;
matroser; 200 men 200 man; the men manskapet, karlarna. 10. pl. men pjäser i sohack; brickor i brad- el.
damspel. 11. efter ortnamn o. d. -bo; univ. -student; F äv. student; he is a Bristol ~ han är från B.; an Oxford oj
[gammal] Oxfordstudent. 12. i sms människo-; man-, karl-; ibi. manlig; ~ cook kock; men friends herrbekanta. II.
Sr 1. -i* bemanna; besätta med manskap; o, the side! <£» fallrep! ~ the yards manna rå; ss. kommando äntra! 2.
besätta post. 3. vani. rea. ~ o. s. bemanna sig [med mod], morska upp sig.

Manaccan [manse'kan] npr. manade [mæ'nakl] I. s vani. pi. ojs handjbojor, -klovar; biidi. bojor. II. tr sätta
handbojor på; biidi. fjättra, manage [mse'nidj] I. tr 1. hantera; sköta; hand-

hava, ha hand om; förvalta, leda, styra; *t> manövrera; ~ the house hushålla. 2. förstå att sköta [om]; 'behandla'
ngn, få ngn att lyda sig, få bukt med; dressera häst; lirka med, få i sin hand, vinna ngn. 3. gå i land med, orka
med, lyckas med, klara ngt; bära sig åt med ngt [he did not know how to oj it]; I think I cam oj that det tror jag



nog jag skall kunna klara (komma till rätta med); I suppose it can be ojd det låter väl ordna sig. 4. åid. hushålla
med, sköta pengar. II. itr 1. sköta om saken; bära sig åt med ngt; 'manövrera*. 2. verkligen lyckas [to att, ofta
ironiskt]; laga (ställa till) s& att, förmå; he only just ojd to escape han lyckades med knapp nöd undkomma. 3.
reda sig, klara sig [with med, without utan]. III. s åid., se ojment o. manege, ^ability ["abiliti] s [lätthanterlighet;
lättskötthet; foglighet. ^able [-abl] a° [lätt]hanterlig; lättskött; + medgörlig, foglig. ~d [-d] a 1. i sms. -skött [well-
oj, ill-oj]; easily oj lättskött; om pers. medgörlig. 2. ~ currency reglerad valuta, ^ment [-mant] s 1. hanterande;
handha vande; skötande, skötsel, drift; förvaltning, ledning, styrelse av. konkr.: direktion o. d. [the

manövrering; ~ expenses administrationskostnader. 2. lämplig 'behandling', påtryckning, lirkande &c; ofta
manipulerande, skoj. ~r 8 !• direktör, chef, disponent; förvaltare; ledare, föreståndare; intendent. 2. teaterdirektör;
impressario; stage oj regissör. 3. o good oj en som förstår sig på att sköta ngt; en god hushållare, en sparsam
husmor. 4. pari. delegerad. 5. jur. ung. konkursförvaltare. ~ress [-ares] s direktris; föreståndarinna, serial [- -
i'arial] a direktörs-; styrelse-. *vr-ship [-ajip] s direktör|skap, -s|post. managing [mæ'nid§ig] a 1. förvaltande,
ledande; ~ clerk prokurist; committee [-[förvalt-nings]direkti-] {+[förvalt- nings]direkti+} on, verkställande
utskott; «w director verkställande direktör; editor huvudredaktör; oj man förvaltare; impressario. 2. försiktig,
sparsam. 3. härsk-, makt|lysten. Manassüeh [manæ's|i], -es [-iz] nprr. man-at-arms [mæ'nata:'mz] s förr ryttare i
fun

rustning.

manatee [mænati*/] s zooi. sjöko. manav[i]lins [manæ'v(i)linz] s Pi. S [mat]rester,

kvarlevor; småskräp, litet av varje. Manchester [mæ'n(t)Jista, -esta] npr; the oj School Manchesterskolan
doktrinära liberaler (frihandlare).

man-child [mse'nt.Jaild] s åid. gossebarn. mancMneel [mæntjini/l] s bot. manzanillaträd. Manchu [mæntj|u:', --] I.
a mandschuriak. II. s 1. mandschu. 2. mandschu[språket]. ~ria [-u'aria] npr Mandschuriet. manciple [mæ'nsipl] s
förr skaffare; syssloman. Mancunian [mænkju/nian] I. a Manchester-. II. s 1. Manchesterbo. 2. elev i Manchester
Grammar School.
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Mandalay [mændalei', ---] npr. mandamus [mændei'mas] s jur. befallning, åläggande gnm skrivelse utfärdad av
King's Bench. mandarin [mse'ndarjin] s 1. mandarin kipesisk ämbetsman; biidi. byråkrat, efterbliven partiledare;
Fmatador, pamp &o. 2. mandarin bildat nordkinesiskt talspråk. 3. äv. [* -i/n] mandarin . liten apelsin orange].

mandatllary [m3e,nd|at(a)ri] s 1. befall mäktigad, ombnd; jur. mandatarie. 2. mandatärmakt. -e I. [-eit, -it] s 1.
mandat, uppdrag; förordnande; avtal. 2. mandat[område]. 3. poet. befallning. 4. påvligt reskript. II. [-ei't, --] tr

1. överlämna till man d at ärm akt &e; territory mandat[område]. 2. Skotti. memorera predikan. -or [-ei'ta] s
uppdragsgivare; jur. man-dant. -ory [-at(a)ri] I. a mandat-, mandatär[-]; ~ nation (power) mandatärjstat, -makt. II.
s se mandatary.

Mandeville [mse'ndavil] npr.

niandibilie [mæ'nd|ibl] s zooi. käk; mandibel.

-ular [-i'bjula] a käk-; mandibel-. mandolln[e] [mse'ndalin, -oli/n] s mus. mandolin.

mandrllagora [mændræ'gara] s aid., se mj. -ake [mae'ndreik] s bot. alruna. mandrllel [mæ'ndr|al], -il [-il] s 1.
spindel P& svarv, såg. 2. mek. dorn. 3. gjutkärna. 4. dial, dnbbelkilhacka. mandrill [mæ/ndril] s *ooi. mandrill
stor babian, manducate [mae'ndjukeit] tr % tugga; äta. mane [mein] s man Pa häst, lejon &e. man-eater
[mæ^nitHa] s 1. människoätare. 2.



tiger tom ätit människokött, maned [meind] a försedd med man; long-»»

med lång man. manilège, -ege [maenei'g] s fr. 1. manège, ridj-bana, -bus. 2. inridning; ridkonst, månes [mei'ni:z]
s pi. maner, avlidnas andar; ngns skugga.

Manfred [mæ'nfred, -frid] npr. manful [mæ/nf(u)l] a° manlig, modig, behjär-tad, beslutsam. ~ness [-nis]*
manlighet, mod.

manganüese [mse'ggjanr/z, - - -] s 1. kem. mangan. 2. min. brunsten ore], -ic [-æ'nik] a mangan-, -ite [-anait] s
min. manganit. mange [mein(d)5] * skabb Pa husdjur. mangel[-wurzel] [mas/ggl(wa:/zl)] s foderbeta, manger
[mei/n(d)3a] s 1. krubba; dog in the ~ 'hunden på hötappen', lumpen egoist som inte unnar andra det han ej kan
njuta av själv. 2. »t vat-

ten|back, -balk

manginess [mei'nCd^inis] s skabbighet, jfr mangy.

1. mangle [mæggl] I. s mangel. II. tr o. itr mangla.

2. mangle [mæggl] tr 1. hacka, sarga sönder.

2. illa till ty ga, massakrera. 3. biidi. fördärva, vanställa ord, text; t stympa.

1. mangling [mae'gglig] s mangling.

2. mangling [mse'gglig] s 1. sönderhackning. 2. tilltygande, massakrering. 3. biidi. vanställande, förvrängning,
mango [mæ/ggo(u)] s bot. mango[träd]. mangoid[-wurzel] [mae'ggould^wa/zl)] se man-

g el^-wurzet]. mangosteen [mæ^gostim] s bot. [-mangostan-[träd].-] {+mangostan- [träd].+}

mangrove [mse'ggrouv] s bot. mangrove[träd]. mangy [mei/n(d)5i] a° 1. om djur skabbig. 2. biidi. smutsig;
luggsliten, eländig; sjaskig, lumpen, fnuttig.

man-llhandle [mænhæ'ndl] tr 1. flytta med handkraft. 2. S hantera hårdhänt, misshandla, 'klappa om', - hater
[mæ'nher ta] * 1. människohatare, misantrop. 2. ibi. karlhatare. Manhattan [mænhæ't(a)n] npr. ~eee [-i:z] I. a
New-York-. II. s 1. New-York-bo. 2. New-York-språk, manll-hole [mæ'n|houl] s 1. manhål i ångpanna, golv &c;
~ cover manlucka. 2. skyddsnisch i tunnel. -hood [-hud] s 1. människonatur; Kristi • mandom. 2. mannaålder,
mandom; grow to oj växa upp, bli karl; ~ suffrage allmän rösträtt far män. 3. aid. manlighet, [manna]mod. 4. aiit
mankön, hela manliga befolkningen, mania [mei'nila, -ja] s 1. läk. mani, form av sinnessjukdom, våldsam,
galenskap; vanvett. 2. mani, vurm [for på; for .. ing på att]; the jazz o> jazzflugan. ~c [-æk] I. a se o,al. II. s
galning, v&idsam dåre. ~cal [manai'ak(a)l] a° galen, vansinnig, rasande; maniakalisk, dår-. Manich!![a]ean
[mænik|i(:yan] I. a manikeisk.

II. * maniké. -[a]eism [mse'nikiizm] s mani-keism. -ee [-i/] s maniké.

manicurlle [mæ/nikjua] I. s 1. manikur, hand-, nagel|vård. 2. manikurist. II. tr manikure-ra. -ist [-rist] s
manikurist. manifest [mæ'nifest] I. a påtaglig, uppenbar, tydlig; be ~ ligga i öppen dag. II. s 1. »t» märkrulla. 2.
àid., se 0,0. III. tr 1. manifestera, lägga i dagen, uppenbara, tydligt visa, röja; om sak bevisa; ~ o. s., be o,ed visa
sig, bli uppenbar, komma i dagen. 2. uppföra i märkrulla; uppgiva i tullen. IV. itr 1. avge opinionsyttring,
demonstrera [against mot].

om ande uppenbara sig. ~ant [mænife^stant] s demonstrant, nation [-ei'Jn] s 1. manifestation, ådagaläggande,
uppenbarande; uppenbarelse, yttring, utslag av ngt. 2. opinionsyttring, demonstration, manifestation. ~iy [-li] adv
uppenbarligen. ~o [mænife'sto(u)] s manifest, offentligt tillkännagivande, förklaring [issue a o,]; upprop,
manifold [mæ'nifould] I. a mångfaldig, av + många slag. II. s kopia; ~ writer hektograf.

III. tr mångfaldiga, kopiera, hektograf era. ~ly [-li] adv på många sätt.

manikin [mæ'nikin] s 1. liten man, pyssling, dvärg, kryp. 2. m&iares modelldocka, manne-
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käng. 3. anatomisk modell, fantom. 4. se mannequin.

Manil[l]a [mani'la] I. npr. II. s 1. &T. mo, [-ma-nilla[hampa]-] {+ma- nilla[hampa]+} [~ hemp]; i sms. manilla-
rope &c]. 2. manillacigarr cheroot], maniple [mae'nipl] s 1. rom. antik, manipel. 2.

kyrki. manipulum, handlin armbindel, manipulllate [mani'pjulleit] I. tr 1. skickligt hantera, handskas med,
behandla, sköta, manipulera, använda, bruka. 2. manipulera med. fuska med, förfalska. 3. bearbeta, påverka ngn.
H. itr bruka händerna med viss skicklighet, experimentera o. d. -ation [-ei'Jn] s 1. hand|-grepp, -föring;
hanterande, behandling; manipulation, förfaringssätt, åtgärd. 2. manipulation, konstgrepp, [af£ärs]knep,
förfalskning. 3. påtryckning, -ative [-ativ], -atory [-[-a-tari]-] {+[-a- tari]+} a manipulerings-. Manitoba
[mæxnitobcr/, -tou'ba] npr. manitou [mse'nitu] s amer. ind. 1. ande, gud, djävul. 2. amulett, fetisch. manll-kiiler
[möè'n|kiNla] s [man]dråpare. -kind s 1. [msenkai'nd] människosläktet, människorna t aiim. 2. [-kaind]
mankön[et], männen [i mots, ti» toomankind]. -like [-laik] a 1. människoliknande. 2. manlig. 3. lik en man;
karlaktig, -liness [-linis] s manlighet jfr föij. -ly [*li] I. a 1. manlig, oförfärad, beslutsam, rättfram, storsint &o; in
a ~ manner manligt. 2. om sak som passar (tillhör) en man, manlig [rw sports]. 3. manhaftig. H. adv åid. manli-
gen. -milliner [-mi'lina] * manlig modist; biidi. en som sysslar med struntsaker, manna [mæ/na] s bibi. manna av.
büdi. <xs-croup [-krur'p] * mannagryn, mannequin [mæ'nikin] s 1. mannekäng person.

2. se manikin 2. manner [mse'na] s 1. sätt, vis mest i prepositions, uttr.: in (after) this oj på detta sätt; in the same
oj på samma sätt;, in divers o,s på olika sätt; in what ~ hur; in like oj utt. på liknande (samma) sätt, likaså; in a oj
åid. på sätt och vis, så att säga; in a o, of speaking aid. så att säga; hy no (not hy any) ~ of means inte på minsta
sätt, på intet vis, under inga omständigheter; adverb of <v adverb till sättet. 2. sätt att uppträda: ü) sing, sätt,
hållning, uppträdande, beteende vid visst tmnuie ei. mot andra [Äts ~ was so very queer that night; he has an
unfortunate his ~ to (mot) [-ico-men];-] {+ico- men];+} the grand ~ gammaldags (sirlig) värdighet, grandezza; b)
pi. maner, [belevat] sätt, levnadsvett, hyfsning, [folk]skick, god ton [äv. good ~s]; charming (engaging)
förtjusande (förbindligt) sätt; charm of intagande sätt, charm; it is considered bad t\*8 to eat with o.'s knife det
anses ouppfostrat (ohyfsat) att sticka kniven i munnen; he has no o,s han förstår inte att uppföra sig, han bär sig
ohyfsat åt; forget one's ojs glömma sig, bära sig ohyfsat åt; what

fasoner! teach a p. o*s lära ngn skicka sig (mores). 3. sing. aid. vana, bruk; Pi. ojs seder, levnadsvanor,
samhällsförhållanden; o*s and customs seder och bruk; good ojs goda seder jrr 2 b); he was to the ~ born det föll
sig alldeles naturligt för honom; ofta han var som klippt och skuren till det: 4. skrivsätt, stil; maner; o, and matter
form och innehåll. 5. åid. utom i vissa uttr. sort, slag; what o> of man is het vad är det för slags karl? all o, of
things allt möjligt; no oj of right ingen som helst rätt. ~ed [-d] a 1. i sms. med . . sätt [ill-oj, well-o,]. 2.
maniererad, [för]konstlad, tillgjord, sökt. M^ing [-rig] npr. ~lsm [-rizm] s manierism, ensidig förkonstling;
maner, stilknep. nwist[-rist] s manierist. ^less [-lis] a obelevad, ouppfostrad, ohyfsad. liness [-linis] s belevenhet,
artighet. ~ly [-li] a belevad, väluppfostrad, artig; get more os få mera pli över sig, F bli människa, folka sig.

mannikin se manikin. Manning [mæ'nig] npr.

manilning [mæ'n|ig] s «£> bemanning; besättning. -nish [-ij] a° 1. manhaftig isht om kvin-nor: karl|aktig, -
avulen, okvinnlig. 2. satiriskt typiskt manlig, 'så likt männen' [what a o/ way to thread a needle!]. Manns [mænz],
Manoah [manou'a] nprr. manæuvrlle [manu'/vja, -nj-] I. s manöver av. biidi. II. itr o. tr manövrera [med] av. widi.
•er [-ra] s en som manövrerar [skickligt] av. biidi.: intrigmakare o. d. -ing [-rig] s manövrering.

man-ofwar [mæ/navwo:/, ---] (p\.men-of-war)s örlogs|man, -fartyg, krigsfartyg; man

flottist, matros pa öriogsrartyg. manometer [mano'mita] s fys. manometer, manor [mæ'na] s säteri; herrgård; the



lord of the o* godsjherren, -ägaren, rw-house [-haus] s herrgård; manbyggnad. ~ial [mano/rial] a säteri-;
herrgårds-, man-llpower [mæ'n|paua] s 1. människo-, man-najkraft. 2. & tillgängliga trupper, -rope [-roup] s i
fallrep; mantåg. mansard [mse'nsaid] s; o, roof mansard tak,

brutet tak. manse [mæns] s skotti. prästgård. Mansel [mænsl], Mansergh [mæ'nza] nprr. man-servant
[mæ'nsa:xvant] s utt. 'manlig tjänare, betjänt. Mansfield [mæ'nsfi:ld] npr. mansion [mænjn] s 1. stor o. statlig
byggnad, herrgårdsbyggnad], slottsliknande villa, palä. 2. pi. ojs hus med hyresvåningar, bättre hyreshus. 3. aid.
bibi. boning, bostad; the of the blest de saligas boningar. <v-house [-haus] s 1. [stor] herrgård, herresäte; se av.
n$reg. 1. 2. residens; the Mansion House ambets-bostad för Londons Lord Mayor. manslaughter [mse'nlslo^ta] s
1. mördande,
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manspillan, massmord; aid. mord. 2. jur. dråp. •slayer [-sle^a] s mördare; dråpare, mansuetude [mæ'nswitju:d] s *
saktmod. mantel [mænti] s * se apiece. mant[e]let [mæ'ntlit] s 1. liten kappa (mantel).

2. & blindering skottskydd, markörgrav. mantelüpiece [mse'ntllpks] s spisel|krans, -hylla.

-shelf [-Jelf] s spiselhylla. mantilla [mænti'la] s. mantilj. Mantinea [maentini'a] npr. mantllie [mæntl] I. s 1.
mantel, kappa utan är. mar; bildl. är. dok, slöja. 2. zooi. tekn. mantel. 3. glödstrumpa. 4. her. se mantling 1. 5. se
marktet-piece. II. tr hölja om, [be]täcka av. widi.: insvepa, dölja, bemantla. III. itr 1. skumma, fradga, svalla. 2.
om blodet rusa upp i ansiktet; om ansiktet övergjutas [ivith a blush av [-rodnad],-] {+rod- nad],+} pnrpras, glöda.
3. breda ut sig. -et se mantelet, -ing [-ig] s 1. her. vapentäcke. 2. skum[mande], svall. 3. rodnad, man-trap
[mæ'ntræp] s fälla, sax för obehöriga;

skämt», äv. 'mågfälla' o. d. Mantua [mse'ntjua] npr. mantua [mæ'nt(j)ua] s förr slags klänning. -maker [-mei'ka] s
aid. sömmerska, damskräddare.

manual [mæ'njual] I. a manuell, [utförd] med händerna, hand-; ~ alphabet dövstummas fingerspråk; ~ exercise X
gevärsexercis, -handgrepp; ~ [fire-]engine handspruta; ^ help handräckning; ~ labour handarbete; kroppsarbete; ~
training slöjd-, hantverksjunder-visning; sign egenhändig namnteckning, bomärke äv. biidi. II. s 1. handbok;
elemen-tarbok. 2. förr kat. kyrk. manuale, kyrkohandbok. 3. manual pà orgel. 4. förk. rar ^ exercise, /x/ engine se
/. ~ly [-i] adv med handen, för hand.

Manuel [mæ'njual, -el] npr. manufactory [msenjufse'ktlari] s fabrik, -ure [-Jo] I. si. fabrikation, massHlll
verkning äv. biidi.; of English (home) ~ av engelsk tillverkning. 2. fabriksbransch, industri[gren]; the woollen
ylleindustrien. 3. konkr. tillverkning, fabrikat. II. tr 1. tillverka, fabricera äv. biidi. 2. förarbeta [into till], -urer [-
Jara] s fabriksidkare, fabrikör; fabrikant, tillverkare; mark fabriksmärke, -uring [-Jarig] I. s fabrikation,
tillverkning. II. a fabriksidkande; fabriks- [^ district. town], manullmlssion [mænju|mi'Jn] s 1. slavs frigivande. 2.
fribrev. -mit [-mi't] tr frigiva slav. manurile [manju'a] I. tr gödsla. II. s gödsel; gödning[sämne]; artificial /v
konstgödning, -ial [-rial] a gödnings-, -ing [-rig] s gödsling, manuscript [mæ'njuskript] I. s handskrift, manuskript
[in

Man. 2. manx keltisk dialekt. ~man [-man] s Manbo.

many [meni] I. a o. pron många; ~ a (an) .mångjen, -et; ~ a man, »>/ a one mången; and] nu a time mången gång;
~ times många gånger, ofta; this ~ a àay sedan lång tid tillbaka, iute på mången god dag; these ~ years nu i (på)
många år; ~ is the time I have seen you do it det är många gånger (ofta) jag har sett dig göra det; ^ thanks tack så
mycket, mycken tack; ~ things mån ga saker, mycket; /v» [people] många; ^ people av. mycket folk; ~ of us
många av oss; are there ~ of you? är ni många? if there were ever so ~ of them om de vore aldrig så många; how
~ [of them] can I have? hur många kan jag få? five mistakes in as ~ lines fem misstag (fel) på fem rader; not very
~ inte så (särskilt) många; so ~ vid jämförelse kan ofta lämnas oöversatt, t. ex. we Were packed Up like so rv.



herrings vi stodo som packade sillar; say in so ~ words säga [uttryckligen]; ^ men, <v minds så många huvuden,
så många viljor; be one too ~ vara en för mycket, vara överflödiga vara i vägen; he was [one] too ~ for us F han
var för knepig (stark, svår) för oss, vi drog det kortaste strået;4 one glass too ett glas för mycket; we haven't so o,
flowers as usual vi ha inte så mycket blommor som vanligt. II. s 1. the ~ de många, den stora hopen, massan
£mots. tin the few\. 2. a good ganska många, inte så få; a great en [stor] mängd, en hel hop, en hel del, [väldigt]
många [a great ~ boys (of these boys, of them)]; a great ~ people mycket folk. -Coloured [-kA^lad] a
mångfärgad, brokig. -•uornered [-ko:vnad] a månghörnig. ^-headed [-heMid] a månghövdad äv. biidi.; the [beast,
monster] den månghövdade hopen, pöbeln; F publiken, ^plies [-plaiz] s Pi. dial, bladmage, 'mångfålla'. resided [-
saiNdid] a mångsidig äv. biidi. Maori [ma:'(a)ri, mau'ri] I. s 1. maori infödiug pi Nya Zeeland. 2. maori[språket].
II. a maori-. map [mæp] I. s karta; ~ of the world världs-+ karta; not on the ~ S orimlig. II. tr 1. kartlägga. 2. ~ out
kartlägga i detalj; utstaka, planera; fördela tid. maple [meipl] s hot. lönn. mapping [mse'pig] s 1. kartläggning. 2.
planering [«u otti]: jfr map II. 2. mar [ma:] tr fördärva; skämma, störa, vanpryda; aid. vanställa; make or ~ hjälpa
eller stjälpa, bliva ngns väl eller ve, avgöra ngns öde.

Mar. förkortn. för March.

marabou [mæ/rabu:] s zooi. marabu afrikansk stork, marabout [mæ/robu:t] s 1. mar[a]but muhamme-dansk
eremit. 2. mar[a]butgrav.

maraschino [mæraski:'no(u)] s maraschino ükör.
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Marathon [mæ'raj}an] npr; o, [race] [-maraton-[lopp].-] {+maraton- [lopp].+}

maraud [maro:'d] I. itr marodera, ströva omkring för att plundra; gå omkring och snatta; företaga härjningståg
£on mot]. II. tr t plundra. ~er [-a] s marodör. ~ing [-ig] s marodering, plundring: stöldturné.

Marazion [mærazai'an] npr.

marhie [ma:bl] I. s 1. marmor; the Moj Arch Marmorbågen vid Hyde Park. 2. pl. kollektion av mannorskulpturer
[the Elgin ojS Partenonskulp-turerna 1 British Museum]. 3. leksakskula av sten, glas, lergods &c; play at spela
kula. 4. marmorering. II. a 1. marmor-; biidi. marmorjhård, -vit, -kall. 2. marmorerad. III. tr marmorera. [-d] a 1.
marmorerad, ådrig, strim-mig. 2. fläckig, spräcklig. <v-edged [-ed3d] a bok med marmorerat snitt. <v<-hearted [-
[-ha:x-tid]-] {+[-ha:x- tid]+} a hårdhjärtad, obeveklig.

marbly [ma/bli] a marmorlik.

marC [ma:k] s grums efter pressad frukt.

Marcel [mcr.se'l] I. npr; ~ wave slags våg i håret. II. tr mnj[-wave] ondulera. ~lus [-as] npr.

March [ma:tj] s månaden mars; as mad as a o* hare spritt galen.

1. march [ma:tj] I. itr 1. marschera [for mot, till; against, on mot]; tåga, gå med fasta steg, vandra; o» off
avjmarsehera, -tåga; tåga iväg, ge sig av jfr II.; ~ past X defilera [förbi]; forward o,! framåt marsch! easy oj!
lediga! ready to o* marschfärd i g. 2. om sak gå framåt, ta sig, avancera. II. tr marschera med, föra i
marschordning; sätta i marsch, låta trupp bryta upp; gå med, föra; ~ off låta avmarschera; föra bort. III. s 1.
marsch; tåg, lång o. mödosam vandring, färd; column of oj X marschkolonn; line of ~ marsch|ruta, -rutt; ~ past
>8< förbimarsch, defilering; forced o* X ilmarsch; quick o* X hastig marsch; in oj under marsch; on the oj under
marsch[en], på väg, i antågande. 2. dagsmarsch [av. day's «*]; by slow o,es i korta dagsmarscher; steal a oj upon
förekomma, överlista, lura. 8. mus. marsch; dead (funeral) oj sorgmarsch; wedding oj bröllopsmarsch; strike up
(beat) a (the) oj slå marsch, ge uppbrottssignal. 4. biidi. framåtskridande, [fort]gång, framsteg, förkovran,



utveckling; bana; the oj of civilization den stigande kulturen; the ~ of events händelseutvecklingen; the oj of
science vetenskapens framsteg; go with the oj of the times följa med sin tid.

2. march [mcutj] I. s åid. gräns; vani. pi. o,es gränser; gränsland [the Welsh II. itr gränsa [on, with till],

Marchllant [ma:'tj|ant], -bank[s] [-bægk(s)] nprr.

marching [mo/tfig] s 0. a marsch[erande]; marsch- column, day]; ~ order X marsch-, fält|utrustning, full
packning; ~ orders marsch-, uppbrottsjorder; be under o, orders ha fått marschorder, marchioness [ma/Janis] s
markisinna. marchman [ma/tjman] s åid. gränsbo, marchpane [mcu'tjpein] s marsipan, mandelmassa.

Marconi [mcKkou'ni] I. npr. II. moj s se mo,-gram. III. mo, tr o. itr telegrafera trådlöst, gnista, m^gram [-græm] s
radiotelegram. Marcus [ma/kas], Marden [mcr.de'n] nprr. mare [msa] s sto, F märr; the grey o, is the better horse
ordspr. det är frun som regerar (som har hand om förståndet). ~s'-nest [-znest] s chimär isht värdelös upptäckt;
rövarhistoria; jind a oj tro sig ha gjort ett riktigt fynd. »-'s-taii [-zteil] s 1. bot. ledgräs. 2. långa cirrusmoln som

tros båda oväder.

Margaret [ma:'g(a)rit] npr Margareta, margarine [mcr/d3ari(:)n, -ri:'n, raa/g-] s margarin.

Margate [ma/git], Margaux [mcr/gou] nprr. marge [ma-'dj] s poet. se margin. Marglierison [mcr/d^arisn, -e'risn],
-ery [-ari],

-etson [-itsn], -etts [ma/gits] nprr. margin [ma/dgm] I. s 1. kant, rand, brädd; strand; go near the oj gå väl långt. 2.
marginal i bok o. d., marg [in (on) the 3. biidi. marginal, överskott att dra på, skillnad meiian två belopp;
säkerhetsmarginal; spelrum; ~ of profit vinstmarginal], netto; allow (leave) a oj lämna en marginal, av. ta till
rundligt, beräkna prutmån. II. tr 1. förse med kant (marginal); kanta. 2. anteckna i marginalen; förse med
randanmärkningar. 3. lämna [säkerhetsmarginal i. ~ai [-al] a kant-, rand-, brädd-; marginal-; ~ notes anteckningar
i marginalen, randanmärkningar, ^alia [-[-ei'-lia]-] {+[-ei'- lia]+} s pi. marginalier jfr rereg. ~a!Iy [-ali] adv i
kanten; i marginalen. ~ate [-it], ~ated [-eitid] a bioi. kantad, margravlle [ma:'gr|eiv] s tysk markgreve, -ine

[-avi(:)n} s markgrevinna, marguerite [ma:vgari:'t] s bot. prästkrage; odlad krysantemum.

Marilham [mæ'ram], -holm [-] nprr. Maria [marai'a] npr; Black oj se black. [ms'arian] I. npr. II. a Maria-. III. « 1.
^ Mariadyrkare. 2. anhängare till Maria Stuart. ~na [meariæ'na, -a:'na] npr. marigold [mæ'rigould] s bot.
ringblomma, marinllade [mærin|ei'd] I. 5 kokk. marinad. II. [- - -] tr marinera lägga In i ättika, salt, kryddor m. m.
-ate [--eit] tr se föreg. marine [mari:'n] I. a marin, havs-, sjö-; sjöfarts-; sjöförsvars-; ~ biology biologisk
havsforskning; ~ insurance sjöjförsäkring, -assu-rans; ~ motor båtmotor; ~ painter marinmålare; ~ store sämre
skeppshandel, lump-
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bod; ~ stores skeppsförnödenheter isht gam-malt tågvirke o. d, II. S 1. marin, ett lands krigs- el. isht
bandeisflotta; the mercantile ~ handelsflottan. 2. marinsoldat: the [Royal] J/~s[Kungl.] marinbrigaden; tell that to
the [horse] o,s F det kan du försöka lura i bönder. 3. konst, marin, sjöstycke. 4. marinblått. ~r [mae'rina] s mt. o.
jur. sjöman, sjöfarande, seglare; master oj kapten på handelsfartyg; o»'s card, kompassros.

Marinism [mari/nizm] s litt.-Mst. marinism.

mariolatry [msario'latri] s [Jungfru] Mariadyrkan.

Marion [ms'arian, mæ'r-] npr.

marionette [mseriane't] s marionett.

Marischal [ma:'J\a)l] npr.



marish [mse'rij] poet. o. dial. I. s se marsh. II. a se marshy.

marital [mse'ritl, marai'tl] a 1. en äkta mans [affection]. 2. äktenskaplig, äktenskaps-. ~ly [-i] adv såsom gift[a].

maritime [mæ'riiaim] a 1. maritim, sjö-, sjöfarts-, sjöfartsidkande; ~ affairs sjöväsendet, allt som hör till sjön;
commerce (trade) sjö-, skeppsfart; ~ insurance sjöförsäkring; ^ law sjöjlag, -rätt; ~ life sjö[mans]livet; ~ power
sjömakt. 2. belägen (boende, växande) vid havet, kust-; county kustlandskap; ~ town sjöstad; population kust-,
skärgårdsbefolkning; ~ plant strandväxt.

Marius [ms'arias] npr.

marjoram [ma'/dgaram] s bot. mejram. Marjorilibanks [ma:'(t)Jbægks], -y [ma:'d3ari] nprr.

Mark [ma:k] npr Markus.

1. mark [ma:k] s 1. tysk &c mark; förr av. eng. räknemynt: 13 sh. 4 d. 2. mark gammal vikt, vani. 8 oz.

2. mark [ma:k] I. s 1. märke i aiim., känne-, skilje|märke, [känne]tecken; bomärke; monogram Pa kläder &c;
trade oj fabriksmärke; oj of interrogation frågetecken; stress-ojs accenttecken; the oj of the beast bibi. vilddjurets
tecken; John Smith his oj J. Smiths bomärke. 2. märke, fabrikat, kvalitet, sort; S ngns 'typ'; that's your oj S det är
något [som [-passar]-] {+pas- sar]+} för dig. 3. märke för [normallläge o. d.; »i* märke på iod(iogg-)iina; biidi.
normalläge, normal standard, fullt mått, verkligt belopp &c; Plim-solVs o» i fribords-, last|märke; be below the
oj vara under normalläge; vara för lågt; taga till för litet [av. be within the ~]; ej hålla måttet, ej uppfylla skäliga
fordringar, vara under genomsnittet; ej vara riktigt bra, vara sämre än vanligt av. om hälsan; speaking below

the oj lindrigast sagt, åtminstone; be up to the oj hålla måttet, vara tillfredsställande; vara riktigt i sitt ässe &c, jfr
ovau; I don't feel quite up to the oj jag känner mig inte riktigt kry (i form). 4. märke efter ngt, prick, fläck, ärr
&c; spår; leave (make) a o, on sätta sitt märke (sin prägel) på, lämna spår hos; göra starkt intryck på; the pen
leaves no ~

pennan tar inte; leave o.'s ~ lämna spår efter sig; make o.'s oj göra sig ett namn, utmärka big, bli berömd. 5. of oj
betydande, framstående [a man of of great oj av stor betydelse. 6. tecken, symptom, bevis [of på]; a o» of good
breeding ett tecken på god uppfostran. 7. vani. pi. betyg, poäng: good ojs bra betyg, 'plus' [mots, bad go by o>s
gå efter betygen. 8. veter. böna hos häst [av. ~ of mouth]. 9. skottavla, prick, mål av. biidi., föremål [of för];
boxning maggrop; hit the oj träffa prick; träffa det rätta, slå huvudet på spiken; lyckas; miss the oj förfela sitt
mål, bomma; misslyckas; misstaga sig, jfr föreg. [iv.faXl + short of the n*]; beside the oj ej träffande; ej på sin
plats; wide of the oj långt ifrån riktigt; that is nearer the oj det kommer sanningen närmare. 10. [God] save the oj
ursäktande ei. ironiskt om jag får säga ugt så rysligt; gudbevars. 11. be a oj on S vara förtjust (galen) i. 12. + hist,
allmänning. 13. åid. gräns; gränsland. II. tr 1. sätta märke på, märka [oj with chalk, /v/ a box, ~ linen]-, stämpla;
prissätta; oj down märka ned, sätta ner priset på; notera, anteckna; oj up märka upp; S skriva upp, lämna på
'krita'; ~ o.'s man utse sitt offer, jfr ojed 1. 2. markera, utmärka, beteckna, angiva, tydligt visa, demonstrera,
betona; visa antal grader; be o>ed by ofta präglas av; rejoicings ojed the occasion festen &e präglades av allmän
glädje; ^ time göra på stället marsch; Midi. stå och stampa på samma fläck, ligga i dödvatten. 3. speit. sport,
markera spelare &c. 4. betygsätta, bedöma [classics are oj ed high]; oj a paper rätta (sätta betyg på) en skrivning
(stil). 5. ~ off pricka för; avgränsa, skilja [from från]; ~ out staka ut gränser för; planera; utse, utvälja, bestämma
[for till]. 6. poet. märka, se, iakttaga. 7. märka, lägga noga märke till, lägga på hjärtat; jakt. taga märke på fågel
[av. ~ down]; oj well märk väl, nota bene; ~ my words märk mina ord, kom ihåg vad jag säger, kom det ihåg. III.
itr 1. sätta märke; this pen won t o> den här pennan tar inte. 2. speit. sport, markera; föra protokoll. 3. lägga noga
märke tm ngt, se upp.

market [ma/kit] I. s 1. salutorg, marknads-
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plats; saluhall; torgdag, marknad utan nöjen; in [the] at [the] ~ på torget jfr 2; bring (icarry) to ~ torgföra, Midi,
föra till torgs; bring o.'s eggs (hogs) to a bad (the wrong) ~ komma till galen marknad, misslyckas i sina
strävanden; feed to oj göda till avsalu; go to the] oj gå till torget för att handla; F göra ett försök med ngt; go
badly to oj, go to a bad o, göra en dålig affär. 2. hand. marknad; varuomsättning, handel; avsättning, efterfrågan
[for på]; marknadspris, -kurs; avsättnings|-ort, -område &c; the fluctuations of the oj fluktuationerna på
marknaden; the ~ is brisk (dull, slack) marknaden är livlig (trög, flau); the oj is high (low) [kursen i] marknaden
är hög (låg); the ~ fell marknaden föll; find a oj for o.'s goods finna marknad för sina varor; find (meet with) a
ready ~ få hastig avsättning; the corn ~ spannmålsmarknaden; the London oj Londonmarknaden; the home oj den
inhemska marknaden; the world's oj världsmarknaden; the money oj penningmarknaden; in (on) the ~ i
marknaden, i handeln, till salu; come into the oj komma i marknaden; put on (bring into) the oj släppa ut (införa)
i marknaden; the open + oj, jur. ~ overt öppna marknaden. 3. köp, affär åid. utom i vissa uttr.: make a oj of
schackra bort; make o.'s oj göra sina uppköp; uträtta vad man skall. II. itr vara på torget o. köpa ei. »iiija; fara till
(stå på) torget; göra torguppköp, F torga, handla livsmedel [go ojing]. III. tr 1. torgföra. 2. hand. skaffa marknad
för, avsätta, sälja, jfr ojing 3. ^able [-abl] a 1. säljbar, som går i marknaden, kurant. 2. marknads-, handels-;
gällande, markegångs-. -bag f-bæg] s torgkasse, ^-basket [-ba:Nskit] s torgkorg. r^-day [-dei] s torg-, marknads|-
dag [on ~er [-a] s 1. torgjhandlare, -besökande; pi. torg-, marknadsfolk. 2. hand. försäljare. <v,-garden[er] [-
ga/dn, -a] s handelsträdgården! ästare]. ~-hall [-ho:l], -house [-haus] s saluhall. ~ing [-ig] s 1. torg|handel, -besök,
-uppköp, -förande; varu-tillförsel; do o.'s oj göra sina uppköp. 2. torg-, marknadsvaror. 3. hand. [-
försäljningsorganisation]-] {+försäljnings- organisation]+} systematisk reklam o. personligt besök; co-operative
(united) ~ organisation för avsättning av produkter. ~-plaC6 [-pleis] S salu-torg; marknadsplats; in the ~ på
torget. •price [-prais] s torgpris; marknadspris, handelsvärde. ^-report [-ripo/t] s hand. marknad sberättel se. ~-
stalI [-sto:l]s torg-, marknads-, salu|stånd. ~-town [-tau'n] s köping,

[kÖp]stad nted torgdag el. niarknadsrättigheter. o,-

-trot [-trot] s bondlnnk. ^-value [-vælju] s marknads-, handels|värde. <v<-woman [-[-wu>-man]-] {+[-wu>-
man]+} s 1. torgfru, -gumma, månglerska. 2. a good oj en som gör förståndiga uppköp. Markham [ma:'kam] npr.
marking [ma:'kig] I. a i sms. märk-. II. s 1.

märkning, stämpling. 2. markerjing, -ande-3. teckning Pa naturföremål. ~-ink [-igk] s märkbläck. ow-iron [-aian]
s märk-, bränn|järn. Marklye [marklai'] npr.

marksman [ma/ksman] s skicklig skytt, /x,-ship [-Jip] s skjutskicklighet, träffsäkerhet.

1. marl [mail] I. 5 märgel. II. tr märgla.

2. marl [ma:l] tr & märla. Marlborough [mo/lb(a)ra, ma:'l-] npr. marline [ma/lin] s i* märling. ^-spike, mar-

linspike [-spaik] s & märlspik, splits|horn, -knop.

Marlow[e] [ma:'lo(u)] npr. marlll-pit [ma/llpit] s märgel|grop, -grav. -y [-i] a märgelartad; märgelblandad; rik på
märgel.

marm [ma:m] s se ma'am; school-oj Am. skolmamsell.

marmalade [ma/m(a)leid] s [apelsinmarmelad.

Marmion [ma/mian], Marmora[ma:'mara]«prr. marmorellal [ma:mo:'ri|al], -an [-an] a poet. marmor-; marmorlik,
Stel som en staty 4c, jfr marble II. marmoset [ma/mazet] s zooi. ekorrapa. marmot [mer/mat] s zooi. murmeldjur.
Marne [ma:n] npr; the battle of (on) the oj

Marneslaget. marocain [mæ'rakein] s marokäng tygsort.

1. maroon [marut'n] I. s 1. karmosinbrun färg. 2. smällare; & signalraket. II. a karmosinbrun.

2. maroon [maru/n] I. tr landsätta på en obebodd ö (kust). II. itr 1. Am. göra en längre utflykt. 2. driva sysslolös



omkring. III. s 1. halvvild neger i Västindien; urspr. förrymd negerslav. 2. landsatt person. 3. Am. längre utflykt
[&v. ^[ing] party].

marplot [ma/plot] s beskäftig människa som

lägger sig i och skännner bort alltihop.

marque [mark] s; letter[s] of ~ [and reprisal]

kaparbrev; kapare fartyg, marquee [ma:ki:'] s stort tält; officerstält. Marquesas [ma:kei'sæs] npr; the oj [/s/es]
Mar-

quesasöarna. marquess [ma:'kwis] se marquis. marquetry [ma/kitri] s inläggning, inlcigt arbete.

marquis [ma:'kwis] s markis titei. ~ate [-it] s markisat, markisvärdighet. ~e [markir'z] s ft., utländsk markisinna.
marram [mae'ram] s bot. strandgrä3 psamma are-

nnria.

marriage [mse'rid^] s 1. äktenskap, giftermål, gifte; biidi. förening; ask in oj begära till äkta, fria till; give in oj
giva til! äkta, gifta bort; take in oj taga till äkta, gifta sig med; by oj genom gifte; i . . gifte (äktenskap) [by his
first oj he had a daughter]', communal ~ gemensamhetsäktenskap; companionate o. Am. kamrat-,
provjäktenskap; ~ articles (con-

rw -whole title-word ° adverb regular % rare àSc military »i» marine F colloquial P vulgar S slangmarriageable
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tract) äktenskapskontrakt; ~ law äktenskapslag; ~ licence äktenskapslicens tillstånd att gifta sig utan lysning; ~
market äktenskap sm ar k-naden; ~ portion hemgift; ~ settlement äktenskapsförord, paktum. 2. vigsel, förmäl-
ning, bröllop; civil nu borgerlig vigsel; religious >>u kyrklig vigsel; Gretna Green ~ vigsel i G. G. skotsk by, förr
tillflyktsort för eng. par, 'Köpenhamnsbröllop', 'rymningsvigsel' [runaway rw ceremony vigsel|ceremoni, -akt; /x/
certificate vigselattest; nu favours bröllops|rosett, -bukett; ~ lines F vigselattest; /x/ service vigselformulär;
vigsel[akt]. «%/&ble [-abl] a giftasvuxen. ~-bed [-bed] s äkta säng.

married [mæ'rid] L pp ar marry gift Eto med]; be nu vara gift; bli gift; gifta sig; vigas; get nu [gå sta* och] gifta
sig; engaged to be nu förlovad; nu up F bortgift; 'fjättrad' [to vid]; he is much nu han står under toffeln. II. a gift;
äkta; äktenskaplig, äktenskaps-; he i» a nu man han är gift; her nu name hennes namn som gift; a nu couple ett
gift (äkta) par; the newly nu couple de nygifta; ~ life äktenskapligt samliv, äktenskapet; the nu state det akta
ståndet.

marring se mar.

1. marrow [mæ/ro(u)] s skotti. o. dial, kamrat, kompanjon; make; like; den andra av ett par.

2. marrow [mæ'ro(u)] s l.märg; spinal ~ ryggmärg; it pierced (chilled) me to the nu det gick mig genom märg och
ben; frozen to the rw genomfrusen; he was English to the ~ han var engelsman till liv och själ; vegetable ~
växtmärg. 2. biidi. kärna, must, kvintessens, det väsentliga [o/ingt]; jfr pith. ^bone[-boun] s l. märgben. 2. pi.
skåmt». knän; bring a p. to his tvinga ngn att ge sig (ta till bönboken). »vfat [-fæt] * slags stora ärter. ~less ['lis] a
märglös; bfldi. utan saft och märg, veklig. ~y [-i] a märgfull; biidi. kärnfull.

1. marry [mse'ri] I. tr 1. gifta sig med, äkta; he asked her to ^ him han friade till henne; »v» a fortune (money)
gifta sig till en förmögenhet (pengar). 2. gifta bort [to ined]; ~ o daughter into a family få en dotter in i en familj
gnm gifte. 3. förena i äktenskap [to med]; viga; biidi. förena. 4. splitsa. II. itr gifta sig, ingå äktenskap; biidi.
förenas; ~ for love (for money) gifta sig av kärlek (för pengar); ~ into a family gifta sig in i en familj; again gifta
om sig; he has married beneath him han har gift sig under sitt stånd; a *s,ing man en som annu tänker på att gifta
sig, en giftermålskandidat.



2. marry [mse'ri] interj aid. sannerligen! minsann! åhå! [&r. nu come up].

Marry at [mse'ri a t] npr.

Mars [ma:z] npr krigsguden, planeten Mars.

Marsala [marsa/la] I. npr. II. s marsala vin-

aort

Marseillliaise [mcuslalei'z ei. fr. utt.] s; the nu mar-

seljäsen. -es [-ei'lz] npr. marsh [ma:J] s sumpmark, moras, myr, träsk, kärr; ~ fever sumpfeber, malaria; ~ gas
sumpgas; harrier zooi. brun kärrhök; ~ mallow bot. altea Althæa officinalis; farm, altea-, alté|rot; ~ marigold bot.
kabbe|lek[a], -lök. marshal [mai'Jlajl] I. 5 1. & marskalk; jfr field--nu. 2. ceremonimästare; marskalk; Earl Mnu +
riksheraldiker o. överceremonimästare. 3. ("judge's] nu assisdomares sekreterare. 4. Am. sheriff. II. tr 1. placera
vid bankett o. d. 2. ordna i procession o. d.; Ställa Upp trupper, fakta, till-

+ gängar &c. 3. her. sammanställa, anordna. 4. föra ngn högtidligt; bana väg för. MoJ [-] npr. ^ling [-ig] s 1.
placering efter rang. 2. ordnande, uppställning; anordning, jfr marshal. ~sea [-si] a förr borgrätten [the ~ court]',

the Mnu Prison gammalt [bysättnings]fängelse i London. ~ship [-Jip] s marskalksvärdighet &o. marshlliness
[ma/Jlinis] s sumpighet. -land [-lænd] s sumptrakt; marskland, -y [-i] a sumpig, sank, träskartad; kärr-. Marsilland
[mcr/zland], -ton [ma/stan] nprr. marsupial [ma:sju/pial] I. o pungartad, pung-; pungdjurs-. II. s pungdjur.
Marsyas [ma/sias] npr.

mart [ma:t] s 1. poet. torg, marknadsplats. 2. marknad, handelsplats, nederlagsort, affärscentrum. 3.
auktionskammare [auction 4. åid. köpslagan; schackrande. martelio [ma:te/lo(u)] s [vani. Mnu tower] mar-

tellotorn kustförsvarstorn. marten [mai'tin] s cooi. mård. Martha [rna;'^] npr Marta, Märta. ~m [-m] npr.

martial [mai'JXa)!] a° 1. krigisk; krigs-, strids-, krigar-; stridslysten; martialisk; aid. militär-; court nu krigsrätt;
law ståndrätt, ar. belägringstillstånd. 2. Mnu astr. Mars-. ~ize [-aiz] tr göra krigisk, härda, upphetsa. Martian
[ma/Jian] I. a astr. Mars-. II. s Marsinvånare.

Martin [ma/tin] npr Martin, Mårten; St. nuys day mårtensmässa ii no v.; St. summer sen brittsommar, martin
[ma:'tin] s *ooi. [hus]svala [,house-nu];

black o, tornsvala. Martineau [ma/tino^)] npr. martinet [martinet] I. s disciplintyrann, exer-cisdjäviil; kitslig
pedant, sträng formalist. II. attr. a tyrannisk, kitslig, formalistisk. "t.ism [-izm] s disciplin tyranni, 'kadaver-
disciplin*; pedanteri, formalism, martingale [ma/tiggeil] s 1. martingal hjälp, tygel, språngrem. 2. stampstag [är.
nu-boom stampdävert. 3. speit. fortsatt fördubbling av insatsen.

Martini [ma:ti/ni] I. npr. II. s är. mnu martini-gevär [nu-Henry rifie]. Martinique [ma:tini:'k] npr.
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mass

Martinmas [ma/tinmas, -mæs] s mår t ens-mässa ii nov.: ~ eve mårtensafton.

martlet [ma:'tlit] s 1. iooi. poet, tornsvala. 2. her. svala fågel utan fötter.

martyr [mar'ta] I. s martyr av. biidi.; offer [to för]; die a oj dö som martyr, lida martyrdöden; make a o* of o. s.
göra sig till martyr; be a ~ to av. lida (plågas) av sjukdom; a ~ to science en vetenskapens martyr. II. tr 1. låta lida
martyrdöden, göra till martyr; the o,ed saints de heliga martyrerna. 2. martera, pina, tortera.Mass.
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mat

reservtrupp. II. tr 1. hopa, samla (slå) ihop [av. ~ together, up]; r^ed choir mas skör. 2. X koncentrera trupper. Hl.
itr hopa sig, samlas, skocka sig. Mass. förkortn. för Massachusetts. massa [mæ'sa] s 'massa' negerspråk för
master. Massachusetts [mæsatju:'sets, -sits] npr. massacrlle [mae'sakla] I. s massaker, blodbad, massmord [of på].
II. tr massakrera, anställa blodbad på, nedjhugga,-göra i massor [jfr 2. mangle]. -ing [-rig] s massakrering.
massage [moe'sct^] I. s massage. II. tr massera.

mass-book [mae'sbuk, mcu's-] s katolsk mässbok. massileur [mæsja/, - -] s massör, -euse [-a:'z,

- -] s massös. massliif [mae'slKOf] s bergmassiv, -iness [-inis] s

massivitet, tyngd, massa hos ngt. Mass in ger [mæ'sin(d)ja] npr. massliive [mæ's|iv] a° 1. massiv, tung, stor,
stadig, väldig. 2. % utom min. massiv, kompakt, tät, fast. 3. kraftiga drag, högvälvd panna. 4. psykoi.
behärskande, dominerande känsla, -ive-ness [-ivnis] s massivitet, tyngd 4c, jfr föreg. -y [-i] a 1. massiv, tung,
imponerande gnm sin massa; väldig, tjock. 2. massivt guld o. d.

1. mast [ma:st] S utan pl. ek-, bokollon ss. svinröda.

2. mast [ma:st] I. s mast; av. stång mastdei; at half-oj flagga på halv stång. II. tr förse med mast[er], förmasta,
*ved [-id] a försedd med mast[er]; i sms. -mastad.

1. master [ma/sta] s i sms. -mastare [three-o,].

2. master [ma:'sta] I. s 1. herre, husbonde; principal, arbetsgivare; pi. husbondfolk,herrskap; serve many ojs tjäna
många herrar; be o.'s own o, vara sin egen herre; ~ of the house hns|fader, -bonde; the oj herfn [i [-huset];-]
{+hu- set];+} act the o, spela herre (husbonde). 2. herre, härskare, herre och mastare; överman; mästare [of i ngt];
ägare [of till]; be oj of vara herre över; äga, besitta, förfoga över; behärska av. ämne o. d., vara en mästare i ngt,
jn- 7; be oj of the situation behärska situationen; make o. s. ~ of göra sig till herre över; lära sig behärska jfr III.;
The Moj Mästaren Kristus. 3. »t- kapten, befälhavare p& handelsfartyg; förr navigationsofficer p& örlogsman. 4.
lärare isht vid läroverk; läro|mästare, -fader; head oj rektor; French oj fransklärare; the oj's desk katedern. 5. univ.
magister, engelsk licentiat; Moj of Arts filosofie magister (licentiat). 6. hantverksmästare, mäster; en som är 'sin
egen'; ~ carpenter snickarmästare; ~ printer boktryckare; ^ greengrocer grönsakshandlare som ar 'sin egen'; ~
builder, mason se nedan. 7. mästare, stor konstnär [old

8. Moj vid vissa institutioner föreståndare, styresman, rektor; ordensmästare; i titlar ledare, chef 4c; Moj of the
ceremonies [-[över]cere-+-] {+[över]cere- ++} monimästare; M^ of the horse överhovstall-mästare; Moj of the
Rolls riksarkivarie. 9.

jakt. master ledare vid jaktlopp of [foxhounds].

10. Mo. före gossnamn unga herr [Moj Henry]; P o. dial. = sir; aid. o. dial. = Mr. 11. Skotti. [unga] baron aidste
son tui viscount 4c [the Moj of Ballantrae]. II. attr. a 1. mästerlig; mastar», mäster-. 2. se I. 6. 3. över-, huvud-,
ledar-; överlägsen, behärskande, dominerande, ledande mind, motive, passion, principle, reason]; oj spirit se
nedan. III. tr 1. göra sig till (bli) herre över, över|vinna, -manna, -väldiga, få bukt med, kuva, tämja. 2. [lära sig]
behärska (bemästra, sköta); grundligt sätta sig in i, tillägna sig, lära sig; fuiit förstå, kunna; överblicka. 3. vara
husbonde 4c över; förestå, leda. ^-at-arms [-ratcr/mz] s polisunderofficer. "w-builder [-bi'lda] s 1. byggmästare;
arkitekt. 2. mästare att bygga. dom [-dam] s herravälde; överlägsenhet.

ful [-f(u)l] a° 1. översittaraktig, egen|mäktig, -sinnig, despotisk; be oj av. vilja spela husbonde. 2. utt. mästerlig;
mastar-. ~-hand [-hæ'nd, - -] s mästarhand; mästare. -key [-ki:] s huvudnyckel som öppnar flera (alla) lås. ~l6SS
[-lis] O

herrelös, ^liness [-linis] s mäster|lighet, -skap. ~ly [-li] a 1. mästerlig, överlägset skicklig, virtuos; mästar- hand].
2. aid. se masterful 1. M-^man [-man] npr. /v-mason [-mei'sn] s 1. byggmästare jfr mason. 2. måste imurare
frimurare i tredje graden. ~pieC6 [-pils] s ixiästerjverk, -stycke. ~ship [-Jip] s 1. husbonde-, herra|välde; ledning.



2. lärarbefatt-ning; kaptensbefattning; föreståndar-, chefskap, rektorat 4e, jfr master. 3. univ. magistergrad. 4.
mästerskap i hantverk, 'mästerbrev'. 5. åid. mästerskap, överlägsen skicklighet. •spirit [-spi'rit] s ledande ande,
själen i »retag, ^stroke [-strouk] s mästerjdrag, -stycke, -kupp. ~y [-ri] s 1. herravälde; övertaget [over, of över].
2. mästerskap, överlägsen skicklighet [of i]; suveränt behärskande [of av ämne 4c]; kunskap; have a thorough oj
of grundligt behärska.

mast-head [ma:'sthed] I. s masttopp; märs-topp; ~ light topplanterna; at oj äv. i topp.

11. tr skicka till väders Ptraff; be o,ed få topp.

mastic [mae'stik] s I. mastix slags harts. 2. slags

cement.

masticllate [mæ'stik|eit] tr tugga, -ation [-ei'Jn] s tuggning. -atory [-atari] a tuggnings-,tugg-.

mastiff [mæ'stif, ma:'s-] s mastiff, stor dogg.

mastless [ma:'stlis] a utan mast[er], mastlös.

mastodon [mae'stadon] s zooi. mastodont av. Midi.

1. mat [mæt] I. s 1. matta av bast, halm, kork, ståltråd, gummi 4c; isht dörrmatta [cZoor-rv]; leave on the oj vägra
att ta emot ngu; end (be) on the oj S åka fast, bli utskälld av befai. 2. karottbricka, underlägg. 3. hoptovad (hop-
filtad) massa, hoptovning, tova. II. tr 1. lägga mattoi på, [be]täcka med mattor. 2. fläta (sno) ihop; tova ihop Eav.
~ together]; ojted
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se nedan. III. itr yani. ~ together tova ihop sig, bli tovig.

2. mat [mæt] I. a matt yta, f&rg. II. s matt yta; matt|förgylining, -slipning, mattering. III. tr matt|förgylla, -slipa,
mattera.

Matabele [mætobi^lij, ^land [-iænd] nprr.

matador [mæ'todo:] s 1. matador vid tjurfäktning. 2. speit. matador högt kort, honnör.

1. match [mætj] s I. tändsticka; safety oj säkerhetständsticka; strike a oj tända en tändsticka. 2. lunta; stubin[tråd]
quick-**].

2. match [mætj] I. s 1. like, jämlike, värdig motståndare; motstycke, make; ngt som passar tin ngt; be a oj for
kunna ta upp tävlan med, kunna mäta sig med, vara ngn, ngt vuxen jfr 3; be more than a oj for vara ngn
överlägsen, vara ngn» överman; find (meet) o.'s oj finna en värdig motståndare, möta sin [överman; he has not
his ~ han har inte sin like. 2. sport, match, tävling; football oj fotbollsmatch. 3. giftermål, parti av. om person [an
excellent ~]; make a oj arrangera ett giftermål, göra ett par av några; make a oj of it förlova sig, gifta sig med
varandra; make a good oj göra ett gott parti; she is no oj for him hon är inte ngt passande parti för honom. 4. aid.
överenskommelse; it's a oj! låt gå! kör till då! II. tr 1. vara en värdig motståndare till, kunna mäta sig med, vara
ngn, ngt vuxen; gå upp emot; motsvara, vara lik, passa till, gå bra ihop (i stil) med, harmoniera med; no one can
oj him ingen kan tävla med honom. 2. finna en värdig motståndare till; ställa upp tm tävlan [against mot];
jämföra, jämställa [with med]; para ihop; avpassa [to efter]; finna ett motstycke till, skaffa maken till, [söka]
finna ngt som passar till; be well o,ed passa bra ihop SS. motståndare el. makar, jfr 3.; Vara jämställda; ill r^ed
omaka, ojämna; not to be o>ed makalös, oförliknelig, överlägsen. 3. förena i äktenskap, gifta bort [with, to med].
III. itr 1. motsvara varandra, passa ihop; passa [with till], harmoniera [with med]; to ~ efterstam av samma sort,
likadan, ty åtföljande; som går bra ihop med det förut nämnda, i samma stil [a dress with a hat and gloves to with



everything to oj med allting i samma stil. 2. dial, gifta sig [with med], aboard [-bo:d] s pi. ojs spontade bräder;
spontning [av. [-match-board-ing].-] {+match-board- ing].+}

match-box [mae'tjboks] s tändsticksask.

matchlled [mætj|t] a 1. se 2. match II. 2. spon-tad. -less [-lis] a° makalös, oförliknelig, överdådig, storartad.

matchlock [mæ'tJlok] s 1. luntlås. 2. lunt[lås-gevär, -bössa.

1. match-maker [mae'tJmeiHco] s tändsticks-fabrikant.

2. match-maker [mæ'tJmeixko] s 1. giftermålsarrangör, partistifterska. 2. matcharrangör, 'promotor'.

match-mark [mæ'tjma:k] s passmärke På sam-

manhörande delar.

match-wood [mæ'tjwud] s tändsticks|trä, -ved; make oj of biidi. göra småflisor av, slå i tusen bitar.

maté [mse'tei] s mate, paraguayte.

1. mate [meit] I. s matt i schack; give ~ göra matt. II. tr o. itr göra matt; be o*d bli matt.

2. mate [meit] I. s 1. biand arbetare, sjömän o. d. kamrat; i tilltal oöversatt ei. du; go ojs with gå i kompis med. 2.
om pers. god ei. värdig make (maka); om djur, isht fåglar make, maka; dial av. om sak den andra av ett par,
make. 3. & styrman befäl på haudeisfartyg [first second o,'s receipt lastkvitto. 4. »1* mat, biträde, under-; cook's
~ kocksmat; surgeon1 s oj underläkare. 5. aid. jämlike. II. tr 1. gifta [bort]. 2. para fåglar [äv. ~ up]. 3. %
jämställa jfr 2. match 2. 4. åid. tävla med. III. itr 1. sällskapa, ge sig i slang [with med]. 2. gifta sig. 3. om fåglar
para sig. <-v/less [-lis] a 1. utan kamrat. 2. iaht om fågel utan make, ensam.

matelot [mæ'tlo(u)] s »i* S sjöman, matros.

mater [mei'ta] s lat. skoi. S mamma, mor[sa].

material [mati'ariol] I. a 1. materiell; kroppslig, lekamlig; som rör innehållet,saklig:gross and oj, grossly ~
[krasst] materialistisk. 2. väsentlig; viktig, betydelsefull [to för]. II. s material, ämne, stoff; tyg; ofta pi. ojs
material &o [for till]; beståndsdelar; materiel[l]; raw råmaterial; writing ojs skrivmaterijal, -el[l]; collect oj for a
book samla material till en bok; ~[s] clerk materialförvaltare, lagerchef. ~ism [-izm] s materialism; gross oj krass
materialism, ^ist [-ist] s materialist. ~istic [-i'slik] a (~istically adv) materialistisk; gross and ~ krasst
materialistisk. oj\iy [motrorise'liti] s 1. materialitet, materiell karaktär, kroppslighet. 2. jur. vikt, betydelse för
saken, ^ization [-aizei'Jn] s 1. materialis|e-ring, -ation. 2. isht Am. förverkligande, ^ize [-aiz] I. tr 1. materialisera,
förkroppsliga, ge mänsklig form åt jfr II. 1.; tolka materiellt; göra materialistisk. 2. isht Am. förverkliga. II. itr 1.
om ande förkroppsligas, uppenbara sig. 2. isht Am. taga fast form, förverkligas, gå i uppfyllelse, verkligen bli av.
[-i] adv

1. materiellt, i sak, till innehållet, till sitt väsen. 2. i väsentlig grad, i hög grad, avsevärt.

matériel [motiorie'l ei. fr. utt.] s materiel[l], yttre hjälpmedel(tillbehör), uppsättning&o [mots, tin personnel].

maternllal [mot8-/n|l] I. a 1. moderlig; moders-.

2. möderne-; on the oj side på mödernet; ~ aunt moster; ~ uncle morbror; oj grandfather morfar; his ~ parent
hans mor. 3. moder-skaps-, barnsängs- [oj mortality]. II. s S mor. -ally [-ali] adv 1. moderligt. 2. på mödernet, -
ity [-iti] 5 1. moderskap; ~ hospital barn-bördshus, förlossningshem; ~ babyutstyrsel. 2. moderlighet.
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matey [mei'ti] s F far 2. mate 1.1. math, [mæj)] se maths.



mathematical [mae^imae'tikKa)!] a° matematisk. -ian [mae^imati'Jn] s matematiker, -s [-s] 5 pi. matematik is
founded on logic]; his ~ are weak han är svag i matematik. Mather[s] [me^öa, -z, ææ'å-], Matheson [-[mæ'-
|>isn],-] {+[mæ'- |>isn],+} Mathew [mæ'J)ju(:)], Mathilda [mati'lda] nprr.

maths [mæf>s] s S för mathematics 'matte', matin [mæ'tin] I. 5 pi. ojs kyrki. ottesång; morgonbön; poet.
morgon|sång, -visa. II. attr. a ottesåhgs-; morgon-, ^ee [-ei] s matin é, [ef tér]middagsf öreställning. matlo[w] se
matelot.

Maton [meitn], Matravers [matræ'vaz] nprr. [-matriarchy^e^triarkijsmatriarkat,'mödernerätt'.-]
{+matriarchy^e^triarkijsmatriarkat,'möderne- rätt'.+}

matHc. [matri'k] s S rar matriculation [-[examination].-] {+[examina- tion].+}

matricide [mei'trisaid] s 1. modermord. 2. mo-

dermörd|are, -erska. matriculllate [matri'kjul|eit] I. tr immatrikule-ra, inskriva vid univ. ei. college; &id. införa i
matrikel t aiim. II. itr unir. inskrivas, bli inskriven; undergå inträdesexamen. III. s inskriven medlem, -ation [-
ei'Jn] s 1. univ. immatriku-lation, inskrivning; ~ book matrikel. 2. ~ [examination] ung. studentexamen, -atory [-
[-a-tari]-] {+[-a- tari]+} a inskrivnings-; subject examensämne

jfr föreg.

matrimonllial [mae'trimou'njal] a° äktenskaplig; giftermåls-, -y [mae'trimani] s 1. äktenskap; enter into holy o,
inträda i det heliga äkta ståndet. 2. % vigsel. 3. speit. mariage. matrijx [mei'tri|ks] (pi. ojes ei. 'ces [-si:z]) 5 1.
anat. livmoder; biidi. källa, ursprung. 2. [äv. mae'triks] matris, gjutform o. d. matron [mei'tran] s 1. gift kvinna,
värdig fru; matrona. 2. föreståndarinna, husmoder p& anstalt; st restauratris. ~age [-ids] s 1. [alla] gifta kvinnor
kon.; matronor. 2. kvinnlig uppsikt, vård, beskydd. 3. se matronhood. /v,al [-el] a % se matronly, ^hood [-hud] s
fru-, matron|värdighet. *v/ize [-aiz] tr 1. göra ma-tronlik (värdig, huslig). 2. vara förkläde åt; skämts, beskydda. 3.
Am. vara värdinna (presidera) vid. ~-like [-'laik], ~ly [^li] o fruaktig, matronlik, värdig, moderlig[t [-allvarlig].-]
{+allvar- lig].+} ~ship [-Jip] s 1. se matronhood. 2. hus-moders|plats, -befattning, matt se 2. mat. Matt. förkortn.
för Matthew.

matted [mae'tid] a 1. mattbejlagd, -täckt; inslagen i mattor, jfr 1. mat. 2. flätad, av flätverk; ~ chair rör-,
rotting|stol. 3. hoptovad, tovig; snårig, matter [mae'ta] I. s 1. xnaterija, -e; urämne; stoff, material; ämne konkr.
[colouring solid, liquid, gaseousmatter-of-course
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icke; not that it o>s very much inte för att det gör någonting vidare men. 2. iak. vara sig. ~-of-course [-ravko/s] a
[-självklar;tom[ma]fra-[erl;-] {+självklar;tom[ma]fra- [erl;+} jfr matter 6. ^-of fact [-ravfæ'kt] a torr och saklig,
prosaisk, nykter, 'praktisk', jfr matter 6. ~y [-ri] a % var ig. Matthes [ma/£as] npr. Matthew [mæ'£>ju(:)] wpr
Matteus. Matthews [mæ/{>ju(:)z], Matthias [maj^ai'as] nprr.

1. matting [mae'tig] s grov matta tm inpackning &c; mattor koii., mattbeläggning; material till mattor; jfr 1. mat
II.; cocoa-nut oj kokosmatta.

2. matting [mæ'tir)] s se 2: mat. mattins [mæ'tinz] se matins.

mat ock [mæ'tak] s [bred]hacka, dubbelhacka, mattress [mse'tris] s madrass; spring o> resårj-

madrass, -botten, maturllate [mæ'tjur|eit] itr om böld mogna, -a-tion [-ei'Jn] s 1. mognande, mognad av. biidi. 2.
iak. varbildning, -e [matju'a] I. a 1. mogen isht biidi., fullt utvecklad; ~ consideration (deliberation) moget
övervägande. 2. om växel o. d. förfallen. II. tr 1. bringa till mognad, få (komma) att mogna, fUm utveckla [into
till]. 2. fullborda, lägga sista handen vid. III. itr 1. mogna av. biidi. 2. hand. förfalla tin betalning, -ely [matju'ali]
adv grundligt, noggrant överväga; efter moget övervägande. -eness [matju'anis] s mognad, -ity [-[ma-tju'ariti]-]
{+[ma- tju'ariti]+} s 1. mognad, mogenhet isht biidi. 2. hand. förfallojtid, -dag [at (on) arrive at (come to) oj



förfalla, matutinal [msetjutai'nal] a morgon-; tidig, maty [mei'ti] se matey. maud [mo:d] s skota,, grårandig pläd;
resfilt. Maud[e] [mo:d] npr.

maudlin [mo:'dlin] I. a gråtmild,,sentimental, isht *rörd', halvfull. II. s sentimentalitet &e. Maugersbury
[mo/zbari], Maugham [mo:m], Maughan [mo:n], Maughenby [mae'fanbi] nprr. maugre [mo/ga] prep aid. trots,
maul [mo:l] I. s stor trähammare, klubba. II. tr 1. mörbulta, genomprygla. 2. misshandla, illa til Ity ga av. biidi. 3.
handskas vårdslöst med about]; ~ over av. S hångla med. 4. kritisera ihjäl, nedgöra. ~ey [-i] s S [knytnäve,
'slägga', maulstick [mo/lstik] s målarkäpp. maunder [mo/nda] itr 1. aid. knota, brumma. 2. fantisera, 'dilla';
sluddra. 3. gå och drömma (driva); hänga; bära sig planlöst åt. maundy [mo/ndi] s 1. kat. kyrk. fot[a]tvagning.

2. Mo> Thursday skärtorsdagen]. Maunseil [mæ'nsal], Mauretania [moritei'nja], Maurice [mo'ris], Mauritius
[mori/J(j)as, ma-] nprr.

Mauser [mau'za] I. npr. II. s mausergevär Eav. ~ rifle].

mausoleum [mo:sali(:)'am] s mausoleum, -é. mauve [mouv] s o. a malvafärg[ad]. maverick [mse'varik] Am. I. s
1. omärkt djur.

2. tjuvgods o. d. 3. en som gör vad som faller honom in; vild sälle. II. tr lägga vantarna på.

mavis [mei'vis] s poet. [tal]trast.

mavourneen [mavu/rni:n, -vu'a-] s iri. [min] älskling.

maw [mo:] s 1. djurs mage; löpmage; skämts, buk. 2. gap; S käft.

Mawer [mo/a] npr.

mawkish [mo:'kiJ] a° 1. fadd; aid. osmaklig, äcklig. 2. en smula sentimental; mjäkig.

mawl [fho:l] se maul.

mawworm [mo:'wa:m] « U zooi. springmask. 2. Mo, hycklare.

Max [mæks] npr.

maxillja [mæksi'lja] (Pi. -æ [-i:]) s anat. [-[överl-käk[e];-] {+[överl- käk[e];+} noi. maxill. ~ry [-ari] I. o
överkäks-; maxill-. II. s överkäksben [~ bone].

Maxim [mae'ksim] I. npr. Et. s maximgevär kulspruta [o,-Nordenfelt gun förbättrad typ av

maxim [mæ'ksim] s maxim, grundsats, [levnadsregel; make it a o> göra det till regel, ha för princip. ~al [-al] a
maximal, ^allst [-alist] * maximalist. M^ilian [-/ljan] npr. ~ize [-aiz] tr bringa till maximum, driva till det yttersta;
omåttligt förstora (f ör b ärliga &c), rv>um [-am] I. (pi. maxima) s maximum, höjdpunkt, yttersta gräns uppåt; be
at its o, stå på höjdpunkten; the o, of wage for the minimum of work största möjliga lön för minsta möjliga
arbete: the ~ of marks högsta [-[möjliga]-] {+[möj- liga]+} betyg. II. »itr. a högst, störst; i sms. maximi- [oj price,
speed, thermometei•]. M«-vUS [-as] npr.

Maxse [mse'ksi], Maxwell [mæ'kswal, -el] nprr.

May [mei] s 1. maj; poet. vår; the Jirst of o, första maj: Queen of the o, se oj-queen. 2. bot. hagtorn[sblommor]
[av. o,-blootu, oj-blossom; oj-tree]. 3. pi. Cambr. univ. = a) oj examination; b) oj races roddiävlingar [under ~
week roddveckan i början pa juni].

1. may [mei] s aid. poet. mö, jungfru.

2. may [mei; me, ma, mi] hjålpv (imp. might jfr d. o.) 1. kan möjngen; tör, torde; he ~ lose his way han kan gå
vilse; he ~ have lost his way han har kanske gått vilse; I oj be mistaken det är möjligt, att jag misstar mig; you oj
regret it some day en gång kan du komma att [få] ångra det; it ~ be true det kan vara (är kanske) sant; it oj not be
true det är kanske inte sant; you oj not go ni kanske inte går jfr 2; he or oj not, do it kanske han gör det, kanske
inte; it ~ not be out of place to .. det torde inte vara ur vägen att ..; it oj be mentioned that.. det kan (torde kunna)



nämnas att ..; who o, that be, I wonder jag undrar just vem [i all världen] det kan vara; as quietly as oj be så lugnt
som möjligt; it oj be so, that oj be det är väl möjligt; det kan (må) så vara; [t*] ~ be that.. det kan (tör) hända att..;
as the case ~ be allt efter
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omständigheterna: jfr äv. 3. 2. får, kan; ~ I go nowt får jag gå nu? yes, you ~ ja, det får du; no, you ~ not nej, det
får du inte

not eljest litt. i bet. får icke; jfr ez. änder 1. o. must]', I o, remark that.. jag får kanske (tilllåter mig att) nämna att
..; you ~ be sure that .. du kan vara eäker på att . .; you ^ well look astonished du kan sannerligen (har allt skäl
att) se förvånad ut; you as icell ask him du kan gärna [ta och] fråga honom.

з. må, måtte; i bisats äv. skall; ^ this be a warning to you må (måtte) detta lända dig till varning; he succeed!
måtte han lyckas! I hope he o» succeed jag hoppas han [skall] lyckas; I write now that you ~ knoio .. jag skriver
nu för att du skall få veta ..; be the weather as it ~ hur det än må bli (blir) med vädret; be that as it however that ~
be vare därmed hur som helst, hur det än förhåller sig med den saken; whatever he ~ say vad han än må säga; go
where you ~ vart du än går; come (happen) what ~ hända vad som hända vill. ~be [mei'bi(:)] adv utt. måhända,
kanske.

Mayil-bug, m~ [mei'|bAg]szooi. ollonborre. - -day, [-dei] s första maj. -fair [-fea] npr. --flower, m~ [-'flauva] *
vårblomma i aiim., dial, gullviva, ängskrasse, hagtorn &e. --fly, [-flai] s zooi, dagslända, --game [-geim] s 1. pi.
<v/S förstamajlekar. 2. åid. driftkucku. mayhap [mei'hsep, - -] adv åid. tör-, må|hända. Mayhew [mei'hju:,
mei'£u:]-f7pr. mayüng [mei'|ig] s [första]majfirande; go a ~ äv. gå och plocka vårblommor och iöv, 'maja'. M--
lady [-lei'di] s åid., se May-queen. M- -lord [-io/d] s förr majgreve.

Mayilnard [mei^nad, -ncr.d], -nooth [-nu:f), --] nprr.

mayn't [meint] = may not.

Maynwaring [mae'narig], Mayo [iri. meiou', - -;

и. s. a. mai'o(u), mei'o(u)] nprr. mayonnaise [meianei'z, ---] s majonnäs, mayor [mea] s borgmästare; jfr Lord M^.
^al

[-ral] a borgmästar-. ~aity [-raiti] s 1. borg-mästarämbete. 2. borgmästares ämbetstid. ~ess [-ris] s
borgmästarinna, maypols [mei'poul] s majstång. May-queen [mei'kwi/n] s förr majdrottning, mays! [meist] åid.
poet. p. sing, pres, a? may. May-week [mei'wr/k] s a* May 3. mazarine [mæzarr/n] a o. s djupblå [färg], mazlle
[meiz] I. s 1. labyrint, irrgång av. büdi.; virrvarr, trassel; pi. äv. dansens virvlar; slinger-bultar. 2. # förvirring,
bryderi, villrådighet; bestörtning; I felt in a ~ jag var alldeles yr i huvudet, jag visste varken ut eller in. II. tr isht
pp. o,d för]virrad, -bryllad, rådvill; bestört; be o,d äv. förirra sig, gå vilse, -iness [-inis] 5 villsnmhet, trasslighet
&a, jfr mazy. mazurka [maza/ka] 5 m;isurka dans. mazy [mei'zi] a° 1. labyrintisk, villsam, sling-

rande; invecklad, trasslig: virvlande, yrande dans; the ~ skämts. dansen[s virvlar]. 2. dial, yr i huvudet, M. B.
[c'mbi:'] förkortn. för lat. Medicinæ Bacca-1 aureus Bachelor of Medicine medicine kandidat; teoi. mark of the
beast se 2. mark T. 1.

waistcoat prästerlig väst]. M. B. E» — Member of \_the Order of] the British Empire. M. C. [e'msr/] = Plaster of
the Ceremonies; Member of Congress; Member of Council; Military Cross. M/C = metalling clause; marginal
credit; mixed currency. Mc se Mac. [makjo:'i]. ^Alpine [-o/lpin],

~Ara [-ru'ra], ^Bain, ^Bean [-bei'n], ~Bride [-brai'd] nprr.

M. C. C. [e'msksi/, - - -] förkortn. för Marylebone



Cricket Club. McliCann [ma|kæ'n], -Clellan [-kle'lan], -Cono-chie [-ko'naxi, -ki], -Cormick [~ko:'mik], -Cor-
quodaie [-ko/kadeil], -Crae, -Crea [-krei'], -Culioch [-kA'lax, -ak], -Donald [makdo'nald], -Donough [makdA'na],
-Eagh [maki:'], -Elderry [mse'klde'ri], -Eldowney [mae'kldau'ni], -Evoy [mse'kivoi], -Gee [-gi:'], -Gillivray [-
gi'livrei], -Intosh [mas'kintoj], -Kenna [-ke'na], -Kichan [-ki'xan, -ki'kan], -Kinley [-ki'nli], -Lay [-[mak-lei'],-] {+
[mak- lei'],+} -Master [makma/sta], -Outra[maku:'tra], -Veagh [makvei'] nprr; jfr Mac-. Md. förkortn. för
Maryland. M. D. [e'mdi:'] = iat. Medicinæ Doctor Doctor of Medicine medicine doktor. M/D, m/d = month[$]
after date. Mddx = Middlesex. Mdme = Madame. me [mi:, mi] pers pr on 1. mig £/ have no money about ah dear
o,! kors! bevare mig! kära hjärtanes! 2. jag F predikat!vt EiVs only dial. o. P äv. ss. subj.; poor ~ jag stackare,
stackars jag; . . and ~ a widow P . . och jag som är änka. 3. åid. poet. för myself. 4. P för my.

Me. förkortn. för Maine. M. E.Middle English; Mechanical (Military, Mining) Engineer; Methodist Episcopal;
Most Excellent.

1. mead [mi:d] s mjöd.

2. mead [mi:d] s poet, för meadow.

meadow [me'do(u)] s äng; 1 sms. ängs-; ~ground, ~ land ängsmark, ^-grass [-gra:s] s bot. ängsgröe. sweet [-swi:t]
s bot. älggräs. ~y [-i] a ängsliknande. Meaford [me'fad]. Meagher [ma:/(x)a, mi/ga] nprr.

meagre [mi/ga] a° mager äv. biiai.; knapp fare, meals; income]: klen, torftig, ynklig; torr, [ande]fattig soil, purse;
result, style, mind]; ~ days fastedagar. ~ness [-nis] s magerhet; torftighet; fattigdom. 1. meal [mi:l] I. s 1. mål,
måltid: ibi. mat; have a ~ äta, få sig ett mål; cook o.'s own o,s själv laga sin mat; have hot äta l.igad mat; make a
~ of göra sig ett mål på, förtära, sluka; at ~s vid måltiderna, vid bordet; I never drink with my (between

hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt militärterm vL sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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jag dricker aldrig något till maten (mellan målen); square oj skrovmål. 2. mål vid mjölkning. II. itr äta.

2. meal [mi:l] S mjöl i allm., dock ej om vetemjöl Ejfr flour]\ skotti. o. iri. = oatoj; Am. = Indian whole ~ osiktat
mjöl av. om vete; dusty (covered all over) with oj nermjölad. beetle [-bi:tl] s zooi. mjöl|bagge, -bill. ~-bin [-bin] s
mjöl|binge, -lår.

mealer [mi:'lo] s Am. F inackordering, matgäst.

mealie [mi:'li] s Sydafrika, vani. pl. majS.

mealiness [mi/linis] s mjölighet jfr mealy.

meal-time [mr/ltaim] s måltid [stim me], mattid.

mealy [mi:'li] a 1. mjölig biidi.; pudrad; blek. 2. om häst fläckig. 3. seo,-mouthed. ^-bug [-bAg] s zooi. sköldlus.
^-mouthed [-mauöd] a mör i mun, försiktig, slät i sitt tai; sliskig, skrymtaktig.

1. mean [mi:n] I. a 1. isht vetensk. medel-distance, proportional, temperature]; ~ quantity medel|värde, -tal; ^ sea-
level medelvattenstånd; ~ sun astr. medelsol; oj [soZar] time astr. medel[sol]tid. 2. aid. mellan-; medelmåttig;
måttlig; in the oj time se ojtime. II. s 1. medelväg, mitt; aid. måtta, moderation; the golden o* den gyllene
medelvägen; a happy oj en lycklig medelväg; strike a ~ slå in på en medelväg; träffa det rätta; there is a ~ in all
things det gäller att alltid träffa det rätta; det skall vara måtta på allt. 2. mat. medium, medelvärde, -tal. 3. åid.
medel; se ojs.

2. mean [mi:n] o 1. aid. låg [o, birth], ringa, oansenlig; have a ~ opinion of hysa en låg tanke om; the ~est
understanding det enklaste förstånd; no oj ingen ringa (låg), ingen . . att förakta d. v. s. [ganska] framstående,
hög &c [no oj scholar, opinion]. 2. torftig, tarvlig, dålig, eländig; smutsig. 3. simpel, lumpen, gemen, nedrig,



lågsinnad. 4. futtigt snål, knusslig. 5. Am .feel oj skämmas; känna sig krasslig (ur gängorna).

3. mean [mi:n] meant meant I. tr 1. mena, ha ngt i sinnet; ämna, tänka [to att]; ibi. vara fast besluten [to att], jfr
ex. under 2.; I ojt no harm jag menade ingenting illa [med det]; oj business mena allvar, »v. tänka fria; se [-
allvarsam^]-] {+all- varsam^]+} ut; mischief Ylb, ont i sinnet; se olycksbådande (hotande) ut; say one thing and
o, another säga en sak och mena (tänka) ngt annat; I ojt to tell you jag tänkte tala om det för dig. 2. [till]ämna [for
till, åt, för], avse [as, for såsom, till; to att]; that bullet was ost for me den kulan var ämnad åt mig; it was ojt for
you det var menat åt dig, äv. det var en pik åt dig; Fate o,t us for each other det var ödets mèning att vi skulle ha
varann; do you ~ that for an answer? skall det föreställa ett svar? är det ditt svar? he icas o>t for a doctor det var
meningen att han skulle bli läkare; han borde ha blivit

läkare i stället; he o>s everything for the best han gör allt i bästa välmening; I o, it to be used jag vill (det är
meningen) att den skall användas; / ~ you to go jag menar (vill) verkligen att du skall gå. 3. mena, syfta på, å-
syfta, avse [by med]; vilja säga [that att]; do you oj met är det mig du menar? what do you oj by that? vad menar
du med det? / ~ that he is stingy jag menar att han är snål; you don't oj it det menar du inte, det kan aldrig vara
ditt allvar; you don't ~ to say du menar väl inte, du vill väl aldrig påstå att. 4. betyda, ha den ei. den betydelsen,
vara detsamma som; innebära; what does the word .. oj? what is ojt by the word ..? vad betyder ordet. .? vad
menas med . .? it ojs . . det betyder ..; five pounds ojs a lot to him fem pund betyder mycket för honom; what
does all this noise oj? vad betyder (är meningen med) det här oväsendet? vad vill det här oväsendet saga? II. itr
mena; ~ well (kindly) mena väl [by, # to med]; well-o, t, kindly ojt välment.

mean-born [mi:'nbo:n] a av låg börd.

meander [miæ'ndo] I. s 1. Pi. ojs flods slingrande lopp, meandrar, slingringar. 2. pi. ojs irrgångar; avvikelser,
krokvägar. 3. [-meander-[slinga]-] {+meander- [slinga]+} ornament, alagreck. II. itr 1. om flod slingra sig; ringla
sig. 2. irra (ströva) omkring [av. ~ along]. 3. prata hit och dit. ~ing [-rig] o° slingrande.

meaning [mi:'nig] I. a° menande, talande, betydelsefull biiok o. d. II. s 1. mening, betydelse, innebörd; what is
the oj of..? vad betyder ..? vad är meningen med ..? the different ojs of a word ett ords olika betydelser; you
misunderstand my oj du förstår inte vad jag menar; full of (fraught with) betydelsefull, innehållsdiger. 2. sid.
tanke, avsikt. "Jess [-lis] a° meningslös; intetsägande.

meanllly [mi:'n|li] adv lågt; tarvligt, illa; lum-pet; snålt &o, jfr 2. mean; oj descended av enkel härkomst; speak
oj of yttra sig förklenande om; think ~ of hysa en låg tanke om. -ness [-nis] s 1. ringhet, obetydlighet. 2.
torftighet. 3. lumpenhet, gemenhet, nedrighet, lågsinthet. 4. snålhet.

means [mi:nz] s pi. 1. medel, hjälpmedel, verktyg; Utväg, sätt; i denna bet. ofta konstr. ss. sing. [a this oj; every
o> ei. all ~ of communication kommunikationsmedel; the oj of grace nådemedlen; the end justifies the ~
ändamålet helgar medlet (medlen); the oj does (do) not justify the end medlet (medlen) helga(r) icke ändamålet;
the dog was the oj of saving his life hunden var den som räddade hans liv; find [the] ~ to finna medel (utvägar)
att, lyckas; by ~ of medelst, med hjälp av, genom; by his oj med hans hjälp, tack vare honom; by this o» på det
sättet, på så sätt, därigenom, sålunda; by some oj or
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other på ett eller annat sätt; hy any oj på något sätt; alls; by fair ~ or foul ined godo eller ondo, på vad sätt som
helst, likgiltigt hur; by all oj på alla sätt; ovillkorligen, prompt; för all del; så gärna, naturligtvis; by no oj, not by
any oj på intet sätt, på inga villkor, ingalunda, inte alls, visst inte, nej för all del, jrr manner 1. 2. medel,
tillgångar; 1 denna bet. alltid konstr. ss. plur.; live beyond 0?S oj leva över sina tillgångar; ^ of living
(subsistence) existensmedel; without ~ medellös; he had not the oj to han hade inte råd att; my ~ were much
reduced mina inkomster blevo avsevärt minskade; a man ofoj en välbärgad (förmögen) man; of small ~ mindre



bemedlad; ways and o, se way.

mean-spirited [mi/nspPritid] a 1. lågsinnad, lumpen. 2. klen modig, försagd; feg.

meant [ment] imp. o. pp. av mean.

meanlltime [mi:'n|tai'm, - -], -while [-wail, - -] I. s; in the ~ under tiden. II. adv under tiden.

NI ears [miaz] npr.

measliies [mi:zl|z] s pi. 1. mässling [oj is infectiousJ; mässlingsutslag; be in the ~ ha mässlingen. 2. dynt bos
svin. -y [-i] a 1. sjuk i mässlingfen]. 2. dyntig. 3. fotogr. fläckig. 4. S usel, eländig, ynklig, futtig.

measurllable [me'galrabl] a 1. mätbar; nära av. stånd, överskådlig framtid; within a oj distance of ruin på
undergångens brant. 2. Md. måttlig. -ably [-rabli] adv 1. mätbart. 2. aid. måttligt, lagom. 3. Am. i viss (någon)
mån. -e [-] I. s 1. mått i aiim.; måttjenhet, -system; mått konkr. [pint mått|band, -stock &c; storlek, dimensioner;
by oj efter (enligt) mått; good (full) oj fullt mått; short o* knappt mått; in ample ~ i rikt mått; linear (long) ~ of
length längdmått; square oj ytmått; cubic oj rymdmått; standard oj normalmått; dry (liquid) ~ mått för torra
(våta) varor; weights and ojs mått, mål och vikt; be the oj of vara ett mått (en mätare) på; made to oj sydd (gjord)
efter mått, beställd; take a p's oj ta mått på ngn [for till kostym o. d.]; büdi. ta reda på vad ngn går för (duger till),
ofta genomskåda ngn [äv. take the ~ of a th.]; I have his oj jag har hans mått; biidi. jag vet vad han går för; know
the oj of ap.'s foot känna [till] ngns svagheter; fil up the oj of råga måttet på. 2. i vissa uttr. mån, grad; in a in
some ~ i viss (någon) mån, till en viss grad; in a great (large) ~ i hög grad, i avsevärd mån; in ~ as i den mån
som, allt eftersom. 3. i vissa uttr. gräns; åid. måtta; set o>s to sätta en gräns för; know no oj ej känna ngn gräns;
beyond oj, out of [alt] oj övermåttan; keep (observe) oj vara hovsam; aid. hålla måtta jfr 11.; speak within oj ej
säga (taga till) för mycket; in ~ bibi. delvis; åid. med måtta. 4. åid. behandling; ~ for oj

lika för lika; hard ~hårdbehandling, stränghet; it is hard oj on him det är synd om honom. 5. boktr. bredd på
trycksida. 6. fäktn. avstånd. 7. gruv. pi. skikt, lager. 8. mat. ali-kvot; greatest common oj största gemensamma
divisor. 9. utt. versmått, meter. 10. poet. visa, melodi. 11. mus. rytm, takt; en takt; keep oj hålla takten. 12. åid.
dans [tread a 13. mått och steg, åtgärd; pi. ev. förfaringssätt; take ojs vidtaga åtgärder; as a first oj som en första
åtgärd, till att börja med; ~ of reform reform[åtgärd]. 14. pari. lagstiftningsåtgärd, -förslag, lag; introduce a oj
frambära ett förslag; ojs, not men sak, ej person. II. tr 1. mäta; ta mått på; mäta av (upp) [av. oj off]; mäta (dela)
ut [oj out]; beräkna, uppskatta [by efter]; ~ a p. ta mått på ngn [for till] jfr 1.1.; äv. mäta ngn med ögonen,
mönstra ngn rrån topp tin tå; get (be) ojd for a smtffgå och] ta mått till en kostym; ~ o.'s length falla raklång,
ramla framstupa; ~ swords korsa sitt svärd med ngn; ~ o. s. (o.'s strength) against (with) mäta sig (sina krafter)
med; don't oj him by your own yard mät honom inte efter din egen måttstock; ~ others' corn by o.'s own bushel
ordspr. döma andra efter sig själv. 2. avpassa, lämpa [to efter]; your desires by your fortunes ordspr. man får rätta
munnen efter matsäcken. 3. poet. tillrygga-lägga. 4. mat. 7 ojs 49 7 går jämnt upp i 49. III. itr 1. mäta, ta mått. 2.
mäta visst mått; it ojs 7 inches den mäter 7 tum, den är 7 tum lång. -ed [-d] a° 1. uppmätt; avpassad; ^ mile &
uppmätt distans; oj work ackordsarbete. 2. metrisk. 3. taktfast, regelbunden, jämn; ~ steps avmätta steg. 4. väl
avvägd, genomtänkt; förbehållsam; in oj terms i väl avvägda (försiktiga) ordalag, -eless [-lis] a° omätlig, oändlig,
-ement [-mant] ,<? 1. mätning. 2. mått; Pi. ojs mått, dimensioner; bill of oj & mätbrev; ~ ton 40 eng. kubikfot, -er
[-ra] s mätare; skeppsmätare; justerare av mått, mål o. vikt; oj's fee mät-, justerings|arvo-de. -ing [-rig] s 1.
[upp]mätning; måttagning; justering. 2. i sms. mätnings-, mått-, mät-; oj-rod måttstock äv. biidi.; oj-tape
måttband, -ing-worm [-rigwa:m] s zooi. mätarlarv. meat [mi:t] s 1. kött ss. födoämne [butcher's make oj of
slakta; F döda; ~ dish kötträtt;

lozenge buljongtärning; ~ tea— high tea. 2. isht Am. det köttiga (ätbara) av ngt; as full as an egg is of ~
proppfull. 3. Am. villebråd, byte. 4. mat åid. utom i vissa uttr. o. sms.; ~ and drink mat och dryck; F ngt riktigt
rart, 'kalas', livselixir, stort nöje [to för]; green oj grön|saker, -foder; strong oj bibi. stadig mat; one man's oj is
another man's poison ordspr. vad som passar för den ene passar inte alltid för den andre, smaken är olika. 5. åid.
måltid; sit at oj sitta till bords; before (after) oj före (efter) maten. ~-bill [-bil] s Am.
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matsedel, ^chamber [-tjei'mba] * kylrum f»r kött. ^-cutter [-kAHa] s köttkvarn. Meates [mi:ts], Meath [mi:J>]
nprr. meatilless [mi:'t|lis] a utan kött, vegetarisk. • -offering [-o^farig] s bibi. spisoffer. - -pie [-pai'] s köttpastej. •
-safe [-seif] s köttskåp. meatus [miei'tas] 5 anat. gång, rör. meaty [mi:'ti] a 1. köttig; kött-. 2. isht Am.
innehållsrik, givande, kärnfull. Meavy [mi:'vi], Mecca [me'ka] nprr. meccano [mekcr/no(u)] s meccano leksak,
mechanllic [mikæ'nik] I. a % se o,al. II. s hantverkare; yrkesarbetare; mekaniker arbetare [air /v/]; Mois'
institution arbetareinstitut, -ical [-(a)l] a° mekanisk 1 aiu bet.; hantverks-, ma-skin|mäs8ig, maskinell, teknisk;
vanemässig, osjälvständig &o; the ** powers tju. de enkla maskinerna; ^ transport isht motortransport; nr.
motoriserad avdelning av Royal Army Service Corps, -ician [mekani'Jn] s mekaniker konstruktör,
maskiningenjör, mekanist. -ies [-s] s pi. 1. mekanik. 2. maskinlära, -ism [-[me'ka-nizm]-] {+[me'ka- nizm]+} s 1.
mekanism. 2. konst, teknik, -ist [me'kanist] S mekaniker vetenskapsman el. ingenjör, mekanist. -ization
[mexkanaizei'Jn] s mekanisering. -ize [me'kanaiz] tr mekanisera. Mechlin [me'klin] npr Mecheln, Malines [^
lace].

Mecklenburg [me'klinba:g] npr. medal [medl] s medalj; the reverse of the ~ medaljens frånsida, 'vied [-d]a
medaljerad; prisbelönt. ~lic [midae'lik] a medalj-, rvlion [midse'ljan] s medaljong 1 aiia bet. ~list [-'ist] s 1.
medalj|ör, -gravör o. d. 2. medaljör en som f&tt medalj [gold 3. medalj-, mynt|kän-nare.

meddllle [medl] itr obehörigt blanda sig i'; ~ in lägga sig i' ngt; ~ with befatta sig med; fingra på, röra vid; neither
make nor ~ with dial, inte röra vid. -er [-a] s en som lägger sig V ngt, 'klåfinger'; klåpare. -esome [-sam] a
beskäftig, beställsam, 'klåfingrig', -ing [-irj] I. s obehörig inblandning, 'fingrande' [miApångt]. II. a se
meddlesome; you are always ~ du lägger dig då i allting. Mede [mi:d] s meder; jfr law. Medea [midi'a] npr.
Media [mi/dia] npr Me-dien.

medilSa [mi:'di|a] s språkv. media, -æval se medieval. -al [-al] a° 1. medial, mitt-, mellan-. 2. genomsnitts-,
medel-; medelstor, -an [-an] I. a mitt-, mellan-, median-. II. s median. Median [mi/dian] I. a medisk. II. s meder.
medillant [mi/dijant] s mus. mediant, ters. -ate I. [-it, mir'djat] a° 1. medelbar, indirekt. 2. % mellanliggande,
mellan-. II. [-eit] itr 1. medla. 2. utgöra en övergångsform, förmedla övergången [between mellan]. III. [-eit] tr 1.
medla fred. 2. förmedla; överbringa, -a-tion [-ei'Jn] s 1. medl|ande, -ing; förlikning; <n/ suggestion
medlingsförslag. 2. för-, be|-

medling. -atize [-ataiz] tr hist, mediatisera. -ator [-eita] s medlare; fredsmäklare; förlikningsman. -atorial [-
ato/rial] a medlande, medlare-, förliknings-, -atorship [-eitajip] s medlarekall; förlikningsmannaskap. -atory [-
atari] a se mediatorial; o* effort medlingsförsök. -atrix [-ei'triks] s medierska; freds-mäklerska.

medicllable [me'dik|abl] a som kan botas (läkas). -al [-(a)l] I. a medicinsk; läkar[e]-; me-dicinal-; ~ attendance
(care) läkarvård; o* attendant ngns läkare; ~ baths medikala bad; ~ board medicinalstyrelse; ~ corps & fält-
läkarkår; ~ garden medicinalträdgård; ~ in-spection läkarundersökning; ~ jurisprudence rättsmedicin; Mtnan
läkare, doktor, ngns [-[hus]-läkare;-] {+[hus]- läkare;+} ^ officer [tjänste]läkare av olika slag; & bataljonsläkare
&o; ~ school medicinsk fakultet (utbildningskurs); ~ student medicine studerande, medicinare; ^ treatment
läkarbehandling; medicinsk behandling. II. * F medicinare, -ally [-ali] adv medicinskt; ur läkarsynpunkt; be ~
inspected undergå läkarundersökning. -ament [medi'kamant, me/d-] s läke-, bote|medel, medikament, -aster [-'se-
st a] s kvacksalvare, -ate [-eit] tr 1. ge medicinsk behandling, läkarbehandla; ge medicin åt; bota. 2. försätta mod
läkemedel, preparera medicinskt; icater hälso-. mineralvatten; ojd paper toalettpapper, -ation [-ei'Jn] s 1.
läkarbehandling; medicinerande, medika-tion. 2. tillsättande av läkemedel, prepare-ring. -ative f-stiv] a läkande,
botande, helande.

Medillcean [medisi(:yan] o mediceisk, Medi-céer-. -ci [me'ditji] npr.



medicllinal [medi'sin(a)l] a 1. läkande, botande, hälso]sam, -bringande; «« springs hälsobrunn. 2. t medicinsk;
medicinal- [»x» plant]. -inally [-i] adv i läkande syfte, såsom medicin. -ine [me/ds(i)n] I. s 1. [äv. me'disin]
medicin, läkekonst, läkarvetenskap; medicin i mots, tin kirurgi &c. 2. medicin, läkemedel som tas in; olika slags
medicin, medikamenter; /v chest medicinlåda, hus-, rese|apotek; take ~ ta medicin, medicinera; eufem. laxera. 3.
indi-anskt trolldom; amulett, fetisch; -man medicinman, trollkarl. II. tr aid. ge medicin åt; bota. -o [me'diko(u)] I.
s F medikus, doktor; medicinare. II. [me'diko] a isms. mediko-.

medieval [medii:'v(a)l, mi:-] I. a medeltida, medeltids-; in ~ times under medeltiden. II. 8 medeltidsmänniska.

Medili [madi'l], Medina [med|i:'na, Am. -ai'na] nprr.

mediocrile [mi:'di|ouka, - - - -] a medelmåttig, av medelmåttigt värde, skäligen enkel, slätstruken, medioker, -ity
[-o'kriti] s medelmåttighet, slätstrukenhet; medelmåtta äv. konkr. [he tS a
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meditllate [me'dit|eit] I. tr 1. umgås med planer på, ha i sinnet, fundera på, planera. 2. * begrunda, grubbla på. II.
itr meditera, anställa betraktelser; fundera, grubbla [on över], -ated [-eitid] a 1. planerad, påtänkt. 2. genomtänkt,
-ation [-ei'Jn] s meditation, begrundan[de]; religiös betraktelse; funderande, grubbel [on över]; book of ojs
andaktsbok. -ative [-eitiv, -ativ] o° 1. meditativ, begrundande, tankfull; spekulativ. 2. ägnad till eftertanke.

Mediterranean [meMitarei'njan] I. a 1. Medelhavs-. 2. moj se inland i. o. land-locked. II. g; the oj Medelhavet
[äv. the oj Äea]. medijum [mi/diam, -jam] I. (pi. -a ei.-wms) *1. medium; [hjälp]medel, förmedling[slänk];
förmedlare; spiritistiskt medium (pi. ojs); by (through) the oj of medelst, genom; ~ of circulation (exchange)
cirkulationsmedel. 2. ngns omgivning, levnadsförhållanden, miljö. 3. m&in. bindemedel; medium. 4. medelsort;
medelväg [a happy oj]; aid. måtta. 5. aid. medelvärde, -tal. II. attr. a medelstor, -stark, -god, -måttig; av
medelsort; medel-f'v price]; of oj size, oj-sized medelstor; below oj height under medellängd; ~ paper
medianpapper. medlar [me/dla] s bot. mispel[frukt]. medley [me'dli] I. s 1. brokig blandning, sammelsurium,
röra, virrvarr; blandat sällskap. 2. mus. potpurri. 3. melerat tyg. 4. åid. antologi. 5. aid. stridsvimmel,
handgemäng. II. attr. a blandad, brokig. III. tr röra (rafsa) ihop.

medulla [medA'la] s anat. bot. märg. Medusa [midju/za] I. npr. II. s mo* moi. [-[po-lyp]medusa,-] {+[po-
lyp]medusa,+} manet, meed [mi:d] s poet. belöning, lön, pris. meek [mi:k] a° 1. ödmjuk, undergiven, saktmodig.
2. foglig, eftergiven, beskedlig, spak; as o* as a lamb (as Moses) from som ett lamm. meerschaum [mi'ajam] s 1.
min. sjöskum. 2. sjö-skumspipa [»t. ~ pipe].

1. meet [mi:t] I. met met tr 1. möta; träffa, sammanträffa med; göra ngns bekantskap, lära känna; biidi.
tillmötesgå, gå till mötes; go to ~ gå och möta, gå till mötes (emot); <-v< all trains möta vid alla tåg; J don't wish
to o, him jag vill inte träffa honom; Mr. Smith Am. får jag föreställa herr S.; ~ half-way wmi. gå halva vägen var,
visa varandra tillmötesgående, kompromissa; ~ trouble half-way göra sig onödiga bekymmer, vara ängslig, oroa
sig; oj a p.'s eye (sight, view) möta ngns blick; ~ a p.'s ear träffa ngns öra; if this should oj the eye (ear) of.. om ..
händelsevis skulle få se (höra) detta. 2. möta i strid; duellera med; bekämpa; bemöta, besvara; ~ a difficulty
övervinna (avhjälpa) en svårighet. 3. motsvara förväntningar o. d.; Uppfylla anspråk, krav; tillfredsställa
önskningar; infria förbindelser; bestrida utgifter; täcka omkostnader; the Supply ojS

the demand tillgången motsvarar efterfrågan; that won't o» my case det är jag inte hjälpt med, det räcker inte; ~ a
bill inlösa en växel. 4. * ut o, with nedan. II. met met itr 1. mötas; träffas, råkas, sammanjträda, -träffa, församlas
[av. 'v together]; again åter träffa[s], återsefs]; extremes o, ytterligheterna beröra varandra; make both ends o* få
det att räcka till, reda sig; the waistcoat won't oj västen går inte igen. 2. with träffa på, stöta på; komma över,
hitta; råka utför; röna; ^ with an accident råka ut för en olyckshändelse; »n, with great approval vinna stort bifall
(gillande); "w with o.'s death tinna sin död (bane); ~ with difficulties stöta på svårigheter; with a fall råka [att]



falla; ~ with a loss lida en förlust; ~ with a kind reception röna ett vänligt mottagande; ~ with a refusal få avslag,
få nej; få korgen. III. s jakt. sport, möte, samling; mötesplats, jaktsällskap; where's the

0,? var samlas jaktsällskapet?

2. meet [mi:t] a åid. lämplig, passande, tillbörlig; as is oj [and fitting] som sig bör; think oj finna lämplig[t].

meeting [mh'tig] & 1. möte; sammanträffande; samman(komst, -träde, stämma; församling;

+full oj plenum. 2. floders sammanflöde. 3. bönemöte, konventikel. 4. duell. 5. meeting serie kapplöpningar, <v--
llOUS6 [-'haus] S bÖn[e]huS. ~-piace [-pleis] s mötes-, samlingsjplats; möteslokal.

meetllly [mi:'t|li] adv aid. 1. lämpligen, vederbörligen. 2. tämligen, -ness [-nis] s aid. lämplighet, tillbörlighet.

M. E. F. förkortn. för Mediterranean Expeditionary Force.

Meg [meg] kortnamn av Margaret Greta.

megalilith [me'gajlij}] s arkeoi. stenblock, -lithic [-li'{)ik] a megalitisk. -iomania [-lomei'nja] s iak.
storhetsvansinne av. wiai. -phone [-foun]

1. s megafon, ropare. II. tr ©. itr ropa ut i

mrgnfon.

Megara [me'gara] npr.

megass [magae's] s ae bagasse.

megilp [magi'lp] s wain. bindemedel av linolja o.

terpentin el. raaatix.

megrim [mi/grim] s 1. iak. % migrän, huvudvärk; pi. nedstämdhet, melankoli. 2. nyck; inbillning; pi. griller. 3.
pi. koller hos hast.

Mehemet [mei'himet], Meigle [mi.gl], Meigs [megz], Meiklehose [mi'klhouz], Meikiejohn [mi'kldjon], Meir
[mia] nprr.

melancholllia [melankjoulja, -r)k~] s iak. melankoli, 'mjältsjuka'. -iac [-ou'liæk] s läk. melan-koliker. -ic[-o'lik]a
iak. melankolisk, 'mjältsjuk'. -y [me'lankali, -gk-] I. s melankoli, tungsinthet, svårmod, dysterhet; poet. vemod,
'mjältsjuka*. II. a 1. melankolisk, tungsint, svårmodig, sorgbunden, dyster, trist; vemodig. 2. sorglig, bedrövlig,
nedslående; a oj fact ett sorgligt faktum.
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Melanehthon [melæ^kj^on, milae'gkj^an] npr. Melanesia [melani/zia, -3(1)9, -Jü)a] npr Mela-nesien. [-n] I. «
melancsisk. II. $ mela-nesier.

Meiba [me'lba], Melbourne [me'lban, -bo:n, -barn] nprr.

Melchizedek [melki'zadek] npr Melkisedek. Melcombe [me'lkam], Meleager [miiliei^a] nprr.

mèlée [melei el. fr. utt.] s fr. skärmytsling; hand-gemäng; strid[svimmel]. Melhuish [me'lij, me'l(h)juij] npr.

1. meliC [me'lik] a melisk avsedd för sangföredrag.

2. melic [me'lik] s bot. slokgräs [äv. ^-^rass]. mel i lot [me'lilot] s bot. sötväppling, honungs-

klöver.



Melingey [meli'n(d)5i] npr. melinite [me'linait] 5 melinit sprängämne, meliorllate [mi/liar eit] isht Am. I. tr
förbättra. II. itr bli bättre, -ation [-ei'Jn] s förbättring. -Ism [-izm] S meliorism tro på att världen [kan] förbättras.

Melita [me'lita] npr aid. Malta. Melksham [me'lksam] npr. mellillferous [meli'|faras] a honnngs|alstrande, -rik. -
fluence [-fluans] s biiai. honungsflöde, smältande ljuvhet, sötma, -fluent [-fluant], -flu-ous [-fluas] a biidi.
honungs|söt, -ljuv, smältande.

Mellin [me'lin], Mellon [me'lan] nprr. mellow [me'lo(u)] I. 1. om frukt [full]mogen, söt och saftig; mjäll, mör;
om vin fyllig, vällagrad. 2. om jordmån lucker, fruktbar. 3. om ljud, färg, ljus &o fyllig, djup, rik; mjuk, dämpad;
patinerad; len. 4. mild[rad], mognad gnm aider el. erfarenhet; äv. F godmodig, fryntlig, jovialisk. 5. F rörd av
dryckjom, lite glad. II. tr 1. bringa till mognad &o, jfr föreg. 2. uppluckra. 3. mildra, dämpa; patinera; avslipa
biidi. 4. F göra lite 'rörd'. III. itr 1. mogna. 2. uppluckras. 3. mildras, dämpas; vekna, tina upp. 4. F bli lite 'rörd'.
~ness [-nis] g 1. mogenhet, saftighet; fyllighet hos vin. 2. fruktbarhet. 3. fyllighet, djup i färgen &o, rikedom;
dämpad [färg] t on, patina; lenhet. 4. mildhet, mognad; godmodighet. melodllic [mil|o'dik] I. a melodisk,
melodi-. II. s pi. ojs melodik, melodi lära. -ious [-ou'djas] a° melod|isk, -iös; välljudande; sångbar, lätt-sjungen. -
iousness [-ou'djasnis] s melodiskhet, välljud, -ist [me'ladist] s 1. sångare. 2. tonsättare; melodiker. -Ize [me'ladaiz]
I. tr 1. göra melodisk. 2. tonsätta, sätta musik till. II. itr sjunga,, spela; komponera, melodrama [me'lodrlcr^ma, - -
- -] s [-melodra-m[a].-] {+melodra- m[a].+} ~tic [-amæ'tik] a (^tically adv) melodramatisk; teatralisk. ~tist [-
æ'matist] s me-lodramatiker; teatralisk person, melody [me'ladi] s 1. melodi. 2. välljud, musik: make ~ aid.
sjunga, spela. + melon [me'lan] s bot. melon.

Melos [mi/los], Melpomene [melpo'mini(:)],

Melrose [me'lrouz] nprr. melt [melt] I. itr 1. smälta, bli flytande; upplösas [into till]; F förgås av hetta; ~ away
smälta bort; smälta ihop, skingras, ta slut, försvinna; into av. omärkligt övergå till; ~ into the air gå upp i rök; it
ojs in the mouth det smälter i munnen. 2. biidi. röras, vekna, smälta [into (in) tears i tårar]. II. tr 1. smälta;
upplösa; komma att smälta ihop, sammansmälta [into till]; skingra, göra slut på; ~ down smälta ned; skämts,
förvandla till kontanter jfr 4. 2. biidi. röra, beveka. 3. S göra av med pengar. 4. S växla sedel, diskontera v&xel.
III. s tekn. Smälta. *v6d [-id] a smält; butter skirt smör. ~er [-a] s smält are. />Jng [-ig] I. s 1. smältning; i sms.
smältnings-, smält-; ~ of the snoio snösmältning. 2. rörelse; veknande. II. a° 1. smältande av. biidi.; the oj mood
rörd (gråtmild) sinnesstämning. 2. rörande, bevekande. <N/ing-point [-igpoint] s fys. smältpunkt. [-~ing--pot[-
igpot]-] {+~ing- -pot[-igpot]+} s smältdegel av. biidi. [casi (go) into the

Melton [me'ltan] I. npr. II. s melton slags

ylletyg.

Melusina [meljusi:'na], Melville [me'lvil] nprr. mem. [mem] s F förkortn. för memorandum. member [me'mba] s
1. aid. lem; kroppsdel; the unruly oj tungan; of Christ mm. Kristi lemmar, kristna. 2. del av ett belt: led av sats
&o; membrum; avdelning. 3. medlem, ledamot; pari. representant [for för valkrets]; Moj of Parliament medlem
av parlamentet, parlamentsledamot, riksdagsman; Moj of Congress Am. medlem av kongressen; be oj for
representera valkrets. ~ed [-d] a i sms. 1. -lem-mad. 2. -ledad. *vless [-lis] a 1. utan lemmar. 2. orepresenterad,

memento [meme'nto(u)] s 1. vani. konkr. påminnelse; varningstecken], maning. 2. minne av ngn ei. ngt, suvenir.
oj mori [- mo/rai] lat. I. kom ihåg att du skall dö. II. s påminnelse Om döden dödskalle e. d. memo, [me'mo(u)] s
F förkortn. för memorandum. memoir [me'mwa:] s 1. [självbiografi: vani. pl. ojs memoarer, [levnads]minnen,
hågkomster, anteckningar; writer of memoarförfattare. 2. avhandling; pi. ojs lärt samfunds [förhandlingar.

memorllable [me'mar|abl] a° minnesvärd, märklig; ever oj oförgätlig, -andjum [-ae'ndam] (pi. -a ei. ojs) s 1.
minnesanteckning; promemoria;

book anteckningsbok; hand. memorial. 2. diplomatisk not, memorandum. 3. jur. resumé; utkast. 4. hand.
meddelande, memorial [mimo:'rial] I. attr. a minnes- [oj ser-
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mephitis

vice, tablet]; Day Am. minnesdagen vani. so maj. II. s 1. minne av ngu ei. ngt, minnes|-märke, -tavla, -vård &c;
historical historiska minnen. 2. vani. pi. /^s redogörelse, krönika; memoarer. 3. memorial, betänkan-+ de,
utlåtande; inlaga. ~ist [-ist] s 1. krönikör. 2. memorialförfattare o. d., petitionär. ^ize [-aiz] tr 1. hugfästa minnet
av, tjäna till åminnelse av. 2. ingiva ett betänkande

&c till ngn.

memorilize [me'mar|aiz] tr 1. % bevara minnet av; uppteckna. 2. Am. memorera, lära sig utantill, -y [-i] s 1.
minne, minnesförmåga [a good (bad) if my ~ serves me [right] om jag minns rätt; to the best of my ~ såvitt jag
kan minnas; it- has escaped my ~ det har fallit mig ur minnet; lose o.'s ~ tappa (förlora) minnet; call to ~ dra sig
till minnes, erinra sig; commit to ~ lära sig utantill, memorera; slip of the minnesfel. 2. minne, hågkomst;
åminnelse; eftermäle; in ~ of till minne av; sacred to the ~ of helgad (ägnad ) minnet av; from ~ ur minnet; of
blessed ~ salig i åminnelse. 3. minne tid man minns ngt; beyond the ~ of man ej i mannaminne; i (sedan)
urminnes tid; within the ~ of man i mannaminne; within living ~ som nu levande personer kunna erinra sig.
Memphllian [me'mf|ian] a memfisk; egyptisk, -is [-is] npr. mem-sahib [me'mscr.Xbjib] s i iudien: europeisk fru.
men [men] pi. av man I.

menaclie [me'nas] I. s utt. hot, hotelse; hotande fara, hot [to mot]. II. tr o. itr hota [med], -ingiy [-irjli] adv
hot|ande, -fullt, ménage [mena/3] s fr. hushåll, menagerie [minse'djari] s menageri. Menai [me'nai], Menander
[minæ'nda] nprr. mend [mend] I. tr 1. laga, reparera; lappa kläder, stoppa strumpor; F laga åt ngn; leave a th. to
be rsjed lämna ngt till lagning. 2. avhjälpa; ställa till rätta; aid. gottgöra; least said soonest r^ed ordspr. ju mindre
man talar om saken, dess bättre är det. 3. i vissa uttr. förbättra; bättra på; F övertrumfa; ~ the fre sköta om brasan,
lägga på mera bränsle; /v> o.'s manners (ways) bättra sig; it doesn't ~ matters det gör inte saken bättre; ~ o's pace
öka farten; ~ a pencil formera en penna; ~ o. s. bli bättre; ~ or end förbättra eller göra slut på (avskaffa). 4. aid.
bota, kurera. II. itr bli bättre; tillfriskna, ta sig; t bättra sig [it is never too late to matters at worst are sure to ~
ordspr. när nöden är störst är hjälpen närmast; be in a r-uing condition vara på bättringsvägen. III. s 1. lapp,
strump-stopp o. d. 2. be on the ~ vara på bättringsvägen, ta sig. rvable [-abl] a som kan lagas (förbättras &c).
mendacllious [mend|ei'Jas] a° lögnaktig, -ity [-æ'siti] s lögnaktighet.

mendicllancy [me'ndikanjsi] s 1. tiggeri. 2. tig-garliv. -ant [-t] I. a tiggande, bettlande; tiggar- [/v friar]. II. s 1.
tiggare. 2. tiggarmunk. -ity [mendi'siti] s 1. tiggeri, bettleri. 2. tiggarliv, armod; biidi. tiggarstaven, mending
[me'ndii]] s 1. lagning, reparation. 2. förbättring.

Mendip [me'ndip], Meneiaus [menile(i)'as] nprr.

menhir [me'nhia] s arkeoi. bautasten. menial [mi/nial, -jal] I. a° tjänar-, låg, simpel, tarvlig; ~ work lägre sysslor;
~ servant tjänare, tjänstehjon jfr följ. II. s förakti. tjänare, betjänt, lakej, meningitis [menindjai'tis] s iak.
hjärnhinneinflammation, men-of-war [me'n av wo:'] Pi. av man-of-war. Menshevik [me'njavik] s mensjevik.
menstruation [menstruei'Jn] s menstruation, månadsrening, mensurllability [me^njurabi'liti] s mätbarhet. -able
[me'njurabl] o 1. mätbar. 2. mus. rytmisk. -ation [mensjurei'Jn, menJ-] s mätning, mentllal [mentjl] a 1. själslig,
själs-, sinnes-; inre, andlig; intellektuell jfr ex.; ~ arithmetic huvudräkning; calculate by the ~ process räkna [ut] i
huvudet; ^ derangement sinnesrubbning; ^ faculties själsförmögenheter;

hospital sinnessjukhus, hospital; make a Oi note of lägga ngt på minnet; ~ patient sinnessjuk [patient]; ~
reservation tyst förbehåll; ^ state själstillstånd; ~ work intellektuellt arbete. 2. S galen [go (bli) -a-lity [-æ'liti] 5 1.
själsverksamhet; förstånd. 2. mentalitet, [själsläggning, kynne, karaktär. -ally [-ali] adv 1. själsligt; andligt; «w
defective sinnesslö; ~ deranged sinnesrubbad. 2. i tankarna, för sig själv, i sitt stilla sinne; räkna i huvudet. -ation
[-ei'Jn] s själsverksamhet; själstillstånd. Menteith [men ti:']}] npr. menthol [me'njDol, -tol] s kem. mentol,
mention [menjn] I. s omnämnande; make ~ of [om]nämna; honourable ~ hedersomnämnande. II. tr omnämna;
nämna, tala om [to för]; I heard his name <^ed jag hörde hans namn nämnas; not to ~ för att [nu] inte tala om;



don't ~ it! ts. svar på tack el. ursäkt [det är]

ingenting att tala om, för all del, ingen orsak: no harm worth ojing ingen nämnvärd + skada; o,ing that apropå
det. Mentone [mentou'ni] npr. mentor [me'nto:] s mentor, rådgivare, handledare.

menu [me'n(j)u: ei. fr. utt.] s matsedel, meny. "Menzies [me'nziz, me'qiz, me'njiz, mi'giz], Meols [melz, mi:lz],
Meopham [me'pam]. Me-pal [mi/pal], Mepham [me'fam], Mephistophe-

les [me^sto'filiiz] nprr. mephitilic [mef|i'tik] a förpest|ad, -ande, giftig; stinkande, -is [-ai'tis] s giftig dunst; stank.
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merlin

mercantlliie [ma:rkontail] a l. merkantil, handels-, affärs-, köpmans-;

Mercator [ma:kei'to:, -ta], Mercedes [ma:si:'diz] nprr.

mercenary [ma/sinori] I. a° 1. vinningslysten; egennyttig: soul krama rsjäl. 2. lejd, legosoldat. II. 8 legosoldat, pi.
legotrupper; &id. legohjon.

mercer [ma/sa] s manuf ak tu rh andlare. ^vize [-raiz] tr mereerisera. ^y [-ri] s 1. üaare manufakturvaror siden o.
d. 2. manufdkturaftar. merchandise [ma/tjandaiz] s koii. [handels]-

varor; ~ mark varumärke, merchant [ma/tjant] I. s 1. köpman i &törre skala, grossjhandlare, -ist isht importör el.
exportör; Skotti. o. Am. är. minuthandlare; os prince affärsmagnat; speed-oj S fartdåre. 2. S karl, 'individ', 'typ'.
II. a i sms. handels-; koffer-di-; ~ service handelsflotts: kofferditjänst; o* ship handelsfartyg; shipping act eng.
sjölag; law o> handelsrätt, ^able [-abl] a säljbar, kurant, ^man [-man] s handels-, kof-ferdijfartyg, kofferdist.
Mercia [ma/Jia] npr Mercien. [-n] I. a meroisk. IL $ i. en mercier. B, merciska [-[dialekten].-] {+[dia- lekten].+}

mercillful [md:'si|f(u)l] a° barmhärtig; skonsam; misskundsam; nådig, -iess [-lis] a° obarmhärtig; skoningslös,
mercurllial [mo:kju'*ar|iöI] I. a° L kvicksilver-. 2. livlig, kvick[tänkt]; flyktig, ombytiig. 8. Moj astr. Merkurius-.
II. s farm. merkuriaL -ic [-ik], -ous [ma'/kjuras] a kem. kvicksilver-. Mercury [ma:'kjuri] I. npr Merkurius; biidi.
budbärare, & v. tidskrirtätitei. II. s mo, kvicksilver; $ biidi. liv[lighetj; the is rising barometern (termometern)
stiger ar. Midi.: det tar sig, spänningen växer &c. Mercutio [ma:kju:/Jjo(u)] npr. merely [ma^sijs 1.
barmhärtighet, förbarmande; försköning, misskund; nåd; pi. -ies &v. nådegåvor; beg for ~ tigga om nåd; cry o, be
om nåd; have o, [up]on förbanna sig c ver: vara ngn nådig; implore a p.'s o* anropa ngn om nåd (försköning);
show oj to visa ngn barmhärtighet, förbarma sig över; recommend a p. to the King's oj föreslå ngn till benådning;
for o,'s sake för Guds skull; "v [on «s]/ F bevare mig vält kors i alla dar! in o, av barmhärtighet, av nåd; sister of
o» barmhärtighetssyster; work of o» barmhärtighetsverk. 2. F lycka, tur; it is a ~ that det är en [Guds] lycka (en
välsignad sak) att. 3. ngns våld, godtycke; be at the oj of vara i ngns våld, vara prisgiven åt, vara ett byte för; left
to the tender -ies of F utlämnad på nåd och onåd åt, i klorna på. rv-seat [-si:t] s bibi. nådastol.

1. mere [mia] a blott och bar, ren, bar[a]; the oj idea of blotta tanken på; she is a o> child hon är bara barnet; a o,
swindler bara en [vanlig] svindlare; a oj pretence bara en förevändning; by a oj chance av en ren slump; the ojst
trifle den obetydligaste småsak; the ojst schoolboy knows that det vet vilket barn som helst.

2. mere [mia] s poet. dial. 1. liten sjö, tjärn; damm. 2. kärr.

3. mere [mia] s aid. dial, gräns; råmärke. Meredith [me'radi]?] npr.

mereiy [mi'ali] adv endast, bara, blott och

bart, rätt och slätt, helt och hållet, meretricious [me'ritri'Jas] a° 1. aid. sköko-, li-derlig. 2. utstofferad, grann,
prålig; oäkta. Mereilvaie [me'ri|val], -worth [-wa(:)f>] nprr. merganser [magæ'nsa] s *ooi. [stor]skrake. merge
[ma:dg] I. tr låta uppgå [t» i]; slå ihop; be ojd in gå upp i, smälta tillsammans med, bli ett med, införlivas med. II.



itr uppgå (ingå) [in i], sammansmälta, absorberas, försvinna. ~nce [-ans] s uppgående jfr följ. [-o] 5 1.
uppgående, sammansmältande, införlivande, absorption, försvinnande. 2. hand. sammanslagning, fusion,
meridiiian [mari'dian] I. s 1. meridian, middagslinje. 2. middagshöjd av. btidi.: kulmen, höjdpunkt; when in the
oj of his glory då han stod på höjden av ära och anseende. 3. biidi. speciella förhållanden, ngns ståndpunkt, smak
o. d. [calculated for the oj of]. II. a 1. meridian-, middags-; "w altitude meridian-, middagshöjd. 2, biidi. högst, på
sin höjdpunkt [in his oj glory], -ionai [-al] I. a° 1. meridional, meridian-. 2. sydlig; sydeuropeisk, -fransk. II. s
Moj sydlänning, isht sydfransman.

meringue [maræ^] s maräng.

merino [mari:'no(u)] s merinojfår, -tyg, -garn;

attr. merino-. Merioneth [merb'nijj, ^shire [-J(i)a] nprr. merit [me'rit] I. s förtjänst; värde; pi. förtjänster [the book
has its a man of great oj en högt förtjänt man; a work of great o* ett mycket förtjänstfullt arbete; make a oj of
tillräkna sig ngt som en förtjänst; make a oj of necessity göra en dygd av nödvändigheten; the ojs of a case fakta
som tala för och emot en sak, det verkliga [sakförhållandet; judge a th. on its o>s bedöma ngt efter vad det
verkligen går för (efter dess inneboende värde, rent objektivt); the reward of oj förtjänstens belöning. II. tr
förtjäna, vara värd, göra sig förtjänt av. ^ed [-id] a välförtjänt, r^edly [-idli] adv med rätta. ^orious[o:'rias] a°
förtjänstfull, inte utan förtjänster; aktningsvärd. välment. Merivale [me'riveil] npr, merle [marl] s åid. Skotti.
[kol]trast.

merlin [ma/lin] s zooi. dvärg-, stenjfalk.
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metallurgical

merllmaid [ma:'|meid]s sjöjungfru, -man[-mæn]

s triton, havsgud. Merovingian [merovi/n(d)3ian] I. a merovin-

gisk. II. s merovinger. merriiy [me'rili] adv 1. muntert, uppsluppet;

glatt. 2. àid. raskt, friskt. Merrillmac [me'ri|mæk], -man [-man] nprr. merriüment [me'ri|mant] s 1. munterhet,
uppsluppenhet. 2. åid. förlustelse, -ness [-nis] s % munterhet.

1. merry [me'ri] s fågelbär.

2. merry [me'ri] a 1. munter, uppsluppen; glad; åid. lustig; make o, roa sig, förlusta sig, festa; make ~ over (åid.
with) göra sig lustig över, skoja med; wish a p. a o, Christmas önska ngn god jul; ~ dancers norrsken; ~ England
egenti. det trevliga England, vani. upp-fattat som det glada England; the ~ monarch Charles ii; Robin Hood and
his oj men R. H. och hans följeslagare (män). 2. F lite livad, ^-andrew [-æ'ndru:] s pajas, ^-go-round [-gourau'nd]
s karusell, ^-making [-mei*kig] s förlustelse; glad tillställning, fest[lighet]. ^thought [-£>o:t] s gaffelben hos
rågei.

Mersa [mors], Mersey [ma:'zi], Merthyr-Tydvil [ma/jjati'dvil], Merton [ma:tn] nprr. mésaiiiance [me(i)zæAiians
ei. fr. utt.] s fr. mesallians.

meseems [misi:'mz] (imp. meseemed) opers åid.

det synes mig, mig tyckes, jag tycker, mesli [mej] I. s 1. maska i nät o. d.; pi. äv. nät [- verk], bil-isnaror. 2. mek.
ikuggning [in II. tr lån ga i nät; snara, insnärja äv. biidi. III. itr 1. fastna i nät; snärja in sig. 2. om kugge gripa i.

Meshach [mi:'Tæk], Meshaw [me'Jo:] nprr. meshy [me'fi] a bestående av maskor; nätjfor-mig, -lik.

mesmerllic .[mezm|e'rik] a mesmeristisk, hyp-notisk. -ism [-arizmj s mesmerism, 'animal

magnetism", slags hypnos, -ist [-arist] s mesmerist; hypnotisör. -izö [-araiz] tr 'magneti-



sera', hypnotisera, mesne [mi:n] a jur. mellan-; ^ lord underlänsherre.

Mesopotamia [me^sapatei'mja] npr Mesopotamien. Maspot [me'spot] npr S för föreg. mess [mes] I. s 1. aid.
[mat]rätt; portion; a oj of pottage bibi. sopprätt, 'grynvälling* jfr i. Mosebok 25: 29—34. 2. röra, gröt o. d. isht
för djur; hop-kok, mischmasch. 3. Midi. röra, oreda, oordning; nedsölat tillstånd, ngt utspillt, smörja; kinkig
situation, klämma, knipa; what a oj the room is in! så rummet ser ut! he looked a oj han såg ryslig ut; we are in a
fne ~ nu står vi där vackert; get into a o, komma i oordning; råka illa ut, komma i knipa; make a o, of förfuska,
skämma bort, fördärva; trassla till ohjälpligt; smutsa (söla, skräpa) ner, ställa till. 4. bordssällskap; X-i» mäss; 4*
av. backlag; dine at oj äta i mässen; lose the

number of o.'s oj S dö, stupa; out of o, S död. II. tr 1. röra ihop; förfuska, fördärva; trassla till; smutsa ner, ställa
till [äv. ~ up]. 2. Xc utspisa. III. itr 1. ~ about knåpa (plottra, kladda) [with med]; traska (larva) omkring. 2. äta i
mäss; 4* skaffa. messilage[me's|id3] I. s 1. bud, budskap; meddelande; give a p. a o* meddela ngn ngt, hälsa ngn
från ngn. 2. telegram [telegraphic <v,]; oj-form telegramblankett. 3. ärende [go on a oj i ett ärende. II. tr %
skicka, översända; signalera, -enger [-indja] s 1 bud, budbärare; ~ boy expressbud. 2. kurir; King's oj
[kabinetts]kurir. 3. aid. förelöpare, bebå-dare. 4. 4* kabellarium. Messillah [mesai'a] npr Messias; Kristus, -anic
[mesiæ'nik] a messiansk. Messieurs [me'saz ei. fr. utt.] se Messrs. Messina [mesi/na] npr.

messliiness [me's|inis] s se messy, -ing [-ig] s utspisning. -mate [-meit] s I. mässkamrat; 4* backlagskamrat. 2.
arbetskamrat, vän. - -room [-ru(:)m] s officersmäss. Messrs. [me'saz] I. förkortn. för Messieurs. II. isht i affärsstil
anv. ss. piur. av Mr. Hrr, herrar[na] [oj Jones ^ Co.], mess-tin [me'stin] s & kokkärl, matback. messuage
[me'swidj] s jur. gård med tomt. messy [me'si] o° grötig, rörig, oredig; tilltrasslad, kinkig; smutsig, kladdig jfr
mess. mestizo [mesti:'zo(u)] s mestis. met [met] imp. o. pp. av meet; v)ell aid. väl mött!

Met. [met] F förkortn. för [the"] Metropolitan [Raüway].

metallboiism [metse'balizm] s ämnesomsättning, •carpus [meHaka:'pas] s anat. mellanhand, -centre
[me'taseNnta] s metacentrnm, fartygs styvhetspunkt, metage [mi'/tidg] s 1. oracieii mätning, vägning

isht av kol. 2. mätavgift, vågpengar, metai [metl] I. s 1. metall. 2. metallblandning, legering. 3. glasmassa. 4.
krossad sten, makadam, vägbeläggning [äv. road o*]. 5. ar-mering, kanonstyrka, skottkapacitet [weight of oj];
heavy o, tungt artilleri äv. biidi. 8. åid. se mettle. 7. pi. o,s järnv. skenor, spår; run off (leave) the ojs spåra ur. II.
a metall-, III. tr 1. belägga &c med metall, 2. belägga (laga) väg med krossad sten, makadamisera. 'viic [mitæ'lik]
a metallisk; metall-; ~ currency metallisk valuta, klingande mynt. iiferous [me^tali'foras] a malmförande; lnine-
ralhaltig. ~iine [me'ialain] a 1. metallisk. 2. mineralhaltig. ~iing [me'talig] s 1. maka-damisering. 2. makadam,
vägbeläggning. <-wlize [me'talaiz] tr 1. metallisera, göra metallisk, ge metallglans åt. 2. vulkanisera gum-mi.
oJography [me'talo'grafi] s metallografi. ~ioid [me'taloid] I. a metallisk; metalloid-. II. s metalloid. ~!urgic[al]
[me'tola/djik,

rv hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt X militärterm »i* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangmetallurgist

— 522

mezzotint

~(a)l] a metallurgisk, ^lurgist [me'tala^ist, metse'ladgist] s metallurg. ^lurgy [me'talaidgi, metse'ladgi] s
metallurgi, metamorphllic [meNtamo:'f|ik] a 1. metamorfos-artad. 2. geoi. metamorf. -ose [-ouz] tr förvandla [to,
into till]; omdana, -osis [-asis] (pi. -oses [-asi:z]) s metamorfos, förvandling, omdaning.

metaphor [me'ta fa] s metafor, bild[ligt uttryck], liknelse. ~ic[al°] [meHafo'rik, -(a)l] a metaforisk, bildlig.

metaphrase [me'tafreiz] I. s ordagrann översättning, metafra8. II. tr omskriva, metaphysicüal [meHa|fi/zik(a)l] a°
metafysisk, översinnlig, -ian [-fizi'Jn] s metafysiker, -s [-fi'ziks] s pi. metafysik, metathesjis [metæ'i>as|is] (Pi. -es
[-i:z]) s spr&kv.



metates omkastning av ljud.

Metcalfe [me'tka/.f] npr.

1. mete [mi:t] I. tr utt. mäta; ~ out utmäta, tilldela, beskära. II. s * mått.

2. mete [mi:t] s åid. utom i uttr. <v/s and bounds gränser.

metempsychosis [metexm(p)sikou/sis] s själavandring.

meteor [mi/tja, -ia] s 1. meteor av. biidi. 2. fys. ^ atmosfäriskt fenomen i aiim. ~lc [mutio'rik] o 1. meteor- stone];
meteor|-artad, -lik av. widi. [a ~ career]; ~ shower stjärnjfall, -regn. 2. atmosfärisk. ~ite [-rait] s meteorit,
meteorsten, ^ograph [-ragræf, -græf] s meteorograf. /void [-roid] s meteo-roid. ~olite [-ralait] s meteorsten, [-
<vologic-[al°]-] {+<vologic- [al°]+} [- -ralo'djik, -(a)l] a meteorologisk, nwologist [- -ro'ladjist] s meteorolog.
^ology p-ro'ladgi] s meteorologi, meter [mi/ta] s mätare [<7as-~]. mete-llwand [mi:'t|wond], -yard [-ja/.d] s mt.

måttstock isht biidi. metheglin [ma^e'glin] s kryddat mjöd. methinks [mijDi'gks] (imp. methought) opers aid.

det synes mig, mig tyckes, jag tycker, method [me'Jjad] s metod, [planmässigt] förfaringssätt; sätt, vis; ordning,
system; ~ of procedure förfaringssätt; reduce to ~ sätta metod i (system på); there is [a] ~ in his &c madness det
är metod i galenskapen. ~ical [mij}o'dik(a)l] a° metodisk, planmässig, nJcs [mijDo'diks] s Pi. metodik. M~ism [-
izm] s kyrki. metodism. MoJst [-ist] I. s kyrki. metodist; förakti. läsare. II. attr. a metodistisk. Mo-istic[al°] [-
i'stik, ~(a)l] a metodistisk jfr föreg. ~ize [-aiz] tr sätta metod i; ordna systematiskt. ~ology [-o'ladji] s metodik,
methought [mi^o/t] imp. av methinks. Methuen [me^juin familjenamn, mij)juyin ortnamn ü. s. a.] npr.
Methuselah [mijjju/zala] npr Metusalem. Methven [me^van], Methyen [me'jDjan] nprr. methyl [merJ)il] s kem.
metyl. ~ate [-eit] tr försätta med träsprit; spirit denaturerad

sprit. ~ene [-i:n] 5 kom. metylen. *vic [-[mijn'-lik]-] {+[mijn'- lik]+} a kem. metyl-, meticulous [miti'kjulas] a°
ängsligt noggrann,

skrupulös; petig, småaktig; minutiös. metonymiiic[al°] [meNtani'mik, -(a)l] a metony-misk. -y [mito'nimi] s
metonymi Et. ex. crown i st. f. king].

1. metre [mi'/ta] s meter längdmått.

2. metre [mr/ta] s meter i poesi; versmått; takt. metric [me'trik] a meter- [the o, system].

[-(a)l] a° 1. metrisk, i bunden form. 2. måtts-, metrisk f~ geometry]. ~ian [mitri'Jn] s me-triker. [-s] s pi. metrik,
verslära. metrist [me'trist] s verskonstnär, metrolllogy [metro'ladji]^ metrologi,mätningslära. -nome [me'tranoum]
s metronom, takt-mätare.

metropolis [mitro'palis] s 1. metropol, huvudstad; världsstad; the (J/)~ ofta London, Storlondon. 2. kyrki.
ärkebiskopssäte. 3. grek. hist. moder|stat, -stad. -itan [me'trapo'litan] I. a metropolitansk, huvudstads-; ofta
London-[the Mo, Police]; city [town) = metropolis. II. s 1. huvudstadsbo. 2. kyrki. metropolit, ärkebiskop, mettle
[metl] I. s 1. biidi. skrot och korn. 2. liv[lighet], eld, mod, kurage; a man of o, en karl med ruter i, av. ett
brushuvud; a horse of ~ en livlig (yster) häst; be on o.'s ~ uppbjuda alla sina krafter, göra sitt yttersta; put a p. on
(to) his egga upp ngn; sätta ngn riktigt på prov, tvinga ngn att göra sitt yttersta; try the

Meux [mju:z, mju:ks, mju:], Mevagissey [meva-gi'si, -zi] nprr.

1. mew [mju:] s poet. [fisk]mås [vani. sea-^].

2. mew [mju:] I. itr jama; om sjötågei skria. II. s jamande.

3. mew [mju:] aid. I. tr fälla fjädrar. II. itr rugga.

4. mew [mju:] I. s 1. bur rör hök. 2. pi., se

II. tr 1. sätta i bur. 2. vani. ~ up stänga in, inspärra.

mewl [mju:l] itr 1. gnälla, skrika som bam. 2. jama.



mews [mju:z] s pi. 1. förr kungliga stallet i London. 2. stallbyggnader, -länga, -gränd; bakgata [a

Mexicilan [me'ksik|an] I. a mexikansk. II. s

mexikan[are]. -0 [-o(u)] npr. Meyer [mai'a], Meynell [meinl], Meyrick [me'-

rik, mei'rik] nprr. mezzanine [me'zani:n] s byggn. halv-, mellan|-

våning, entresol [äv. ~ storey]. mezzotint [me'dzo^tint, me'ts-] I. s [-mezzo-tinto[gravyr].-] {+mezzo-
tinto[gravyr].+} II. tr gravera i mezzotinto.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangmfd.

— 523 —

midnight

mfd. förkortn. för manufactured. M. F. H. [e'mef-Master of Foxhounds. M. F. N. = il/o.. mi ton (e) i
solmisationen. Miami [maise'mi] npr.

miaow [miau'] I. s jamande; mjan. II. itr jama, miasma [m(a)iæ/zm|a] (pi. o*ta ei. o*s) s miasm, smittämne. ~l [-
al], ~tic [-se'tik] a mias-matisk, smittosam, osnnd. miaul [mio/l] itr jama.

MtC. förkortn. för Micàh.

mica [mai'k|a] s min. glimmer; yellow o, kattguld. ^ceous [-ei'Jas] a glimmer|haltig, -artad; glimmer-. Micah
[mai'ka] npr Mika.

Micawber [miko:'ba] npr 1 Dickens' David Copper-field. <-vism [-rizm] s sorglös optimism, sang-vinism.

mice [mais] pi. av mouse; when the cat is away the o* will play ordspr. när katten är borta dansa råttorna på
bordet. Mich, förkortn. för Michigan; Michaelmas. Michael [maikl] npr Mikael, F Mickel, 'vmas [mi'klmas] s
mickelsmässa; ~ Day mikaeli-dagen 29 sept.; ~ term univ. hösttermin, miche [mitj] itr dial. smita; skolka.
Michelangelo [marklse'nd^ilofu)], Micheldever [mi'tjldeva], Michigan [mi'Jigan], Michmash [mi'kmsej] nprr.

Mickey [mi'ki] npr F Mickel; ~ Mouse Mnsse

Pigg.

mickie [mikl] aid. o. skotti. I. a stor, mycken. II. s mängd; many a little (pickle) makes a o, ordspr. många bäckar
små gör en stor å. microll- [mai'kr|o-] i sms. mikro-, liten; tyn. milliondels. -be [-oub] s mikrob, -cephalic [-[-ose-
fæ^lik],-] {+[-ose- fæ^lik],+} -cephalous [-ose'falas] o mikrocefal, småhuvad. -cosm [-okozm] s mikrokosm[os],
värld i smått, -cosmic [-oko'zmik] a mikro-kosmisk. -logy [-o'ladji] s hårklyveri. -meter [-o'mita] s mikrometer. -
metric[al] [-ome'-trik, -(a)l] a mikrometrisk;

0, ocean [mitt] ute på öppna havet; from ~ May to o* July från mitten av maj till mitten av juli. II. prep poet. för
amid. III. s F för midshipman.

Midas [mai'daes] npr.

midday [mi'ddei, - -] s 1. middag; at o» vid middagstiden, klockan 12. 2. attr. middags-, midden [midn] s dial,
gödsel-, avskrädesjhög

[jfr kitchen-o,]. middle [midl] I. attr. a 1. m eller st, mellan-, medel-; ~ age (life, years) medelålder; the Mo, Ages
medeltiden; the o* cZass^s] medelklassen; ~ course (way) medelväg; ~ deck & mellandäck; the Mo* East
mellersta Orienten; Mo* English medelengelska; ~ finger långfinger; ~ height medelhöjd; the Mo* Kingdom
JMittens rike Kina; ~ term med el -term; ~ voice mus. mellanregister jfr 2~ watch «£ hundvakt ki. 0—4; ~
weightier] [-mel-lanvfkt[are].-] {+mel- lanvfkt[are].+} 2. gram. medial; ~ voice medium. II. s 1. mitt; in the o>
ofi mitten av (på), mitt i (på); the ~ of the night midnatt; send a p. into the ~ of next week F 'smocka* till ngn sft
han star på huvudet. 2. midja. 3. aid. medelväg. 4. gram. medium. 5. log. medelterm. 6. sport, cent-ring. 7. se
middlings. III. tr 1. tekn. placera i mitten. 2. «t> vika i mitten. 3. av. intr., sport, centra. ~-aged [-ei'dgd, --] a



medelålders, /melass [-klo/s, --] a medelklass-; jfr middle

1. 1. Millan! [-am] npr. ~man [-man] s $and. mellanhand. M^march [-ma:tj] npr. r^most [-moust, -mast] a %
mellerst. M^sborough [-zb(a)ra], M^sex [-seks] nprr. ~-sized [-sai'zd, - -] a medelstor; av medellängd. M^ton [-
tan] npr.

middling [mi'dlig] I. a 1. hand, medelgod, ordinär, sekunda. 2. aiim. medelmåttig, passabel, 'si och så'; något så
när frisk; Pm o* det knallar och går rast jag ar lite krassiig. II. adv tämligen, någorlunda. «vS [-.z] s pi., hand.
mellankvalitet av ngt, t. ex. sammalet mjöl. middy [mi'di] s F för midshipman. midge [midj] s 1. sooi. mygga,
knott. 2. biidi. liten människa, kryp. ~t [-it] s 1. kryp, tummeliten; dvärg som förevisas. 2. fotografi i minsta
format.

Midian [mi'dian] npr. «Jte£-'ait] s midianit. midll-iron [mi'd|aian] s slags goifkiubba. -land[-land] I. s mitten (det
inre) av ett land; the Mo,s mellersta (det inre av) England. II. a central, inlands-; Midland-, jfr föreg. - -leg [-le'g]
s o. adv [till] mitten av benet; he stood o* in water vattnet gick honom upp på halva benet. M-lent [-lent] 5 kyrki.
midfasta; ~ Sunday midfastosöndagen. Midlothian [midlou'öian] npr. midlimost [mi'd|moust, -mast] I. a mellerst,
F mitterst. II. s mitt [the o* of]. III. adv i mitten. IV. prep mitt i (på), -night [-nait] s 1. midnatt; dark (black) as o»
nattsvart. 2. attr. mid natts-; nattsvart; the o* sun midnatts-»

oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt X militärterm »t* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangmid-off

— 524 —

militant

solen; burn the oj oil arbeta till sent på natten. - -Off [-o(:)'f], - -on [-o'n] S kricketspelare framför the batsman,
till vänster (resp. höger) om the bowler, -rib [-rib] s bot. medelnerv på blad. •riff [-rif] s aid. mellangärde, -ship [-
Jip]« 1. mittskepp. 2. attr. midskepps-, -shipman [-[-Jip-man]-] {+[-Jip- man]+} s sjökader.t, kadettunderofticer. -
ships [-Jips] adv midskepps. -st [-st] I. s mitt, i uttr. in the oj of mitt i, mitt ibland, mitt uppe i, mitt änder; mitt i
värsta (hetaste &o) + ..; in our åo oj [mitt] ibland oss &c. II. prep mitt i, mitt ibland. III. adv åid. i mitten; fret,
and last först och sist. -stream [-stri:m] I. s mitten av strömfåra. II. adv midströms, mitt i strömfåran, -summer [-
SAvmo] s midsommar; Moj Day midsommardagen; Moj Eve midsommarafton; ~ madness höjden av dårskap,
rena rama vanvettet, •way [-wei', - -] adv halvvägs, midwife [mi'djvvaif] (pt. midwives) s barnmorska. »vry [-
(w)ifri, -waifari] s förlossningskonst, obrftetrik; förlossningshjälp. midwinter [mi'dwi'nta] s midvinter; in oj mitt i
vintern.

mien [mi:n] s utt. min, uppsyn; persons utseende, hållning, uppträdande. Miers [mai'az] npr.

miff [mif] F I. s fnurra; förargelse; be in a oj vara lite fnurr[ig]; they have had a oj det har kommit en fnurra på
tråden mellan dem. II. itr 1. bli fnurr[ig] [at över; with på]. 2. oj off vissna. <-^ed [-t] a F fnurr[ig]. lite förargad.
[-i] a F lättstött; känslig, ömtålig

av. om växt.

1. might [mait] imp. av may; he oj lose his way han kunde (kan) gå vilse; she thought she oj not have heard
correctly hon trodde att hon kanske hört fel; as the case oj be allt efter omständigheterna: as quickly as oj be så
fort som möjligt; ^ I ask a question? skulle jag kunna få göra en fråga? he asked if he oj come in han frågade, om
han fick (kunde få) komma in; you o> have put in a word for us du kunde gärna ha fällt ett gott ord för oss; I
hoped he ~ succeed jag hoppades han skulle lyckas; I changed my seat, so that I oj hear better jag bytte plats för
att jag skulle höra bättre; call himself what he ~ vad han än kallade (må kalla) sig.

2. might [mait] s makt; kraft, förmåga, utt. utom i uttr. with all o.'s with o, and main med all makt, av alla krafter.
~ful [-ful] a aid. mäktig, "wily [-ili] adv 1. mäktigt, kraftigt. 2. F väldigt, mycket, finess [-inis] s 1, t makt, kraft.
2. your oj skämts, ers höghet. ~y [-i] I. o 1. utt. mäktig; kraftig, s' ark; oj works bibi. underverk. 2. väldig,
kolossal; F stor. II. adv F väldigt, mycket, särdeles, mäkta



ofta ironiskt.

mignonette [min-/.ne't] s bot. reseda, migrllant [mai^ ont] I. a flyttande, vandran-

de. II. * en flyttande; flyttfågel; vandringsdjur. -ate [-ei't, --] itr flytta; utvandra, draga bort. -ation [-ei'Jn] *
flyttning; [in- och] utvandring; folkvandring, -ator [-ei'to] s se migrant II. -atory [-atari] a flyttande; utvandrande;
kringflyttande, nomadiserande; flytt-; ^ bird flyttfågel. MikadO [mika:'do(u)] S mikado japansk kejsare. Mike
[maik] npr F Mickel; S irländare, mike [maik] S I. itr [gå och] slå dank; 'mas-+ ka*. II. s; be on the oj 8e »reg.
mii [mil] s l. tusen [per 2. tusendels inch. milage se mileage.

Milan [milse'n, mi'lan] npr Milano, ~ese [-[mi*-lanir'z]-] {+[mi*- lanir'z]+} I. a milanesisk. II. s 1. milaneser. 2.
the ot förr hertigdömet Milano. 3. milanäs

tygsort.

milch [mil(t)J] attr. a mjölkande, mjölk-; ~

cattle livdjur; ~ cow mjölkko av. uidi. mild [maild] a mild i olika bet.; svag dryek o. d.; lindrig sjukdom; stillsam;
vänlig: beskedlig, mjäkig; a oj attempt ett svagt försök; a o» cigar en lätt cigarr; a oj game of bridge ett stilla
parti bridge; ~ steel mjukt stål, götjärn; in a o» way milt,'beskedligt, försiktigt; draw it oj biidi. inte överdriva;
vara måttfull. ~en [-(a)n] tr o. itr mildra[s]. Mildenhall [mi'ldanha:!] npr. mildew [mi'ldjju:] I. s brand, rost, sot
på itd; mögelfläckar] pa papper o. d. II. tr fläcka (förstöra) genom brand (mögel &c). Ilf. itr bli rostskadad;
mögla. »ved [-u:d], ^y [-ui] a rostskadad; möglig, mildlily [mai'ld|li] adv milt to, jfr mild; to put it ot för att
använda ett milt uttryck, minst sagt. -ness ['nis] s mildhet to. Mildred [mi'ldrid, -red] npr. mild-spoken
[mai'ldspouxkn] a mild i talet,

'mor i munnen*, mile [mail] * 1. mil; vani.=English ot engelsk mil 1760 yards i609 m.; nautical oj nautisk mil,
distansminut 1852 m.; 50 ojs an hour 50 engelska mil i timmen; o>s long milslång; for ojs på många mil[s
omkrets]; people were coming ojs to .. folk kom miltals för att..; by the oj per mil; square o* kvadratmil. 2. pi.
ojs F adverbielit [ofantligt] mycket [it was ojs better]. ~age [-id3] s 1. antal mil; läogd, avstånd i mii; ot-book
biljettbok. 2. kostnad per mil; reseersättning, ^-mark [-ma:k], •post [-poust] s milstolpe, »%/r [-a] s F millöpare;
two-** tvåmilslöpare. Miles [mail|z] npr.

milfoil [mi'lfoil] S bot. rölleka Achillea millefolium. Milford [mi'lfad] npr.

militllancy [mi'lit|ansi] s strid, kamp; stridbarhet. -ant [-ant] I. a° stridande, kämpande Ithe Church II. s en
stridande, kämpan-
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millstone

de. -arian» [*arizm] s militarism, militär välde. -arist [-arist] s 1. militarist. 2. en som studerar krigsvetenskap;
militär expert, •arize [;araiz] tr militarisera. -ary [-(a)ri] I. a° militärisk, militär[-], krigs-; ~ chest krigskassa; oj
court krigsrätt; ~ engineer fortifikationsofficer; oj fever tyfus; ~ law [-krigslagar];-] {+krigs- lagar];+} a oj man
en militär; service krigstjänst; compulsory oj service allmän värnplikt. U. * rani, the ~ militären ko», [are]. -ate t-
eit] itr strida vani. widi.: ~ against strida mot, tala mot, vara oförenlig med; motverka, hindra, skada, -la [mili'Ja]
* milis, lantvärn, landstorm, -iaman [mili'Jaman] s milissoldat, land stormsman.

milk [milk] I. s 1. mjölk; yield (give) o, mjölka; be in ~ mjölka 4 «tà i »in; ~ cow aim. mjölk-

+ ko; o, fever mjölkfeber; oj for babes Midi, barnmat, barnsligheter; it's no use (good) crying over spilt o» ordat,
skadan är nu en gäng skedd, gjort är gjort; a face all oj and roses ett ansikte (en hy) som smultron och mjölk; ~
and water utspädd mjölk jtr nedan. %. bot. mjölksaft; in the oj omogen. II. tr I. mjölka »v. biidi.: 'sko sig' p& o.
a. 2. S uppsnappa telegram o. d. Hl. itr mjölka, tv-abscess [*æ'bsis] s iak. bröstböld. ~-and-water[y] [*anwo:'ta, -
ri] a 1. utspädd. 2. uidi. urvattnad, fadd;'blaskig',känslosam. ~-can[-'kæn]



* *tor mjölkflaska, ^-cart [-ka:t] s mjölkkärra. ~-crust [-krASt] s iak. mjölkskorv* ~er[-a] s 1. mjölkfare, -erska.
2. mjölkko [a good

3. mjölk[nings]maskin. ^-float [-flout] s mjölkkärra, ^-gauge [-geid3] s mjölkprovare. finess ['inis] * 1.
mjölkaktighet. 2. biidi. mildhet; mjäkighet &e, jfr milky. ~ing [-ig] s mjölkning; ~ time mjölkdags; the cow
yields .. a oj kon mjölkar .. i målet. ~-Jug [-d3Ag]

* tillbringare. ~-llvered [-liVad] a åid. feg. <\*maid [-meid] s 1. mjölk[erska, -piga. 2. mejerska. ~man [-man] s
mjölkjförsäljare, -bud. ~-pail [-peil] s mjölkhink, stäva. -pan [*pæn] * mjölk|bunke, -fat. ^-porridge [-poxrid3] *
[mjölk]välling. ^-pot [£pot] s mjölkkruka, tillbringare. /v-room [-ru(:)m] s mjölkkammare. /v-shop [-Jop] s
mjölk|bod, -butik, -magasin, ^sop [-sopj 5 mes, 'mähä', kräk; morsgris. ~-Sugar [-JVga] s kem. mjölksocker. *N/-
tooth [-tu:f>] s mjölktand. <x/-warm [-wo:m] a spenvarm. /v/-white[-wait] a mjölk-▼it. ~-woman [-wu^man] s
mjölk|försäljerska, -bud. ^wort [-wa:t] s bot. jungfrulin; av. rävmjölk m. fl. [-i] a° 1. mjölk|lik, -artad, -fär-gad;
grumlig, ogenomskinlig; beslöjad. 2. mjölkrik; högmjölkande; bot. innehållande mjölksaft. 3. * mjölk-. 4. biidi.
mild; klemig, mesig, mjäkig. 6. the Moj Way astr. Vintergatan.

1. mill [mil] I. s 1. kvarn; go (pass) through the o* gå genom ekluten. 2. fabrik; spinneri; -verk, -bruk; cotton oj
bomullsspinneri; rol-

ling ~ valsverk; saw oj såg[verk]. 3. F wr treadmill. 4. S boxning[smatch]. II. tr 1. mala; krossa. 2. valka, stampa
kiade; valsa järn ào. 3. räffla, randa mynt o. d.; fräsa kllspår. 4. vispa choklad o. d. 6. S klå, mörbulta. III. itr I.
om boskap gå runt. 2. S boxas, slåss. 2. mill [mil] S Am. tusendels dollar räknemynt. Mill [mil], ~ais [-ei], 'a:d],

barrk [-bæqk] nprr. millllboard [mi'l|bo:d] s styv papp. --dam [-'dæm] s kvarndamm; dammbord. • -driving[-
draiVig] s fabriksdrift. - -dust ['dAst] s mjöldamm i

kvarn.

millenllarian [miline'arian] I. a 1. tusenårig. 2. kiliastisk jfr följ. II. s kiliast en som tror på det tusenåriga riket, -
arianism [-izm] s kiliasm. -ary [mi'linari, mile'n-] I. a I. tusen-; tusenårig. 2. kiliastisk. II. s 1. årtusende. 2. kiliast.
-nial [mile'nial] I. a 1. tusenårig. 2. kiliastisk. 13. s tusenårs|jubileum, -fest. •nium [mile'niam] s 1. årtusende. 2.
tusen-års|jubileum, -fest. 3. the ~ det tusenåriga riket jfr üppenb. 20:1—5; den eviga freden, millepede [mi'lipicd]
s zooi. tnsenfoting. Miller [mi'la] npr.

miller [mi'la] s 1. mjölnare. 2. isht i sms. »fabrikant fto jfr 1. mill I. 2. 3. fräsmaskin. 4. teoi. ollonborre m. a.
insekter. 5. oj's thumb cooi. sten simp a.

millesimal [mile'simal] I. a tusendels. II. s

tusendel, millet [mi'lit] s bot. hirs.

mill-llhand [mi'l|hænd] s fabriksarbetare isht i spinneri, -hopper [-bo'pa] s kvarnjskruv, -tratt, milliard [mi'ljaid] s
milliard tusen millioner. Millicent [mi'lisnt] npr.

millil|gram[me] [mi'lilgraem] s milligram, -litre [-li:xta] 5 milliliter, -metre [-mi:Ha] 5 millimeter.

milliner [mi'Iina] s modist; [shop] modeaffär; se av. man-rsj. o,y [-ri] s 1. modevaror. 2. modistyrket;
hattaömnad, montering o. d. milling [mi'lirj] s målning; valkning, valsning; lettring på mynt &o, jfr 1. mill II.; oj
machine fräsmaskin. million [mi'ljan] s million; two oj people, two o,s of people två millioner människor; o,s of
people milliontals (millioner) människor; the oj den stora hopen; gemene man. ^aire [-e'a] s millionär. ~fold [-
fould] I. a million-fal dig. II. adv en million gånger [a oj], ^th [-J>] I. a milliondels; ~ part milliondel. II. s
milliondel. millipede se millepede.

millll-pond [mi'l|pond] s 1. kvarndamm; the sea was as smooth as a ~ havet låg som en spegel. 2. the oj skämts.
Atlanten. - -race [-reis] s kvarnränna; kvarnvatten, -stone [-stoun] s kvarnsten; as hard as the nether o, hård som
sten, obarmhärtig; see far into a oj vara riktigt skarpsynt (klyftig) vani. Ironiskt; drop ojS
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mind

gråta krokodiltårar. - -tail [-teil] s spillvat-ten från kvarnhjul-, spillränna. - -wheel [-wi:l] s kvarnhjul, -wright [-
rait] s kvarnbyggare. Milne [mil(n)], ~-Home [mi'lnhju/m], [mi'lna], [mil(n)z], Milngavie [miigai'], Milnrow
[mi'lnro(u)], Milo [mai'lo(u) personn., mi:'lo(u) ortn.] nprr. milord [milo*/] fransk form för my lord. milreis
[mi'lrei's] s milreis portugisiskt mjnt. milt [milt] I. s 1. aid. mjälte. 2. mjölke hos ask. II. tr befrukta rom. ~er [-a] s
fiskhanne i iek-tiden.

Miltiades [miltai'adi:z] npr. Milton [mi'lt|(a)n] npr. ~ian [-ou'njan], ~ic [-o'nik] a miltonsk.

Milwaukee [milwo/ki(:)], M'llwraith [mse'kl-reif)j nprr.

mimlle [maim] I. s 1. mim, burleskt skådespel, antik fars. 2. skådespelare; komiker. II. itr spela pantomim. III. tr
härma, efterapa, •eograph [mi'miogræf, -gra:f] I. s mimeograf, duplikator, hektograf. II. tr mimeograf era,
duplicera, hektografera. -esis [-i/sis] s naturv. mimesi, jrr mimicry 3. -etic [mime'tik] a 1. härmande; härmnings-;
härmlysten. 2. se mimic I. 2. 3. naturv. mimetisk. -ic [mi'mik]

1. a 1. mimisk; härmande; härmlysten; ~ bird papegoja. 2. imiterad, låtsad, konstgjord, falsk; miniatyr-, 'operett-'.
II. s imitatör, härmare. III. dicing ojked tr 1. wriöj. tigande härma. 2. efterapa. 3. härma, vara förvillande lik ngt
annat, -icry [mi'mikri] s 1. härmande, -ning. 2. efterapning äv. konkr. 3. zooi. förklädnad, skyddande likhet.

miminy-piminy [mrminipi'mini] a pretiös, till-

gjord, affekterad, mimosa [mimou'za] s bot. mimosa, mina [mai'na] s mina forngrek. vikt o. myntenhet.
minaclüous [minlei'Jas] a° utt. hotande, hotfull.

-ity [-se'siti] s hot[fullhet]. minaret [mi'noret] s minaret, minatory [mi'natari] a utt. hotande, hotfull, mince [mins]
I. tr 1. finhacka, skära sönder i småbitar; o*d meat finskuret kött. köttfärs.

2. % förringa, överskyla, släta över; not to o, matters [för att] tala rent ut (oförblomme-rat), ta bladet från
munnen. 3. dämpa sitt språk, väljasinaord; not to ~ o.'s ivords inte skräda orden, sjunga ut jfr 2. o. 4.; oj an oath
mildra en svordom; använda en eufemism. 4. tiiigjort klippa av, läspa fram ord. II. itr 1. tala tiiigjort ('fint'). 2.
trippa, gå tiiigjort, fjanta. III. s 1. finskuret kött, köttfärs. 2. se följ. ~meat [-mi:t] s blandning av russin, mandel,
äpplen, socker, kryddor &c; make oj of bildl. göra hackmat (mos) av, ta kål på; söndersmula, förinta. ~-pie [-pai]
s söt pastej innehållande mincemeat. ~r [-a] s 1. en som hackar &o, se mince. 2. köttkvarn.

Minch [min(t)J], ~in [-in] nprr.

mincing [mi'nsig] I. s 1. finhackning, sönder-

skärning. 2. förringande, över|skylande, »slätande. 3. tillgjordhet; trippande. II. a° 1. överskylande, urskuldande
&e, jfr mince. 2. + tillgjord; trippande.
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minikin

minne; bear (have, keep) in oj komma ihåg, [väl] betänka; it must be borne in oj man får inte glömma att; be kept
in oj of alltid påminnas om; bring (call) to oj påminna, erinra om; dra sig till minnes; go (pass) out of oj falla ur
minnet; råka i glömska; out of sight, out of o, ordspr. borta ur öga, borta ur minne; time out of o> sedan
urminnes tid; put a p. in oj of påminna (erinra) ngn om; month's oj kat. kyrk. minnesmässa en månad efter ngns
död; have a month's oj to ha lust att. II. tr 1. akta på, ge akt på, lägga [noga] märke till; isht i imper. komma ihåg,
tänka på; se till; ~ what you are about tänk på vad du gör; /v» you write glöm inte att skriva; ~ you don't forget
glöm det inte för all del; ~ that she is kept quiet se till att hon håller sig lugn; ~ that! kom ihåg det! ~ your Fs and



Q's tänk på vad du säger (hur du uppför dig). 2. akta sig för, se upp för; vara rädd om, akta; oj the step! se upp för
trappsteget! ~ your head! akta huvudet! o* your eye! S se opp! akta dej! 3. isht i nek. o. fråg. satser bry sig om,
fästa sig vid, fråga [stort] efter, bekymra sig om. tänka på; ha något emot: you must not oj what he says du skall
inte fästa dig vid vad han säger; don't o» me bry dig inte om mig; genera dig inte för mig; I don't o* .. jag bryr
mig inte om (fäster mig inte vid); jag har ingenting emot: jag tvekar ej att; never oj the cost bry dig inte om (det
gör detsamma) vad det kostar; never oj him bry dig inte om honom, låt honom hållas (vara i fred &c); never oj
[a&owtf] putting on your gloves du behöver inte ta på dig handskarna; jfr äy, III. 3.; do you oj my smoking? har
ni något emot (tillåter ni) att jag röker? would you oj shutting the window? skulle ni vilja (vill du vara snäll och)
stänga fönstret? I should not oj a cup of tea, if you don't oj jag skulle gärna vilja ha en kopp te, om du inte har
något emot det; you needn't ~ reading it aloud du kan gärna läsa det högt. 4. se e'fter, sköta [om], passa children];
oj your own business sköt du ditt, lägg dig inte i det som inte angår dig. 5. ^ påminna [of om]. 6. åid. dial,
minnas, jfr 1. III. itr 1. imper. kom ihåg! märk väl! this is strictly between ourselves]; I have no objection, ~ you
jag har ingenting emot det, förstår du. 2. akta sig, se opp [if you don't you'll get run over]. 3. bry sig om ngt; ha
något emot ngt [äv. ~ about a p. (a th.)] jfr II. 3.; I don't oj det gör detsamma, gärna för mig; never oj! det gör
detsamma, det betyder ingenting, strunt i den saken; ingen orsak; äv. det angår dig inte. ~ed [-id] a 1. hågad,
sinnad [to att]; if you are so oj om du har lust till det. 2. i sms. -sinnad, -sint [high-o,]. ~er [-a] s 1. i sms. -skötare.
2. barn i bärnkrubba o. d. ~ful [-f(u)l] a° uppmärksam, som ger akt

[of på]; be oj of komma ihåg, akta på, tänka på. <vfulness [-f(u)lnis] s aktgivande [of på], ihågkommande [of av].
~less [-lis] a° 1. själlös, andefattig. 2. glömsk, försumlig, tanklös, ouppmärksam, likgiltig [of för].

1. mine [main] poss pron min, mitt, mina: a) självständig form [it is oj; I have lost o,]; a friend of oj en vän till
mig; this son of o» denne min son; your house and oj ditt och mitt hus; I and oj jag och de mina; b) åid. o. poet.
nttri-butivt före vokal ei. h [oj eyes]; ~ host värden.

2. mine [main] I. 5 1. gruva. 2. biidi. [riktig] guldgruva, outtömligt förråd [a oj [-ofinformation].-] {+ofinfor-
mation].+} 3. bergsv. järnmalm. 4. X mina, minigång, -granat; i* mina; ~ gallery mingalleri; spring a ~ låta en
mina springa; spring a ~ on a p. överrumpla ngn; layojslägga ut minor, minera; ~ barrage minspärrning. II. tr 1.
bryta malm; bearbeta malmfält. 2. gräva gång o. d.; gräva hål (gångar) i jorden; underminera,-gräva äv. biidi. 3.
X & minera; the ship was ojd fartyget blev min sprängt. III. itr 1. bryta gruvor, idka gruvdrift; ~ for gold gräva
[efter] guld. 2. gräva gångar i jorden. 3. minera, lägga ut minor, ^-captain [-[-kæ^p-tin]-] {+[-kæ^p- tin]+} s
gruvfogde. ~-field [-fi:ld] s 1. gruvfält. 2. X <£• minfält. ~-layer [-lei'a] s & min|fartyg, -utläggare. [-a] s 1.
gruvarbetare; oj's compass gruvkompass. 2. X minör.

mineral [mi'n(a)ral] I. s 1. mineral. 2. Pi. äv. mineralvatten. II. a mineralisk, mineral-; the oj kingdom mineral-,
sten|riket; ~ rights skärpnings-, malmletningsjrättigheter; inmutningsrätt; ~ water mineralvatten, sodavatten &c.
~ize [-aiz] I. tr förvandla till mineral: göra mineralhaltig. II. itr 1. bli mineral i sk (mineralhaltig). 2. samla
(studera) mineral. ^ogical [-o'dgik^l] a° mineralogisk. ~ogist [minarse'ladjist] s mineralog. ~ogy [minarae'ladji] s
mineralogi. Minerva [mina/va] npr.

mine-sweepöer [mai'nswi:xp|a] s & minsvepa-

rje, -fartyg, -ing [-ig] 5 minsvepning, minever [mi'niva] s se miniver. mlngey se mingy.

mingille [miggl] I. tr blanda. II. itr blanda sig, blandas; förena sig; ~ with (in) blanda sig med (i); umgås med;
deltaga i; ojd feelings blandade känslor. -Ing [-ig] s 1. bland|ande, -ning. 2. umgänge; deltagande, mingy [mi'ndji]
a P snål. miniilate [mi'n|ieit] tr måla (färglägga) röd med cinnober; illuminera handskrift, -ature [-jatja, -itja] I. s
miniatyr i olika bet.; in ~ i miniatyr. II. attr. a miniatyr-, i smått. III. tr framställa i miniatyr, -aturist [-jatjuarist, -
itja-] s miniatyrmålare, minify [mi'nifai] tr förminska; förringa, nedsätta.

minikin [mi'nikin] I. s 1. litet kryp, pyssling;
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minstrel

småsak, obetydlighet. 2. liten knappnål. 3. boktr. halvpetit, diamant. 4. &id. sötjunge, -nos. II. a 1. ytttcrst liten,
miniatyrartad. 2. förr smånätt, söt; nu tillgjord. minim [mi'nim] s 1. mus. halvnot. 2. kort ned-streck. 3. litet kryp,
kräk. 4. åid. atom; biidi. uns, jota. 5. droppe minsta mått rar våtvaror. 6. J/~kyrkohist.minim[er]-
,patilin[er]|munk. ~al [-al] a minimal, lägst, minst, minimi-; ytterst liten. ~ize [-aiz] tr 1. reducera till ett
minimum. 2. uppskatta så lågt som möjligt; underskatta, förringa. ~|um [-am] I. s (pi. -o) minimum, det minsta
möjliga, yttersta gräns nedåt; reduce to a ~ reducera till ett minimum; with the o* of effort med minsta möjliga
ansträngning; the shares stand at a nu aktiekursen har nått bottenläge. II. attr. a lägst, minst; i sms. minimi-
thermometer]; ~ wage minimilön, /^us [-as] a i skotor yngsta [Brown <%,]. mining [mai'nig] s 1. gruvdrift;
bergs|bruk, -hantering; i sms. gruv-, bergs-; ^ district gruvjdistrikt, -fält, bergslag; ~ engineer bergsingenjör;
placer ** guldvaskning. 2. underminering &c, jfr 2. mine. 3. & »i* minering. Miningsby [mi'nigzbi] npr. minion
[mi'njan] s 1. rarakti. gunstling; kelgris; ngns 'kreatur'; ~ of fortune lyckans gull-gosse (skötebarn); of the law
lagens väktare poliser o. d.; of the moon stråtrövare. 2. boktr. mignon, kolonel. minish [mi'nij] tr o. itr åid., se
diminish. ministller [mi'nistia] I. s 1. minister statsråd ei. diplomatiskt sändebud; prime ~ premiär-, stats|-
minister; ~ of state statsråd, departementschef; -v of vjar krigsminister; ~ for (of) foreign affairs utrikesminister.
2. åid. tjänare, redskap; överbringare, förmedlare. 3. kyrki. a) Herrens &c tjänare [a nu of God]; ~ of the gospel,
~ of religion ordets tjänare; b) isht frikyrklig el. skotsk präst. II. itr 1. hjälpa till; vani. ~ to hjälpa, gå tillhanda,
passa upp på; sköta, vårda; sörja för; vara tjänlig för, bidraga till, leda till; ~ to a p.'s comfort sörja för ngns
välbefinnande; bidraga till ngns trevnad. 2. kyrki. officiera, tjänstgöra, förrätta gudstjänst &c; katoi. biträda vid
mässan. III. tr aid. bringa hjälp, tröst, -eriai [-i'arial] a 1. ministeriell, minister-; regerings-; regeringsvänlig; ~
cheers bravorop från regeringsbänkarna. 2. prästerlig, präst-, 3. exekutiv, verkställande [-officer];-] {+of-
ficer];+} ämbets-, tjänste- act]. 4. medelbar; medverkande, bidragande [nu cause]; be nu to bidraga till, -erialist
[-i'arialist] s anhängare till den sittande regeringen, -eriaiiy [-i'ariali] adv såsom minister (präst) &o, jfr
ministerial]; äv. å ämbetets vägnar, -ering [-arig] a hjälpande &o, se minister II.; ~ ängel tjänande ängel
sjuksyster o. d., jfr Markus 1:13. -rant [-rant] I. al. tjänande, passande upp

[to på]; bidragande [to till]. 2. tjänstförrät-tande; medverkande. II. s 1. tjänare, hjälpare; heavenly n^s änglar. 2.
kyrki. officiant; katoi. ministrant, korgosse o. d. -ration [-reifn] s 1. tjänande, hjälpande, vård; hjälp, medverkan;
förseende med Of food]. 2. präster-lig tjänst|eförrättning, -göring. -ress [-ris] s aid. tjänarinna, jfr minister I. 2. -ry
[-ri] s 1. ministär, regering, kabinett. 2. departement, ministerium [Air Mnu of Health]. 3.

aid. tjänande; medverkan; by the nu of förmedelst, genom. 4. prästerlig verksamhet (tjänstgöring), präst-,
predikoämbete. 5. prästerskap, jfr minister I. 3, b. minium [mi'niam] s aid. 1. mönja. 2. cinnober. miniver
[mi'niva] s gråverk slags ekorrskinn. mink [migk] s zooi. mink, flodiller. Minn. förkortn. för Minnesota.
Minneapolis [mini|æ'palis], -haha [-hcr/ha:] nprr.

minnesinger [mi'nasi'ga] s tysk minnesångare, trubadur.

Minnesota [minisou'ta] npr. Minnie [mi'ni] I. npr. II. av. mo, s & S min-, bombfkastare, skyttegravsmörsare;
bomb, granat från

minnow [mi'no(u)] s zooi. kvidd, äling, elritsa: äv. spigg «i. annan liten fisk; a Triton among the en jätte bland
dvärgar. Minoan [minou'an] o arkeoi. minoisk fomkretisk. minor [mai'na] I. o 1. mindre [ej före than]; mindre
betydande, oväsentlig, oviktig; underordnad, lägre i rang-, the ~ prophets de mindre profeterna; a ~ poet en
mindre betydande skald; Asia Mnu Mindre Asien; Brown ~ i skolor lilla B.; ~ axis geom. lillaxel; friars ~
kyrkohist. minoriter. 2. log. ~ premiss (proposition) undersats; ~ term underterm. 3. mus. liten intervall, treklang;
inoll-; ^ third liten ters; ^ key (mode) molltonart; A nu a-moll; the conversation was pitched in a nu key samtalet
gick i moll. 4. % jur. minderårig, omyndig. II. * 1. so M^ite. 2. log. underläts, -term. 3, mus. moll[tonart]. 4. jur.
omyndig person, en minderårig. 5. Am. biämne.



Minorca [mi no/ka], Minories [mi'nariz] nprr. Minorite [mai'narait] s kyrtobis». minorit. fran-

ciskan[er]munk. minority [maino'riti, min-] s 1. minoritet; be in the ~ vara i minoritet. 2. minderårighet, omyndig
ålder. Minos [mai'nos] npr.

Minotaur [mi'nato:, mai'-] npr Minotaurus [the

minster [mi'nsta] s 1. klosterkyrka. 2. vani.

domkyrka, katedral [York MnJ]. minstrel [mi'nstral] 5 1. kringvandrande sångare och spelman under medeltiden,
trubadur; förr äv. gycklare. 2. poet. bard, skald. 3. negro (Christy) nus neger[sångare, -musikanter utklädda tin
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misapprehension

negrer. ^Sy [-si] S 1. sång [och spel] jfr föreg.; skald|ekonst, -skap. 2. sångare, spelmän koii.; skalder. 3. sånger
icon., diktning; sångsamling.

1. mint [mint} s bot. mynta; ~ sauce myntsås; S pengar.

2. mint [mint] I. * 1. mynt[verk]; Master of the Mo* myntdirektör. 2. biidi. fabrik, källa, härd, ursprung. 3. stor
summa; he is worth a o* of money han är stenrik; a o* of trouble en massa besvär. II. tr 1. mynta, prägla; ~ again
omprägla; ~ gold (money) F tjäna pengar som gräs. 2. widi. nybilda, hitta på, göra ord o. d.; fabricera, smida
ihop. ^age [-idg] s 1. myntning, prägling. 2. widi. nybildning; fabricering. 3. mynt; emission. 4. myntningsavgift,
slagskatt. 5. prägel. <ver [-a] s 1. myn tare. 2. Midi, upphovsman, 'pappa' [iof till ngt]. ~-mark [-ma:'k] s 1.
mynttecken ursprungsbetcokning. 2. biidi. kännetecken [of på], /v/-master [-ma:Nsta] s &id. myntmästare.

mint-sauce [mi'ntso:'s] s se 1. mint.

minuend [mi'njuend] s mat. minuend.

minuet [minjue't] s menuett dans ei. musik.

minus [mai'nas] I. prep minus; F utan. II. a minus-, negativ. III. s 1. minus[tecken] [av. ~ sign], 2. minus, brist;
negativ kvantitet.

minuscule [minArskju:l] s minuskel, liten bokstav, 'gemen'.

1. minute [mainju:'t, mi-] a 1. ytterst liten, minimal; obetydlig; hårfin; in the o,st details in i minsta detalj. 2.
minutiös, ytterst noggrann; detaljerad, exakt; petig.

2. minute [mi'nit] I. s 1. minut i olika bet.; &v. liten stund, ögonblick; it is ten o*s to two (past two) klockan är
tio minuter i två (över två); to the o, på minuten, precis; wait a o* vänta ett ögonblick, vänta lite; I knew him the
o» I saw him jag kände igen honom så snart jag fick se honom (ögonblickligen); this o* på ögonblicket, genast;
av. alldeles nyss, för ett ögonblick sedan. 2. anteckning; utkast; promemoria; memorandum; pi. ojs protokoll [of
över]; keep (take, make) ojs föra anteckningar; föra protokoll. II. tr 1. ta tid på. 2. anteckna, notera; göra utkast
till, skissera; föra protokoll över [o* the [-proceedings];-] {+proceed- ings];+} jfr I. 2.; o» doion anteckna, skriva
upp. rsj-book [-buk] s protokollsbok.

1. minutely [mainju/tli, mi-] adv 1. minimalt; obetydligt. 2. minutiöst, ytterst noggrant; i detalj; jrr /. minute.

2. minutely [mi'nitli] I. a som inträffar varje minut, ständig. II. adv varje minut.

minutlleness [mainju:'|tnis, mi-] s 1. ytterlig litenhet; obetydlighet. 2. minutiös noggrannhet; precision; petighet;
of detail noggrannhet i detaljer; detaljrikedom, -iæ [-Jii:] s pi. minsta (obetydligaste) detaljer.

minx [miqks] s 1. 'näbbgädda', 'vildkatta'; ofta

skümts. flicksnärta, jänta. 2. åid., se mink. miocene [mai'asi:n] a geoi. miocen. M. I. P. rerkortn. för Marine



Insurance Policy. miracllle [mi'rakl] * 1. under[verk], mirakel; do (work) o/s göra (uträtta) underverk; a o* of o,s
ett under över alla under; to a o, på ett rent av underbart sätt, underbart [väl]; unless a o» intervenes om det inte
sker ett under[verk]; a o, of impudence ett under av (en underbar) fräckhet. 2. medeltida [-mir-akel-[spel]-]
{+mir-akel- [spel]+} [vani. ~ play], -ulous [mirae'kjulas] a° underbar; övernaturlig, mirakulös; om sak av.
undergörande; ~ cure underkur; patentmedicin. -ulousness [miræ'kjulasnis] s; the ~ of det underbara i ngt. mirage
[mi'ra:^, mira:'g] s hägring av. biidi. Miranda [miræ'nda] npr. mire [mai'a] I. s 1. träsk, myr, kärr; dy av. büdi., jfr
2.; stick (find o. s.) in the ~ widi. sitta fast i dyn, F vara i klistret. 2. vägsmuts, smörja, gyttja, ävja; drag in\to]
(through) the o, släpa i smutsen. II. tr I. sätta fast i dyn o. d.; be ojd in fastna i, biidi. insnärjas i. 2. smutsa (söla,
stänka) ner av. biidi. III. itr 1. fastna i dyn (smutsen). 2. bli nerstänkt o. d. Miriam [mi'riam] npr Mirjam, mirific
[mairi'fik] a % skämts, underbar, miriness [mai'arinis] s smuts[ighet] &o, se miry. mirk[y] [mark, -i] se murJ^y].
mirror [mi'ra] I. s 1. spegel av. biidi; burning o* brännspegel. 2. t mönster, förebild. II. tr [av]spegla, återspegla.
~ed [-d] a 1. försedd med spegel (speglar); wall spegelvägg. 2. återspeglad, mirth [ma:J>] s munterhet;
uppsluppenhet, skämt och stoj; ~ and jollity fröjd och gamman. <Nrfful [-f(u)l] a° munter; uppsluppen. *N*less
[-lis] a° glädjelös, dyster, trist, miry [mai'ari] a 1. träskartad, sank; dyig. 2. smutsig, smörjig vag; gyttjig;
ner|smord, -stänkt.

mis- [mis] pr ef orätt, illa, miss-, fel-, van-, mislladventure [mi'sladve'ntja, ^---]« olyckshändelse, missöde; by o*
jUr. av våda, våda-, •alliance [-alai'ans] s mesallians, misanthroplle [mi'zanfjrloup, mi's-] s misan-trop,
människo|hatare, -föraktare; folkskygg människa, enstöring. -ic[al°] [-o'pik, -(a)l] a misautropisk,
människofientlig; folkskygg, -ist [mizæ'n{)rapist, mis-] s misantrop. -ize [mizse'njDrapaiz, mis-] itr vara
misautropisk. -y [mizae'nj?rapi, mis-] s misantropi, människoförakt; folkskygghet, misapplication [mi's|
æplikei'Jn] s I. oriktig användning; missbruk. 2. förskingring, -y [-aplai'] tr 1. använda felaktigt; missbruka; -ied
av. malplacerad. 2. förskingra, misappreheniid [mi'saeprihe'nld] tr miss|förstå, -uppfatta, -sion [-Jn] s
missförstånd, -uppfattning.
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misdo

misappropriate [mi'saprou'pri|eit] tr förskin g-ra model. -ation [-ei'Jn] s förskingring.

misllbecome [mi's|bikA'm] tr illa anstå, ej passa. -begotten [-bigo'tn] a 1. illegitim, oäkta. 2. eländig, avskyvärd.

misbehavüe [mi'sbihei'v] refl, o. itr nppföra sig illa. -lour [-ja] s dåligt uppförande, olämpligt uppträdande.

misbeliellf [mi'sbili:'|f] s vantro, villomening, irrlära, kätteri; felaktig uppfattning, -ver [---va] s en otrogen,
irrlärig människa, kättare. -vltifl [-vig] a vantrogen, irrlärig, kät-tersk.

miscalculate [mi'skæ'lkjul|eit] I. tr räkna fel på; felberäkna; misstaga sig på. II. itr räkna fel; missräkna sig. -ation
[-ei'Jn] s felräkning; felberäkning.

miscall [mi's k o/l, --] tr 1. kalla oriktigt (med orätt); nued av. så kallad. 2. dial, okväda, vara ovettig på.

mlscarrlliage [miskæ'r|id3, - - -] s 1. t misslyckande; felslående; ~ of justice vrång dom.

2. missfall. 3. brevs förkommande, felexpediering. 4. aid. förolyckande. 5. aid. förseelse, felsteg, -y [-i] itr 1.
misslyckas, gå om intet, g& galet; slå fel; lida nederlag. 2. få missfall of a child]. 3. om brev inte komma fram,
komma bort. 4. aid. förolyckas; dö.

miscasting [mi'skcu'stig, --'-] s fel[räkninladdering.

miscegenation [mi^sidjinei'Jn] s rasblandning

isht mellan vita o. negrer.



mlscellanileous [misilei'njas] a 1. blandad, brokig, sammansatt. 2. före subst. i pi. mångahanda, olika [slags],
diverse. 3. om pers. mångsidig; ~ writer se miscellanist. -eously [-li] adv 1. blandat, brokigt. 2. mångsidigt, på
olika sätt; över blandade ämnen, -ist [-[mise'-lanist]-] {+[mise'- lanist]+} 8 författare av strödda uppsatser i oüka
ämnen, strögodsförfattare. -y [-[mise'-lani]-] {+[mise'- lani]+} s 1. brokig blandning. 2. pi. -ies blandade skrifter,
strödda uppsatser i olika ämnen, varjehanda, strögods, strödda tankar.

3. samling skrifter av blandat innehåll, antologi,

mischance [mistja/ns, --] « missöde, otur; hy #v» genom en olycklig slump, olyckligtvis.

mischief [mi'stjif] * 1. ont, skada, förtret; &verkan, ohägn; jnr. missförhållande; do ~ göra ont (skada &c); av.
göra ofog jtt-2.; do ap.

vålla ngn förtret; P lemlästa ngn, slå ihjäl ngn; get into ~ råka illa ut; av. göra rackartyg jfr 2.; make ~ ställa till
missämja, stifta ofred; mean ~ ha ont i sinnet, lura på något; se olycksbådande (hotande) ut; suspect ~ ana oråd;
work nu göra ont (skada &c); the ~ [of ii] is det värsta (det tråkiga, det förargliga, olyckan) är att; there is
^brewing (in the wind) ordst. det är ugglor i mossen; the more the better sport ju galnare, dess bättre. 2. ofog,
rackartyg: odygd, okynne; puts, spratt; be in

nu ha rackartyg för sig [mots, be out of nu]; full of nu, up to (ready for) all kinds of nu full med rackartyg (skoj);
be up to ~ av. hålla på med något rackartyg; keep ont of nu låta bli att göra rackartyg, hålla sig i skinnet;av. trans,
hålla barn i styr; do a th. out of ~ göra ngt av (på) okynne. 3. skälmskhet; her eyes were full of nu spjuvern lyste
ur ögonen på henne, 4. om pers. 'olycka* [ito för]; rackarunge, odygdspåse [you are a perfect (riktig) 5. F tusan,
fanken [where the nu have you beenf]; play the nu with spela ngn ett spratt; trassla till, bringa i oordning: skada,
göra ngn illa; förstöra; ta kål på. ^-maker [-meivka] s orostiftare; isht en som vållar missämja,elakskval-lerbytta.

mischievous [mi'stjivas] a0 1. skadlig, fördärvlig. 2. okynnig, odygdig, rackar-, 3. skälmsk, spjuveraktig. 4. t
elak, illasinnad, miscible [mi'sibl] a som kan blandas, miscomprehenüd [mi'skomprihe'njd] tr missförstå. -sion [-
Jn] s missförstånd, misconüceive [mi'skan|si:'v] I. tr missjuppfatta, -förstå. II. itr ha en felaktig uppfattning;
misstaga sig. -ception [-se'pjn] s missuppfattning; falskt begrepp, misconduct I. [mi's|ko'ndakt] s 1. vanskötsel;
dålig förvaltning; förseelse av ämbetsman. 2. dåligt uppförande; jur. äktenskapsbrott. II. [-kandA'kt] tr vansköta;
illa förvalta. III. [---] refl uppföra sig illa; begå äktenskapsbrott.

misilconstruction [mi'sjkanstrA'kJn] s feltolkning; missltydning, -förstånd, -construe [-[-kan-stru:']-] {+[-kan-
stru:']+} tr feltolka; missjtyda, -förstå, -count [-kau'nt] I. itr o. tr räkna fel [på]. II. s felräkning isht av röster, -
creant [-kriant] I. a 1. àid. otrogen, kättersk. 2. skurkaktig, usel. II. s 1. aid. otrogen, kättare. 2. skurk, usling,
niding, -created [-kriei'tid] o vanskapt; eländig, -date [-dei't] I. tr feldatera. II. s feldatering, fel datum, -deal [-
di:'l] I. -dealt -dealt itr o. tr kortsp. ge fel. II. s felgiv[ning]. -deed [-di:'d] s missjgärning, -dåd. -deem [-di:'m] aid.
poet. I. tr 1. felbedöma, misstaga sig på. 2. misskänna. 3. taga ngt [for för ngt annat]. II. itr ha en felaktig
uppfattning [of om], ta[ga] fel [of på], misdemean [mi'sdimi:'n] refl o. itr % begå förseelser, jfr nu our. rv/ant [-
ant] s jur. förbrytare, jfr följ. 2. ~our [-a] s 1. förseelse i aiim. 2. jur. förbrytelse, brott av lindrigare »rt; felonies
and nus större och mindre förbrytelser, misdirect [mi'sdire'k|t, -dai-] tr 1. missleda; vilseleda, föra på villospår. 2.
fel rikta [ft nued blow]; nued patriotism missriktad fosterlandskärlek; nued energy missbrukad energi. 3.
fel|sända, -adressera. ~ion [-Jn] s 1. missledande; vilseledande. 2. felriktning. 3. felj-sändning, -adressering,
oriktig adress, misdo [mi'sdu:'] itr aid. handla orätt, fela, syn-
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miss

da. [-a] s % syndare; missdådare. ~ing [-ig] s försyndelse; missgärning, misdoubt [mi'sdau't] &id. dial. I. s 1.
tvivel. 2. misstanke. II. tr 1. tvivla på, betvivla. 2. misstänka, befara, misemploy [mi'semploi'] tr använda oriktigt;
missbruka, o^ment [-mant] s felaktig användning; missbruk.



1. miser [mai'za] s gnidare, snålvarg, girigbuk.

2. miser [mai'za] S borr lör brunnsborrning o. d. miserllable [mi'z(a)rabl] a° 1. flupt olycklig,

förtvivlad; eländig. 2. eländig, bedrövlig, jämmerlig, miserabel; ömklig, ynklig, usel. -ere [mizari'ari] s lat.
miserere, botpsalm enligt Psait. 6i; büdi. bön om nåd, veklagan, miserllliness [mai'zajlinis] s gnidigbet, girighet. -
ly [-li] a gnidig, snål, girig. misery [mi'z(a)ri] s 1. elände; olycka; djup bedrövelse, förtvivlan; the cup of o,
lidandets kalk. 2. [nöd och] elände, armod, misär. 3. kortsp. F misär, misllesteem [mi's|esti:'m] s % ringaktning,
»feasance [-fi:'zans] s jur. överträdelse, förseelse, -fire [-fai'a] I. itr 1. klicka, ej explodera. 2. om motor inte tända,
inte starta, krångla. II. s 1. klickning. 2. feltändning, startfel, krångel. -fit [-fi't, - -] s ngt som inte passar; the coat
is a oj rocken passar inte. -fortune [-[-fo:'-tjan]-] {+[-fo:'- tjan]+} s olycka; missöde; otur; under ojs i olyckan, i
motgång; never come single ordspr. en olycka kommer aldrig ensam; one man's oj is another man's gain ordspr.
den enes död, den andres bröd. -give [-gi'v] -gave -given I. tr inge farhågor, väcka onda aningar hos; his mind
(heart) misgave him han började frukta (ana, misstänka) \that att; about it att det inte stod rätt till o. d.]. II. itr
Skotti. 1. misslyckas, slå fel. 2. klicka, -giving [-gi'vig] s farhågor, onda aningar; tvivel, betänkligheter [äv.

misgovern [mi'sgA'van] tr 1. illa regera, van-styra. 2. o»ed av. misskött; självsvåldig. ment [-mant] s dålig
regering, vanstyre; usel förvaltning; oreda, misllguide [mi's|gai'd] tr isht pp. ojd missledd; vilseledd, -förd;
missriktad; omdömeslös,dåraktig. -handle [-hæ'ndl] tr 1. misshandla, illa behandla. 2. missköta, -hap [-hæp, --] s
missöde, malör; olyckshändelse, -hear [-hi'a] -heard -heard tr o. itr höra fel, misstaga sig [på].

mishmash [mi'jmæj] s mischmasch, röra. misinform [mi'sinfor'm] tr ge ngn oriktig[a] upplyening[ar], vilseleda;
fehmderrätta. ovation [-ei'Jn] s utan pi. oriktig[a] [-upplysningfar];-] {+upplysnin- gfar];+} fel underrättelse,
misinterpret [mi'sintar'prit] tr fel-, van|tolka; miss tyda, -uppfatta. ~ation [-ei'Jn] s fel-, vantolkning;
missuppfattning, misjudge [mi'sdjA'dj] I. tr 1. felbedöma, misstaga sig på. 2. misskänna, underskatta, ej

göra ngn rättvisa. II. itr taga fel, misstaga sig [of på]. ~ment [-mant] s 1. felbedömning. 2. underskattning,
mislllay [mis|lei'] -laid -laid tr förlägga ngt man sedan har svårt att hitta, -lead [-li:'d] -led -led tr

+ leda vilse; biidi. vilse-, miss|leda; vilseföra.

-like [-lai'k] tr aid. tycka illa om. mismanage [mi'smae'nidg] tr missköta; förfuska. anient [-mant] s misskötsel;
dålig förvaltning; vanstyre.

misüname [mi's|nei'm] tr benämna oriktigt, med orätt kalla, -nomer [-nou'ma] s oriktig benämning;
namnförvrängning; felbeteckning, felaktig term.

misollgamist [miso'gam|ist, mai-] s äktenskaps-hatare. -gamy [-i] s avsky för äktenskap, -gynist [maiso'djinist, [-
mi-]smisogyn,kvinno-hatare.-] {+mi-]smisogyn,kvinno- hatare.+}

misplace [mi'splei's] tr felplacera; ojd av. illa anbragt, malplacerad; bortskänkt &t en ovärdig, bortkastad, ^ment
[-mant] s felplacering jfr

föreg.

misllprint [mi's|pri'nt] I. tr trycka fel. II. s tryckfel, -prision [-pri'gn] s 1. jur. ~ of treason (felony) brottsligt
förtigande av förrädiska stämplingar o. d. 2. aid. underskattning, ringaktning; förakt, -prize [-prai'z] tr
underskatta, ringakta, mispronllounce [mi'spran|au'ns] tr uttala oriktigt, fel uttala, -unciation [-Ansiei'Jn] ä
oriktigt uttal, feluttal.

misquotllation [mi'skw|o(u)tei'Jn] s oriktigt citat, felcitering. -e [-ou't] tr citera oriktigt, felcitera.

mis|read [mi'sri:'d] -read -read tr läsa fel på; feltolka, missuppfatta.

misrepresent [mi'sreprize'nt] £r framställa oriktigt; förvränga, vanställa; ställa i en oriktig dager, förtala, nation [-
ei'Jn] s oriktig framställning, falsk uppgift; förvrängning [o, of facts]; förtal.

misrule [mi'srui'l] I. s 1. vanstyre; oordning, villervalla, anarki; tumult; reign of o, 'polsk riksdag'. 2. Lord



(Master &o) of Moj förr rolighetsminister, muntTationsTåd vid julen. II. tr % illa regera, vanstyra.

1. miss [mis] s fröken; Mo, Brown [äldsta] fröken B. [om yngre syster Mo> Ethel 2?.]; the Mo* Browns, äldre,
stelare the Mo^es Brown fröknarna B.; 1Moj Right den rätta fliokan.

2. miss [mis] I. tr 1. förfela, ej träffa mål, person; bomma på, missa bon o. d.; förbise; ej hitta, inte få tag i, ta
miste på; om brev inte

komma fram till; ~ o.'s aim, oj the mark ge d. o.; oj fre klicka; inte tända; biidi. slå slint, inte göra verkan; ~ o.'s
footing förlora fotfästet, snava; oj o.'s hold tappa taget; oj stays 4> ej [få att] gå över stag, vägra i vändningen; ~
the train inte hinna med ('missa') tåget; <v the train by Jive minutes komma fem minuter för sent till tåget; ~ o.'s
(the) way
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gå fel, gå vilse; I seeing her jag träffade henne inte. 2. gå miste om; bli utan; förs am ma; utebli från; ej uppfatta;
^ an op~ portunity ( a lesson försumma en lektion; just nu doing {being) a th. vara på vippen att göra (bli)

ngt; I nued most of what he said det mesta av vad han sade undgick mig; ~ the point inte förstå vad det
egentligen är fråga om, inte 'fatta galoppen'. 3. [råka] utelämna, hoppa över ord o. d. [av. ~ out]. 4. sakna;
märka frånvaron av; känna saknad efter, längta efter; ~ o.'s purse sakna sin portmonnä; she was nued
from her usual seat man saknade henne på hennes vanliga plats; we shall nu you badly vi komma att
sakna er mycket. II. itr 1. bomma, missa; biidi. slå slint, misslyckas; it's hit or nu det beror på en slump. 2.
se o,ing. III. s 1. bom, miss; a nu is as good as a mile ordspr. bom är bom har nära man ftn Tar att träffa
(bli fest &e); that was a

lucky nu det var tur att jag klarade mi g; give ap.a o* undvika ngn, strunta i ngn. 2. åid. diai. [av]saknad;
förlust.

Miss. förkortn. för Mississippi.

missai [mi'sla)!] s missale, katolsk mässbok.

missel [misl, mizl] s zooi. dubbeltrast [vani. -thrush].

Missenden [mi'sndan, mi'z-] npr.

mis-shapen [mi'sjei'pn] a vanskapt, missbildad.

missile [mi'sail, -il] I. s kastvapen, kastat föremål sten, spjut, pil o. d.; % projektil kula, granat. II. a kast-
[~ weapon]; kastad, slungad, flygande.

missing [mi'sig] a felande; saknad, försvunnen; frånvarande; be ~ saknas, fattas, vara borta, vara
försvunnen, ej stå att finna; his book was ~ hans bok hade kommit bort; he found that it was ~ han
saknade den; the nu link den felande länken; the ~ de saknade soldaterna o. d.

mission [mijn] s mission i olik» bet.: a) diplomatisk beskickning; ambassad, legation; head of nu
beskickningschef; b) isht poutiskt uppdrag; send on a ~ sända i en mission (ett uppdrag); C) uppgift, värv;
kall[else], livsuppgift [o.'s /x; in life]; d) [hedna]mission; missionsjfält, -anstalt, -station; missionärer koii.;
väckelsemöten &o; foreign nus yttre missionen; home nus inre missionen; n^s to seamen sjömansmis-sion.
^ary [-ari] I. attr. a missions- meeting, worfc]; missionärs-. II. s missionär. ~er [-a] S missionär nu vani.
inom församling, »vize [-aiz] I. tr [försöka] omvända. II. itr utföra missionsarbete.

missis [mi'sis] S F för mistress 1. anv. av tfänare frun. 2. the o, skämts, frun, gumman [av. my (your &c)

missish [mi'sij] a 1. flickaktig. 2. mamsellaktig, pryd, prudentlig; sentimental. Mississippi [misisi'pi] npr.



missive [mi'siv] I. a; letters'] ~ sändebrev;

missiv för biskop. II. s isht officiell skrivelse. Missouri [misu'ari, Am. mizu:'ri] npr. mis-|spell [mi'sspe'l] -
spelt -spelt tr stava illa, felstava. ~ing [rig] s dålig stavning; felstavning, stavfel. mis-|spend [mi'sspe'nd] -
spent -spent tr illa använda, missbruka; förspilla; förslösa; spent youth förspilld ungdom, mis-state
[mi'sstei't] tr framställa (uppgiva) oriktigt; förvränga fakta. ~ment [-mant] s oriktig uppgift; felaktig
framställning; förvrängning, missus [mi'sas] se missis.

missy [mi'si] I. s [liten] fröken. II. a se missish.

mist [mist] I. s 1. mist, lättare tjocka; isht lättare dimma; dis, töcken; iw. imma; Scotch nu regntjocka;
skämts, duggregn. 2. Midi. töcken; slöja framför ögonen; cast (throw) a o» before a p.'s eyes förvända
synen på ngn; be in a nu biidi. vara förbryllad, inte veta 'var man är hemma'. II. tr hölja i dimma; biidi.
skymma blicken. III. itr bli (vara) dimmig; upplösas i dimma; widi. skymmas, fördunklas, mistaklie
[mistei'k] I. mistook mistaken tr 1. miss|uppfatta, -förstå [don't nu me]. 2. taga miste på, ta fel på; ~ o.'s
way gå fel, gå vilse; jfr 'ing. 3. ~ a p. (a th.) for av missta* taga ngn (ngt) för, förväxla ngn (ngt) med ngn
annan (ngt annat); ~ the cause for the effect för-växla orsak och verkan; they were often
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[don't call me a mere 2. P för sir herrn. II. tr kalla ngn för lierr[n]. misterm [mi'sla/m] tr kalla (benämna) oriktigt.

mist ful [mi'st|f(u)l] a dimmig; töcknig, -ily

[-ili] adv dimmigt &c, jfr misty. mistime [mi'stai'm] tr 1. välja olämplig tid för, göra ngt i otid; oläglig;
malplacerad. 2. ta fel på tiden för; felplacera i tiden, mistiness [mi'stinis] s 1. dimmighet;dis[ighet].

2. biidi. otydlighet, oklarhet, dunkel, jfr misty. mistletoe [mi/slto(u), mi'zl-] s bot. mistel, mistlike [mi'stlaik] a o.
adv dimmig[t], lik[t]

en dimma, mistook [mistu'k] imp. av mistake. mistral [mi'stral, mistrai'l] s mistral hård nordvästvind i
Sydfrankrike.

mistranslllate [mi'stra:nsl|ei't, -træn-] tr översätta oriktigt, -ation [-ei'Jn] s felöversättning.

mistreat [mi'stri/t] tr behandla illa; misshandla.

mistress [mi'stris] s 1. hus|moder, -mor; matmor; the ~ of the house frun [i huset]; where is your ojf var är fru N.
N.? 2. föreståndarinna [of för], jfr 6. 3. härskarinna, ofta herre jfr ex. [of över]; mästar|inna, -e [of i ngt]; %
ägar|inna, -e [of till]; be oj offc2. master I. 2.; she is her own oj hon är sin egen herre; England is still o, of the
situation England är ännu herre över (behärskar ännu) situationen; the o* of the seas havens härskarinna
Storbritannien; the o* o f the world världens härskarinna Bom. 4. % ngns käre.sta, fästmö, älskade. 5. älskarinna;
mätress [kept 6. lärarinna; head o* föreståndarinna, kvinnlig rektor; music-oj musiklärarinna. 7. Mot of the
Robes överhovmästarinna. 8. Moj n>re namn, åid. o. dial. = Mrs. ei. Miss. ~-ship [-Jip]« 1. hus-moderskap;
herravälde. 2. lärarinnebefattning.

mistrust [mi'strA'st, --] I. tr 1. misstro, ej hysa tilltro till, tvivla på. 2. % misstänka. II. s misstro [i» (of) till],
tvivel. <v,ful [-f(u)l] a° misstrogen, misty [mi'sti] a 1. dimmig; disig, töcknig; mistig, jrr mist. 2. biidi. otydlig,
oklar, vag, obestämd, dunkel; tbi. omtöcknad; a oj idea of en dunkel (dimmig) föreställning om. misunderstand
[mi'sAndastse'nd] -stood -stood tr missförstå. «%/ing [-ig] s 1. missuppfattning, -förstånd. 2. missförstånd, -
hällighet, oenighet [between mellan], misuse I. [mi's|ju:'s] s missbruk; oriktig användning. II. [-ju:'z] tr 1.
missbruka; använda oriktigt. 2. misshandla, miswritlle [mi'srai't] miswrote miswrittentr skriva fel [på];
miswritten felskriven. -ing [-ig] s skrivfel, mit se mt £<[***]•



Mitchllam [mi'tj|am], -ell [-1] nprr.

1. mite [mail] s 1. bibi. skärv aT. Midi, [the widow's /x/]. 2. F liten smula; not a oj inte ett dugg. 3. pyre, liten
parvel o. d. of a child].

2. mite [mait] s zooi. kvalster; isht ostor [cheese-

Mitford [mi'tfad], Mithra[s] [mi'£>r|a, -æs] nprr. mithridatlle [mi']Dr|ideit] s aid. motgift. M-es [-idei'ti:z] npr. -
ize [-i'dataiz] tr göra immun

mot gift.

mitigllate [mi'tig|eit] tr 1. mildra, lindra; dämpa, stilla; -ing circumstances förmildrande omständigheter. 2. blidka
vrede, -ation [-ei'Jn] s mildr|ande, -ing, lindring; förmildrande omständighet; nedsättning E^v, of damages]. -
atory [-eitari] a [för]mildrande, lindrande, mitrailleuse [mitraia:'z ei. fr. uti.] * X mitraljös, kulspruta.

mitrilal [mai't|ral] a 1. mitra-. 2. valve hjärtvalvel. -e [-a] s I. mitra, biskopsmössa; biidi. biskopsvärdighet [confer
a o* upon]. 2. tekn. gering; geringsvinkel 45°. -ed [-ad] a 1. bärande mitra, med biskopsvärdighet. 2. jfr föreg.

mitt [mit] s 1. dams halvjvante, -handske. 2. se oj en 1. 3. give the frozen oj S vara stram mot, inte hälsa på.
*%/en [-n] s 1. tum|vante, -handske; pi. ojs S boxhandskar; get (give) the oj F få (ge) korgen (sparken); handle
without ojs behandla (ta i) med hårdhandskarna. 2. se mitt 1. 3. ~ crab ullhandskrabba. mittimus [mi'timas] s 1.
jur. häktningsorder. 2.

F avsked; get o.'s ~ få sparken, mity [mai'ti] a maskäten ost. Mitylene [mitili:'ni(:)], M i vart [mai'vait, -at,

mi'vat] nprr. mix [miks] I. tr 1. blanda [together ihop; with med]; förena; blanda till; ~ up för|blanda, -växla,
blanda (röra) ihop; jfr o*ed o. II. 3.; oj it S råka i slagsmål. 2. korsa raser. II. itr

1. blanda sig; låta blanda sig, förena sig, gå ihop [loith med]; they do not o* well de gå inte bra ihop, de komma
inte väl överens.

2. umgås [icith med]; deltr.ga [in i]; oj with the world vara ute bland folk. 3. up i box-ning damma på varann,
slåss vilt. /v>ed [-t] a 1. blandad; sammansatt; om tyg melerad; bathing gemensamhetsbad; ** company blandat
sällskap; ~ feelings blandade känslor; with oj hope and fear med en blandning av hopp och fruktan; ~ marriage
blandat äktenskap mellan olika trosbekännare; oj mathematics tillämpad matematik; people biandfolk; oj school
samskola; be oj up in (with) vara inblandad i ngt komprometterande; jfr mix. 2. F förvirrad; yr i hnvudet, oredig,
omtöcknad; 'khiddig', halvfull.

mixen [miksn] s aid. dial, dyng-, gödsel|hög; av-

skräde*hög; kompost, mixller [mi'ks|a] s 1. blandare. 2. Am. = barman. 3. Am. a good »v Fen som har lätt att
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umgås med folk, en sällskapsmänniska, -ing [-ig]s blandande, [-[till]blandning;isms.blandnings-;-] {+
[till]blandning;isms.bland- nings-;+} jfr mix. -t [-t]aid.förnna:e*/. -ture[-tja] s 1. blandning &v. konkr.,
tobaksblandning, legering &c; with a ~ of feelings med blandade känslor. 2. mixtur. 3. melerat tyg. 4.
inblandning, tillsats, inslag [of av]; without oj oblandad, ren. 5. korsning av raser. • -up [-A'p] 8 F 1. förväxling;
förvirring; röra. 2. i boxning häftig närkamp, slagsmål.

mizen, t mizzen [mizn] til. mesan[segel] [äv.

1. mizzle [mizl] I. itr småregna, dngga. II. 8 duggregn.

2. mizzle [mizl] itr S ge sig iväg; smita, 'avdunsta*.



Mk förkortn. för Mark. mkt — market. M. L. A. = Modern Language Association. M. L. 6.= Middle Low
German. MilMademoiselle. M. M. = Military Medal; Master Mason, mm = millimetre[s\. Mme = Madame.

mnemoilnic [ni(:)m|o'nik] I. a mnemoteknisk, som underlättar minnet; minnes-. II. s pi. o,s mnemo|nik, -teknik,
minneskonst. M-syne [-o'zini:, -o's-] npr. -technic [-ote'knik] a, -techny [-ote'kni, ni:'m-] s se mnemonic\s].

mo [mou] s S för moment [wait a oj. half a

Mo. förkortn. för Missouri, mo. = month[s\.

M. 0. — medical officer; money order.

Moab [mou']æb] npr. ~ite [-obait] s moabit.

moan [moun] I. itr 1. jämra sig, stönasvagt; klaga. 2. »t- S beklaga sig, knota. II. tr utt. beklaga, begråta. III. s 1.
jämmer, stönande; klagan; make [o.'s] ~ &id. klaga. 2. *£> S klagomål, knot. ~ful [-f(u)l] a klagande, sorgsen;
sorglig. ~ing [-ig] s jämrande, stönande; klagan.

Moase [mouz] npr.

moat [mout] I. s vall-, borg-, slottsgrav. II. tr omgiva med vallgrav.

1. mob [mob] s aid. för oj-cap.

2. mob [mob] I. s 1. mobb, pöbel; ^ law pö-belvälde; ~ orator folktalare; uppviglare. 2. larmande pöbelhop,
skränande folkmassa. 3. ^ S avdelning, trupp. 4. S gäng, liga; ficktjuv; swell oj gäng välklädda ficktjuvar. II. tr 1.
om pöbelhop S kocka sig omkring, ofreda, ansätta, anfalla &o; be ~bed förföljas av en pöbelhop. 2. tvinga, driva
[into till]. III. itr skocka sig, samla sig i hop[ar]. ~bish [MJ] a pöbelaktig, pöbel-; skränande; upplopps-.

mob-cap [mo'bksep] s förr morgonmössa, hätta.

mobillie [mou'b|ail, -i(:)l] a 1. rörlig. 2. lättrörd, livlig, ombytlig. 3. & mobil, marsch-färdig. -ity [-i'liti] s 1.
rörlighet. 2. lättrördhet, livlighet, ombytlighet. 3. X mobilitet. 4. F mobb, pöbel. -ization [-ilaizei'Jn] s
mobilisering, -ande. -ize [-ilaiz] tr 1. mobilisera, sätta i rörelse,upp|båda,-bjuda; förvandla till kontanter. 2. ar.
intr. & mobilisera.

mobocracy [mobo'krasi] s 1. pöbelvälde. 2. härskande pöbel. mocassin [mo(u)kæ'sin] s se följ. moccasin
[mo'kasin] s 1. indiansk mockasin. 2. zooi. mockasinorm. Mocha [mou'ka] npr Mocka.

1. mocha [mou'ka] s mocka[kaffe].

2. mocha [mou'ka] s min. mockasten, slags kal-cedon.

mock [mok] I. tr 1. förlöjliga, gyckla med, driva med, göra narr av; håna, begabba. 2. + förlöjligande härma,
parodiera. 3. gäcka; lura, narra; svika förväntningar. 4. trotsa, ej bry sig om, F strunta i. II. itr 1. gyckla, driva,
skoja [at med]. 2. säga hånfullt (spydigt). III. 8 1. begabberi; åtlöje; aid. utom i uttr. make a oj of iat) göra narr
av; göra till ett åtlöje. 2. aid. härmning; imitation; parodi [of på]. IV. attr. a 1. oäkta, falsk, imiterad; fingerad,
sken-; låtsad [with o> dignity]; ro auction fingerad auktion; ~ fight skendrabbning; spe-gelfäkteri; /v/ jewelry
falska juveler;

8 modalitet. mode [moud] s 1. sätt; metod; »x; of life levnadssätt; ~ of thinking, o» of thought tänkesätt. 2. bruk;
mod; the ~ aid. modet. 3. mus. tonart. 4. filos, modus.

model [modi] I. « 1. modell. 2. mönster, förebild; on the o, of efter [mönstret av]; make a p. o.'s taga ngn till
förebild; he was the very o* of a headmaster han var mönstret för en rektor. 3. F avbild [he was the very oj of his
fathei4. konstnärs modell; sit (pose) as a oj sitta (stå) modell. 8. hand, modell; mannekäng. II. attr. a modell-,
mönster-; mönstergill, exemplarisk, idealisk, perfekt; o, farm mönster|gård, -jordbruk. III. tr 1. modellera.
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mole

2. utforma; planera. 3. forma, dana, bilda, skriva [after, on, upon efter viss förebild]; ~ o. s. on a p. efterlikna ngn.
IV. itr vara mannekäng. ~ler [-o] s modellör. <-vling [-ig] s modellering &c, jfr model III.

Modena [modei'na, -i/na] npr. modena [mo'dina] s djup purpurfärg, moderllate I. [mo'd|(a)rit] a 1. måttlig;
moderat, måttfull, sansad, bovsam; skälig, billig; lindrig; ~ breeze lätt bris; o, prices moderata (låga) priser. 2.
medelmåttig. II. [-(a)rit] s Moj en moderat. III. [-areit] tr 1. moderera; mildra, dämpa; lägga band på. 2. leda
förhandlingar. IV. [-areit] itr 1. lugna sig; stillna av. 2. leda förhandlingar, presidera, -ately [-(a)ritli] adv 1.
måttligt; lagom. 2. medelmåttigt. -ateness [-(a)ritnis] s 1. måttlighet &c, jfr ovan. 2. medelmåttighet. -ation [-
arei'Jn] s 1. moderation, måtta, måttlighet, återhållsamhet; hovsamhet, sans, lugn, besinning: in oj med måtta;
måttligt; lagom. 2. pi. Mojs

Oxf. univ., första examen för B. A. -atO [-ara/to(u)]

adv o. s mus. moderato. -atop [-areita] s 1. skiljedomare; medlare. 2. ordförande, preses.

3. oxf. unir. examinator: Cambr. univ. examenscensor. 4. <x/ lamp moderatörlampa.

modern [mo'dan] I. a° modern, nyare, nutida, nutids-; nyniodig: ~ conveniences moderna bekvämligheter; Moj
England det moderna England; Moj English nyengelska; ~ history nyare tidens historia;

modicum [mo'dikam] s [liten] smula [of ngt];

minimum o. d. modifliiable [mo'dif]aiabl] a modifierbar, som kan ändras &o. -ication [-[-ikei'Jn]sl.modifi|ka-
tion,-] {+[-ikei'Jn]sl.modifi|ka- tion,+} -ering; i&tt [för]ändring; jämkning, inskränkning. 2. förändrad form,
variation. 3. gram. närmare bestämning; omljud. -y [-ai] tr 1. modifiera; iatt [förjändra; jämka på, mildra, slå ned
på auspräk, 2. gram. inskränka betydelse, närmare bestämma; förändra vokal genom omljud. modish [mou'dij] a°
modern, [som är] på modet, 'fin*, ^ness [-nis] s modernitet; mode|-sjuka, -snobberi. modiste [mo(u)di:/st] s fr.
modist.

Mods, [modz] s univ. F förkortn. för Moderations.

modulliate [mo'djul|eit] I. tr modulera; anpassa [to efter]. II. itr göra modulationer, övergå frän en tonart till en
annan. •ation [-ei'Jn] s modulation, -ering. -e [-] s mått[stock]; byggn. mod|yl, -ul. -us [-as] s mat. modjyl, -ul.
modus [mou'das] s lat. sätt; ~ vivendi provisorisk Överenskommelse isht stater emellan. Mæsliia [mi:'ir|ia] n/;r
Mesien. -o-6oth[-'o(u)go/}>]

s mesogot. Moffat [mo'fat] npr.

mofussii [moufA'sil] hind. I. s landsjort, -bygd i mots, till huvudorten. II. a provinsiell, landsorts-, lantlig.

mog [mog] s S katt.

Mogul [mogA'l] s mongol; the [Great] oj Stora Mogul, Stormogul. M. 0. H. förkortn. för Ministry of Health.
mohair [mou'hea] s mohair. Mohammed [mo(u)hæ'm|ed, -id] npr Muhammed. ~an [-idan] I. a muhammedansk.
II. s muhammedan, /vanism [-idanizm] s muham-medanism, islam. Mohawk [mou'ho:k] * mohawk indian.
Mohican [mohi:'kan, mou'ikan] I. s mohikan indian; the last of the den siste mohikanen; den siste av sin ätt &v.
büdi. II. a mohikansk. Mohock [mou'hok] s 1. se Mohawk. 2. förr nattlig gatufridstörare i London. Mohun
[mou'an, mu:n] npr. moiety [moi'ati] s hälft; ibi. del. moil [moil] itr knoga, träla; vani. toil and oj släpa och slita.

moirlle [mwa:] s moaré tygsort. -é [-rei] I. a

vattrad, moaré-. II. s vattring. moist [mois|t] I. a° fuktig; immig; regnig; by the oj way naturv. på våta vägen; ~
sugar farin[socker]. II. itr Am. småregna, dugga. ~en [-n] I. tr fukta; oj o.'s clay 'fukta sin aska', dricka. II. itr %
bli fuktig; my eyes oj jag får tårar i ögonen, <x/ness [-tnis] s fuktighet abstr. fvure [-tja] s fuktighet konkr.; imma;
dim (clouded) with oj fuktig, immig, /vy [-ti] a t se moist. Moivre [ni o i'va] npr. moke [mouk] s SI. åsna. 2. Am.
neger.



1. molar [mou'la] I. a malande, krossande; tooth kindtand. II. s kindtand.

2. molar [mou'la] a ty». mass-.

molasses [malæ'siz] s pi., konstr. ss. sg. melass;

isht Am. sirap. Mold [mould] npr. mold se mould.

Moldavia [moldei'via] npr Moldau, Moldavien.

1. mole [moul] s [födelse]märke, fläck i buden.

2. mole [moul] s vågbrytare, hamnarm, [-[sten]-pir,-] {+[sten]- pir,+} molo.

3. mole [moul] I. s cool. mullvad; as blind as a oj stenblind; oj-eyed, oj-sighted [halv]blind, Midi, kortsynt. II. tr;
~ out gräva fram.
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moleculllar [mo(u)le/kjul9,ma-] a molekyl|ar[-], -är. -e [mo'likjurl, mou'l-] s fys. molekyl, mole-head [mou'lhed]
s pirhuvud. molellhill [mou'l|hil] s mullvadshög; make a mountain out of a ~ göra ett berg av ett sandkorn, göra
en mygga till en elefant, -skin [-skin] s 1. mollskinn. 2. pi. ojs mollskinnsbyxor, molest [molest] tr isht i nek. sats
ofreda, antasta, ansätta, störa, besvära, förfölja, nation [-ei'Jn] s ofredande; förtret. Molesworth [mou'lzwa(:)|)],
Moleyns [mAlinz], Molière [mou'liea] nprr. Moll [mol] kortnamn av Mary Maja; jfr mollifllication
[moHifikei'Jn] s 1. blidkande, lugnande. 2. t lindring, -y [mo'lifai] tr 1. blidka, lugna. 2. t stilla, mildra, lindra;
mjuka upp. mollusc [molask] t tool. mollusk, blötdjur. Molly [mo'1 i] I. npr smeknamn för Mary Maja. II. 8 1. S
jänta, slinka. 2. mo* vekling, mes, kräk. m^-coddle [-kodl] I. s vekling, stug-gri8, klemig stackare, pjosker. II. tr
klema (pjoska) med, skämma bort. Moloch [mou'lok] npr Molok. Molony [malou'ni] npr. + molten [mou'lt(a)n] a
1. smält metan o. d. 2. stöpt, gjuten; the oj calf bibi. guldkalven, molto [mo'lto(u)] adv mus. molto. Molton
[mou'lt(a)n] npr. Moluccas [moL/kaz] npr; the oj Moluckerna. Molyneux [mo'linu(:)ks, mA'linju:] npr. mom
[mom] 8 F Am. för mamma. Mombasa [momba:'sa] npr. moment [mou'mant] s 1. ögonblick, Fmomang; av.
[liten] stund; tidpunkt; the oj ibi. rätta ögonblicket (tillfället); det kritiska ögonblicket; one oj, half a oj, wait a oj
[vänta] ett ögonblick, vänta lite; this oj på ögonblicket, genast; av. för ett ögonblick sedan, alldeles nyss; at the oj
för ögonblicket, för tillfället, just nu, just då; at the present oj för närvarande; at the same oj i samma ögonblick;
at that very oj [just] i samma ögonblick; at the last oj i sista ögonblicket (stund); [at] any every ~ [i] varje
ögonblick, vilket ögonblick som helst; at a oj's notice vid första vink, när som helst, med detsamma; [for] a oj
[för] ett- ögonblick; from oj to oj varje ögonblick, när som helst; in a oj om ett ögonblick, på ögonblicket, genast,
strax; in a weak oj i ett svagt ögonblick; in his sane o>$ i sina (hans) ljusa stunder; to the oj på minuten,
punktligt, precis [lagom]; I came the [very] ~ I heard of it jag kom så snart [som] jag fick reda på det
(ögonblickligen); on the spur of the oj efter ögonblickets ingivelse, utan närmare eftertanke, impulsivt; på rak
arm, improviserat; the man of the oj mannen för dagen; happy ojs lyckliga stunder; leisure (spare) lediga stun-

der; the passing oj den flyende minuten. 2. i vissa uttr. betydelse, vikt [of great (little, no) «%/]; a matter of no oj
en oviktig sak. 3. fys. moment; oj of a force vridningsmoment, statiskt moment; ~ of inertia tröghetsmoment. 4. t
moment; beståndsdel, element; &id. [avgörande] omständighet, bevekelse-grund. warily [-'(a)rili] adv 1. [blott]
för ett ögonblick; helt tillfälligt, flyktigt. 2. t varje ögonblick, wariness [-(a)rinis] s flyktighet jfr föij. ^ary [-(a)ri]
a ögonblicklig, som varar ett ögonblick, tillfällig, kort|varig, -livad, flyktig, [snabbt] övergående, momentan. ojty
[-li] adv * 1. varje ögonblick, när som helst. 2. för ett ögonblick, ~ous[mo(u)me'n fras, ma-] a° mycket viktig,
betydelsefull: ödesdiger, kritisk, /^ousness [mo(u)me/ntasnis, ma-] s stor vikt, betydelse.

Mon. förkortn. för Monday; Monmouthshire. mona!lc[h]al [mo'nak|(a)l] a munk-, kloster-, -chism [-izm] s



munk-, klosterjväsen; munkliv.

Monaco [mo'nako(u)] npr. monad [mo'næd, mou'-] s nios. bioi. monad. Monaghan [mo'nagan, -axan] npr.
monarch [mo'nak] s monark, härskare, kejsare, konung av. biidi.; the o> of the forest skogens konung eken. ~al
[mona:/k(a)l] o° utt. monarkisk, suverän, konungslig. ~lc[al°] [moncu'kik, -(a)l] a monarkisk. ^ism [-izm] 8
monarkism. /vist [-ist] s monarkist. <vy [-i] 8 monarki.

monastllery [mo'nast^svani. munkkloster. -ic[al°] [manae'stik, -(a)l] a klosterlig; kloster-, munk-, -icism
[manæ'stisizm] s kloster|väsen, »liv; munk|väsen, -liv. Monck [mAgk], Monckton [mA'q(k)tan], Mon-creiff,
Moncrieff [monkri/f] nprr. Monday [mA'ndiJ s måndag; on oj om måndag; i måndags; he came on the Saturday
and left on the oj han kom på lördagen och for följande måndag; Easter oj annandag påsk; Whit oj annandag
pingst; Black oj a) förr annandag påsk; biidi. olycksdag; b) skoi. S första dagen på terminen; keep Saint oj F
hålla frimåndag, fira. m^ish [-ij] a F måndagstrött, inte upplagd för arbete; 'dagen efter', 'bakom\ mondial
[mo'ndial] a världs-, universell, monetllary [mA'nit|(a)ri] o monetär, mynt-, penning»; ~ system myntsystem, -
väsen; oj unit myntenhet; ^ policy valutapolitik, -ize [-aiz] tr monetisera t. ex. guld. money [mA'ni] s 1. utan pi.
pengar, penningar; i sms. penning-; attr. av. ekonomisk, finansiell; this oj is not yours de här pengarna äro inte
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dina; have plenty of oj ha mycket (gott om) pengar; be short of oj ha ont om pengar, vara [nästan] pank; a piece
of oj ett mynt slant; a large sum of ~ en stor penningsumma (summa pengar); man of oj penningkarl, kapitalist;
made of oj penningstark, förmögen; out of oj pank: hard oj klingande mynt; soft oj F papperspengar, sedlar
[paper ready ~ kontanta (reda) pengar, kontanter; oj in hand disponibla medel, kontanter; ~ down kontant; cheap
at {for) the ~ billig för det priset; that's for my oj F det är pengar värt, tacka vet jag det, det är någonting det;
Brown is the man for my ~ F tacka vet jag B., B. är en krona till karl; it's not my ~ F det är ingenting för mig, det
är inte min likör; it isn't everybody's ~ man kan nog undra om det är värt sina pengar; in the ~ S bland
pristagarna; there is oj in it där är pengar att [för]tjäna, det kan man tjäna pengar på; it's [jjood] oj det förtjänar
man [bra] på, det betalar sig, det går med vinst [mots, it1* bad coin ~ F tjäna pengar som gräs, ösa in pengar,
skära guld med täljknivar; keep a p. in oj förse ngn med pengar; make oj [för]tjäna pengar; make oj of turn [in]to
oj förvandla i pengar, sälja, realisera; [för]tjäna mycket på; marry oj gifta sig till pengar (rikt); raise oj skaffa
pengar; tum o.'s oj omsätta sitt kapital; have o.'s oj's worth få valuta för sina pengar; oj or oj's worth penningar
eller penningars värde; time is o, tid är pengar; send good oj after bad ytterligare kasta bort pengar på en dålig
affär, kasta goda pengar efter dåliga; ~ takes you anywhere, o» makes the mara to go ordspr. med pengar
kommer man vart man vill; your oj or your life! pengar eller livet! ~ matters penningsaker, -frågor, -affärer; ~
order postanvisning. 2. med pi. mynt[sort]; räknemynt [~ of account]; foreign ojs utländska mynt[sorter]; it is
worth 10 d. of our oj den är värd 10 pence i vårt mynt. 3. pi. jur. o. àid. penningsummor,-me-del, belopp, kapital,
sv-bag [-bæg] s 1. pen-ning|pnng, -påse; pi. ojs skämts, pengar, scha-ber, multum. 2. pi. ojs kapitalist; rik
snålvarg. ~-bill [-bil] s pari. finansbill; anslagsfråga. ^-box [-boks] s sparbössa: kassaskrin, ^-broker [-brou^ka] s
[penning]mäklare, växlare. ~-bug [-bAg] * Am. penningmatador. ^-changer [-tjei^djja] s växlare, ^•dealer [-
di:%la] s [penning]mäklare, växlare. <v,ed [-d] a 1. penningstark, förmögen, rik; ~ man kapitalist. 2. penning-. 3.
the o* interest kapitalistintresset; finansvärlden,kapitalisterna. ~er [-a] s 1. hist, myntare. 2. åid. mäklare, bankir.
^-grub[ber] [-grAb, -a] s girigbuk, mammonsträl, roffare, ^-grubbing [-grA^big] I. a som roffar åt sig pengar. II. s
rofferi, att bara lägga pengar på hög.

•lender [-le^nda] s penningutlånare; rani, pro-centare, ockrare. ~less [-lis] a utan pengar, pank; [ut]fattig. ~-maker
[-meHca] * en som [för]tjänar pengar, ^-making [-mei^kig] I. a 1. som [för]tjänar pengar. 2. inbringande,
lukrativ. II. s penningförvärv. o/-market [-ma:xkit] s penningmarknad. ~ocracy [-[-o'-krasi]-] {+[-o'- krasi]+} s;
the ~ skämts, penningmatadorerna, ^-order [-o:Ma] s postanvisning; ^ office postkontor dar även postanvisningar
kunna Inlämnas, ^-spider [-spai'da], ^-spinner [*spi*na] s lyckospindel. ~-taker [-tei'ka] s biljettförsäljare som tar



upp inträdesavgift. <N/W0l°t [-W3:t] 8 bot. penningarv. monger [mA'gga] s i sms. -handlare, -månglare, -
krämare.

Mongol [mo'gg|ol] I. s mongol. II. a mongolisk. ~ia [-ou'Jja] npr Mongoliet. ~lan [-ou'ljan]

1. a mongolisk. II. s 1. mongol. 2. mongoliska [språket].

mongoose [mAggu/s, mog-, - -] s zooi. 1. mungo.

2. slags rävapa.

mongrel [mA'ggral] I. s 1. hund av obestämd blandras, byracka, bondhund. 2. bastard i aiim.; korsning,
blandning[sart]. II. a av blandras; bastard-; korsnings-; ~ cur (dog) se /. /.; ~ race blandras, monial [mou'nial] s se
mullion. Monica [mo'nika] npr.

monilled [mA'nijd] se moneyed, -es [-z] se money 2., 3.

moniker [mo'nika] s S namn; öknamn, monisllm [mo'n|izm] * mos. monism, enhetslära.

-t [-ist] * monist. -tic [-i'stik] a monistisk. monitllion [mon|i'Jn, mo(u)-] * 1. varning; förebud [of till fara]. 2.
förmaning; tillrättavisning. 3. kyrki. av. kallelse, stämning, -or [-[mo'-nita]-] {+[mo'- nita]+} s 1. åid. varnare;
förmanare. 2. skoi. ordningsman; förr monitor, hjälpundervisare. 3. & monitor knstpansarfartyg. 4. slags Ödla. -
Orlal [-ito/rial] a 1. skoi. växelundervisnings-, monitor-. 2. se monitory, -ory [mo'nit(a)ri] I. a varnande, varnings-
, förmanings-, påminnelse-. II. s kyrki. förmaningsbrev, varning, -ress [mo'nitris] c 1. àid. varnarinna. 2. flicka
Mm ordningsman (klassvakt) ei. monitor. Monk [mAgk] npr.

monk [mAgk] s munk; black oj svartmunk. ~ery [-ari] s »rakti. 1. munk|väsen, -liv. 2. kloster. 3. munkar koii. 4.
S landstrykeri; bondvischan; on the oj på luffen, monkey [mA'gki] I. s 1. zooi. apa; markatta; young oj F apekatt,
rackarunge, krabat; get o.'s oj up S bli arg, resa borst; put a p.'* oj up S reta [upp] ngn; sack the oj S 'tulla* sprit-
fat & o. 2. hejare, fallhammare. 3. slags vattenkrus [oj'jar\. 4. vadhåiin. S 500 pund (dollars). EC. tr 1. härma;
efterapa. 2. F hantera oförsiktigt, slå omkull, slå sönder jfr »ij. III. itr spela apa, göra rackartyg; ~ [about] with F
'tricksa' med, krångla mud, fingra p&, ska-
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da&c. ~-block [-blok]s»$Alekarblock, ^-brand [-brænd] s S apansikte. bread [-bred] s bot. apbröd. [-ij] a ap|lik, -
aktig.

- jacket [-d3æ>kit] s i stortröja, /%,-nut [-nAt] s bot. jordnöt. ~ puzzle [-pAzl] S bot. Araucaria chilegran. ^-
spanner [-spævna], ^-wrench [-ren(t)J] « skiftnyckel; throio a monkey--wrench into F lägga hinder i vägen för,
sätta krokben för, krångla till, komplicera, monkllhood [mA'gk|hud] 5 1. munkstånd, egenskap av munk; order of
munkorden. 2. munkar koii. 3. munkväsen. -Ish [-ij] o munk-, munk|aktig, -lik. -'s-hood [-shud] s bot. stormhatt.

Monkton [mA'g(k)tan] npr. Monmouth [mo'nma]?, mA'n-], <^shire [-J(i)a] nprr.

monoll- [mo'na] isms. mono-,en-,ensam-, -chord [-ko:d] s 1. mus. fjs. monokord. 2. aid. harmoni. -chromatic [-
kro(u)mæ'tik] a [-mono-krom[atisk],-] {+mono- krom[atisk],+} -chrome [-kroum] I. a monokrom, enfärgad. II. 5
monokrom [målning], monocle [mo'nokl, -akl] s monokel, monocotyledon [mo'nakotili-.'dan] s bot. mono-
kotyledon. ~ous [-as] a monokotyledon, med endast ett hjärtblad.

monocular [mono'kjula] a för (med) ena ögat. monocycle [mo'nasaikl] s enhjnlig cykel, en-hjul in g.

monody [mo'nadi] s monodi; klagosång, sorge-kväde.

monogamilist [mono'gam|ist] s en som lever i engifte, mouogamist. -ous [-as] a monogam. -y [-i] s engifte,



monogami, monollglot [mo'najglot] I. a enspråkig. II. s en-språkig person, -gram [-græm] 5 monogram,
namnchiffer.

monograph [mo'n|agræf, -gra:f] I. s monografi [on, of över]. II. tr t skriva en monografi över, behandla. ~er [-
o'grafa] s monografiförfattare. ~ic [-agTæ'fik] a monografisk. ~ist [-o'grafist] 8 monografiförfattare, monolith
[mo'na|li£>] 8 monolit pelare o. d. i ett

enda block. ~ic [-li'jDik] o monolitisk, monologliical [mon|alo'd3ik(a)l] a monologisk, i monologform jfr njij. -ist
[-o'ladgist] s 1. en som talar för sig själv. 2. en som ensam för ordet i sällskap. 3. framsägare av monolog, •ize [-
o'ladjaiz] itr hålla monolog jfr rareg. -ue [mo'nalog] s monolog, -uist [mo'nalogist] 8 1. framsägare av monolog.
2. se monolog ist 2. monomania [mo'nam|ei'nia] * monomani, fix idé; är. vurm. [-ei'niaek] s monoman.

monollphthong [mo'na|f£>og] s fon. monoftong.

-plane [-plein] s monoplan, endäckare. monopolist [mano'pal|ist] s 1. anhängare av monopol. 2.
monopolinnehavare, -istic [-[-i'-stik]-] {+[-i'- stik]+} a monopol-, -ize [-aiz] tr 1. monopolisera, göra till föremål
för monopol. 2. biidi.

lägga beslag på, ensam ta hand om, slå under sig; rsj the conversation lägga beslag på samtalet, inte låta någon
annan få en syl i vädret, -y [-i] s monopol, ensamrätt &c; State ~ statsmonopol; have a ^ of ha monopol på äv.
biidi.; make a o, of se monopolize. monosyllliabic [mo'na|silæ'bik] o enstavig, mo-nosyllabisk. -abism [-
si'labizm] s enstavig-het. -able [-siylabl] s enstavigt ord; speak in rus säga bara 'ja' och 'nej', monotheislim
[mo'najDilizm] s monoteism. -t [-ist] s monoteist. -tic [-i'stik] a monoteis-tisk.

monotonlie [mo'na|toun] I. a entonig rost o. d. II. s entonigt föredrag, entonig sång o. d.; entonighet; in ~
entonigt. III. tr föredraga (sjunga &c) ngt entonigt, 'mässa', -ic [-to'nik] a mus. entonig, -ous [mano't(a)nas] a°
enformig, tråkig, entonig, monoton, -y [-[mano't(a)-ni]-] {+[mano't(a)- ni]+} s enformighet, tråkighet,
entonighet, monotoni.

monotype [mo'nataip] s boktr. sättmaskin «r gjut-

ning av lösa typer.

Monro[e] [manrou', mAn-] npr; the Monroe doctrine Monroedoktrinen [äv. Monroeism]. Mons [monz, mo:ns,
mo:s] npr. monsieur [masja(:)' «i. fr. utt.] s tr. monsieur,

herr[e]. Monson [nunsn] npr. monsoon [monsu/n] s meteor, monsun. monster [mo'nsta] I. s monst|er, -rum,
vidunder äv. biidi. [a ~ of cruelty]; missfoster; odjur. II. attr. a kolossal, gigantisk, jätte-; ~ meeting massmöte,
monstrance [mo'n stråns] s kat. kyrk. monstrans, hostiekärl.

monstrllosity [monstro'siti] s 1. monstrositet; missbildning, vanskaplighet: oformlighet. 2. vidunderlighet. 3.
vidunder; missfoster. 4. ofantlighet. 5. avskyvärdhet. -ous [-[mönstras]-] {+[mön- stras]+} I. a° 1. ej om pers.
missbildad, vanskapt; oformlig. 2. vidunderlig, monstr[u]ös. 3. ofantlig, oerhörd, enorm, jätte-. 4. alldeles +
orimlig. 5. avskyvärd, ohygglig: gräslig. II. adv åid. underbart, väldigt, -ousness [-[mo'n-strasnis]-] {+[mo'n-
strasnis]+} s vidunderlighet &e, jfr föreg.; the ~ of det oerhörda (avskyvärda &o) i ngt. Mont. förkortn. för
Montana. Montagu[e] [mo'ntagju:], Montaigne [montei'n],

Montana [monta/na] nprr. montane [mo'ntein] a berg[s]-; bergig. Montcalm [montka/m], Monte Carlo [mo^nti

ka:'lo(u)], Monteith [monti:'|>] nprr. Montenegrllin [mo%ntini/gr|in, -nei'-] I. a mon-tenegrinsk. II. s
montenegrin. -o [-o(u)] npr Montenegro. Montevideo [mo>ntiIvi'dio(u)], -zuma [-z(j)u:'ma] nprr.

Montfort [mo'ntfat, -fo:t] npr. Montgomery [man(t)gA'mari, mon(t)go'm-], ^shire [-J(i)a] nprr.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangmonth

— 539 —

mop



month [mAnjD] s månad; F av. fyra veckor; calendar oj kalendermånad: in the oj of May i maj månad; ticice a o,
två gånger i månaden; six ojs äv. ett halvt år; this oj [i] denna månad; the loth of this ~ den 15 i denna månad
(dennes); this day a o> from to-day en månad i dag, om en månad; hy the ~ per månad; ~ by oj månad efter
månad; for ojs månader igenom, i månadtal; what day of the oj is itf what is the day of the vad är det för datum?
it may last a oj of Sundays F det kan räcka i evighet (i det oändliga); not once in a oj of Sundays F aldrig [i livet];
oj's mind se mind I. 4, *v/|y [-li] I. a månatlig, månads-; ~ nurse barnsköterska rorsta månaden; ~ rose
månadsros; o, wages (salary) månadslön. II. adv månatligen, månadsvis, en gång i månaden, varje månad. III. s
1. månads|-häfte, -skrift. 2. pi. -lies månadsrening, monticule [mo'ntikju:l] s kulle. Montllmorency
[mont|mare'nsi], -real [-rio/1, *--], -rose [-rou'z], -serrat [-seræ't, -a/t], -y [mo'nti] nprr.

monument [mo'njum|ant] s 1. monument ,av. büdi.; minnes|märke, -vård; sak av bestående värde; storartat bevis
Pa &c [a oj of learning (industry, stupidity)]; the Moj Monumentet i London; a oj to en minnesvård över, till
minne av; ancient ojs av. fornminnen: natural oj [-naturminnesmärke],-] {+na- turminnesmärke],+} -reservat. 2.
aid., se muniment. [-e'nt(a)l] a° I. monument-, minnes-; oj brass minnestavla; ~ mason gravvårdshuggare. 2.
monumental, storslagen, imponerande; F ar. häpnadsväckande E~ [-ignorance],-] {+ig- norance],+}

Monzie [mo'nzi, mani:'] npr.

moo [mu:] I. itr säga 'mu'; böla, råma. II. s

'mu', bölande. mooch [mu:tj] S I. itr 1. gå och 'drälla', stryka omkring [ram. ~ about, along]. 2. smita från
betalningen. II. tr knycka, moo-cow [mu:'kau] s barnspr. kossamu.

1. mood [mu:d] s gram, modus.

2. mood [mu:d] 5 lynne, [sinnesstämning; humör; lust, håg; pi. ojs se av. ojiness; be in a melancholy oj vara
nedstämd; in a giving oj givmilt stämd; when this ~ was on her när hon var vid det lynnet; a man of o,s en lyn-
nig (nyckfull) karl; av. en stämningsmänniska; be in the oj vara upplagd (livad), ha lust Efor för ngt; to do att
göra ngt] [mota. be in no

wait upon ~ vänta på att komma i stämning att göra ngt. finess [-inis] s 1. dåligt lynne, trumpenhet; dysterhet &0,
se moody. 2. lynnighet, nyckfullhet. [-i] a° 1. vid dåligt lynne, trumpen, sur, retlig, butter, tvär, vresig;
missmodig. 2. lynnig, nyckfull, mooley [mu/li] s Am. [hornlös] ko. moon [mu-n] I. s 1. måne; there is a oj det är
månsken; change of the oj månskifte: new oj nymåne; full oj fullmåne; the man in the ~

gubben i månen; cry for the oj begära det orimliga; he knows no more about it than the oj knows about Sunday F
han har ingen aning om det. 2. mest poet. månad; once in a blue oj sällan eller aldrig. 3. Am. S se shine 3. II. itr
gå och drömma E^ about]; stå och fån a. III. tr driva (drömma) bort tiden. ~beam [-bi:m] s månstråle. *v-calf [-
ka:f] s 1. åid. missfoster. 2. idiot; tjockskalle. ~-flower [-flauNa] s bot. prästkrage, rvless [-lis] a 1. uran måne. 2.
ej månljus, mörk. light [-lait] I. s mån|ljus, -sken; by oj i månsken. II. attr. o mån|ljus, -belyst; månskens- E~
night], III. tr överfalla jfr följ. slighter [-laixta] s 'månfkensman' medlem ar Irländsk mördarliga. o,\\\ [-lit] O
mån|ljuS, -belyst. <vshine [-Jain] s l. åid. månsken. 2. vilda fantasier, utopier, idéer ut i det blå; nonsens, bara
prat [that's all oj], 3. S hembränt isht visky, smuggel8prit, 'pund'. *vshiner [-Jaixna] s Am. S hembrännare,
spritsmugglare, langare. /v/Shiny [-JaiNni] a 1. månljus; månskens-. 2. 'ljusblå', fantastisk, utopisk. <vStone [-
stoun] s min. månsten. ^struck [-strAk] a sinnesrubbad, vansinnig. o,y [4] a

1. mån-; månformig; månbelyst. 2. slö, bortkommen, som går och drömmer; fånig, 'månljus'. 3. S lite 'dimmig'.

Moor [mua, mo:] s 1. mor. 2. förr av. morian, neger.

1. moor [mua, mo:] s 1. [ljung]hed [the Yorkshire ~s]; oj-fowl, oj game moripa. 2. aid. dial, myr; [torv]mosse.

2. moor [mua, mo:] tr o. itr »i» förtöja. *vage [-ridg] s förtöjnings|plats, -avgift.

moor-cock [mu'akok, mo:'-] s *ooi. moripa hanne. Moore [mua], Moorgate [mu'agit, -geit, mo:-'] nprr.

moor-hen [mu'ahen, mo:'-] s zooi. 1. sumphöna.



2. moripa hona.

mooring [mu'aTig, mo:'-] s & förtöjning; vani. pi. ojs moring, förtöjnings|boj, -plats; <v mast förtöjningsmast för
luftskepp. Moorish [mu'arij, mo/-] o morisk, moorllish [mu'a|rij, mo/-] a I. hedartad, hed-; rik på hedar. 2. aid.
myrartad, sumpig, -land [-land] s 1. hed[land], ljungmark. 2. aid. myr-, sump|mark. -y [-ri] a 1. hedartad, hed-. 2.
myr-, moss|artad, moss-, moose [mu:s] s amer. älg Eav. ~ deer]. moot [mu:t] I. s 1. hist, möte; församling. 2. jur.
diskussion av fingerat rättsfall E^ Case], ung. seminarieövning. II. attr. a diskutabel, omtvistad, tvivelaktig; ~
point (question) omtvistad fråga. III. tr »rr dryfta, diskutera; nu upptaga till diskussion, bringa på tal. 1. mop
[mop] I. s 1. mopp; & svabb; ibi. tuss, sudd. 2. F kaluv. II. tr torka [av] golv o. d.; oj [the perspiration from] o.'s
brow torka [svetten ur] pannan; ^ the floor with a p. S behandla ngn som en lekboll; up torka
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upp; S dricka ur, sätta i sig; lägga beslag på, [för]tjäna; avfärda, klara av, ta kål på.

2. mop [mop] I. s; ojs and mows grimaser. II. itr; ot and mow göra grimaser, 'spela apa'.

moplle [moup] I. itr o. ref vara dyster ('nere', likgiltig, slö), [sitta och] grubbla (tjura) [*x, by o. «.]; about gå och
vara dyster, inte kunna rycka upp sig. II. s 1. dyster människa, F döddansare, tungas. 2. pi. <x/S nedstämdhet,
mjältsjuka; have the ojS se /. -ed [-t] a nedstämd, 'nere'; ^ to death utledsen på allt, ihjältråkad. -ey [-i], -ing [-ig],
-ish [-ij] a° dyster, 'nere', likgiltig, slö, apatisk, -ishness [-ijnis] s dyster likgiltighet, apati.

moppy [mo'pi] a 1. tovig. 2. S 'lurvig', full.

mopy [mou'pi] se mopey.

moraine [moreen] s geoi. morän; lateral, medial, terminal oj sido-, mitt-, änd|morän.

moral [mo'ral] I. a 1. moralisk; moral-, sede-; sedlig[t god]; ^ courage moraliskt mod; ot law morallag; ot lecture
moralpredikan; philosophy moralfilosofi, etik; ~ science morallära, etik; Cambr. univ. filosofi i vidsträckt bet.;
rx/ sense moralisk känsla, samvete jfr 2.; ot victory morali»k seger. 2. inre, andlig; »v certainty bestämd
övertygelse, till visshet gränsande sannolikhet; o/ evidence inre bevis, sannolikhetsskäl; ~ sense andemening. II.
s

1. [sens]moral, moralisk lärdom att hämta ar ngt [draw {point) the 2. P avbild; he is the very ot of his father han
är på pricken lik sin far. 3. pi. o,s moral: a) ngns seder, vandel, uppförande [o person of doubtful ojs; her ots were
notorious]; 6) % sedlighet, moraliska principer; sedelära, etik. 4. * se o,e. 5. S för ~ certainty se I. 2. ~e [mora/l] s
isht truppers moral, [god] anda, mod, stridsvilja, uthållighet, disciplin o.d. [the oj of the troops is excellent].
<x/ism [-izm] s moralism. *x.ist [-ist] s 1. moralist; sedelärare, moralfilosof, -predikant; moralisk människa, F
sedernas väktare. 2. Cambr. univ. Senior Moj primus i Moral Sciences Tripos. ~it|y [maræ'liti] s 1. moral: a)
moral-, sede|lära, etik; moralitet, moralisk beskaffenhet, sedligt värde; pi. 'ies moraliska principer; a high
standard of oj en hög moralisk ståndpunkt; commercial oj affärsmoral; b) sedlighet, goda seder; dygd; preacher
of ot moralpredikant. 2. moraliserande. 3. moralitet, slags allegoriskt skådespel. /xJzation [-aizei'Jn] s 1.
moraliserande.

2. moralisk tillämpning. 3. moralisk förbättring. ~ize [-aiz] I. itr moralisera, predika moral [on över]. II. tr 1.
tolka moraliskt, draga moralen ur. 2. göra moralisk, förbättra moraliskt, moralisera. ~izer [-aiza] s moralpredikant
jfr föreg. ~ly [-i] adv 1. moraliskt. 2. så vitt man kan förstå, praktiskt taget; <x/ impossible alldeles (rent, fysiskt)
omöjligt.

Morän [maræ'n, mo'ran], [maræ'nt] nprr.

morass [morse's] s moras, träsk, kärr, myr; biidi.



av. ày; oj ore myrmalm, moratorium [morato:'riam] s moratorium, betalningsanstånd. -y [mo'ratari] a moratorie-.
Moravia [marei'vja] npr Mähren. o,n [-n] I. a mährisk; ~ brethren kyrkohist. mähriska bröder, herrnhutare. II. s 1.
mär, invånare i Mähren. 2. herrnhutare. Moray [niA'ri], ~shire [-J(i)a] nprr. morbid [mo:'b|id] o° sjuklig, osund,
morbid; sjukdoms-; sjukligt ömtålig [on i fråga om]; ~ anatomy patologisk anatomi, *x,ity [-i'diti] s sjuklighet,
morbiditet; sjukligt tillstånd. <x<ness [-idnis] s sjuklighet, sjukligt tillstånd, mordllacious [mo:d|ei'Jas] a %
bitande, -acity [-æ'siti], -ancy [-ansi] s skärpa, bitterhet, •ant [-ant] I. a° 1. bitande widi., vass, sarkastisk. 2.
skarp; stingande, häftig smärta o. d. o. frätande. 4. tekn. betnings-; bindnings-. II. s 1. etssyra. 2. betningsmedel;
bindningsmedel vid förgyllning.

Mordecai [mprdikei'ai] npr Mordekai. mordent [mo/dant] s mus. mordent, more [mo:] I. a o. joron 1. (komp. tm
much) mera, mer [ot bread, money]; ibi. större se ex.; I don't want any ot jag vill inte ha mer; ~ than one was
killed mer än en (flera) dödades; in ot than one respect, in ot respects than one i mer än ett avseende; all this and
oj allt detta och mer till; as much oj lika mycket till; what is ot vad mera är; I hope to see ot of you jag hoppas att
få träffa dig igen; we saw no oj of him vi sågo aldrig mer till honom; no oj inte mer jfr II.; no oj of that! nog
(inte ett ord till) om den saken! we can do no oj vi kan ingenting mer göra; the oj he gets, the oj he wants ju mer
han får, dess (ju) mer vill han ha; there might be a little oj of him han är bra liten (obetydlig); that is ot than I can
tell you det vet jag verkligen inte, det har jag ingen aning om; little oj than föga mer (inte stort annat) än, nästan
bara; make o,progress göra större framsteg; with ~ or less skill med större eller mindre skicklighet; [the'] oj fool
you to marry hur kunde du vara så dum och gifta dig? [the] ~'s the pity sä mycket värre; tyvärr. 2. (komp. tm
many) flera, fler [than än]; oj books flera böcker; I haven't got any oj jag har inte flera; are there any oj of them?
finns det flera? six or oj åtminstone sex; the oj the merrier ju flera dess (ju) roligare; no o, inga fler jfr IJ.; all the
~ så många fler jfr II. 3. ytterligare, till [some oj, a few oj &o, jfr II.]. II. adv 1. mera, mer; ytterligare, till; vidare
[any <-x,]; ~ and oj [allt] mer och mer, [-allt-[mera];-] {+allt- [mera];+} it is getting oj and ~ difficult det blir allt
svårare; the ~ .. the oj ju mer .. dess (ju) mer; all the oj, so much the ot så mycket mer [as som]; reason the oj så
mycket mer (större) skäl [for . . -ing att inf.]; or less mer eller mindre; av. ungefär [a hundred, «x/
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or Je*s]; på sätt och vis; det är inte fritt att .. [/ have had pain oj or less in my arm]; efter negation alls [/ can't
afford it, ~ or less]; it is neither oj nor less than absurd det är helt enkelt orimligt; never oj aldrig mer; no oj inte
mer, aldrig mer, inte vidare (längre); av. ej heller; lika litet [than som]; not any o» than lika litet som; he is no o»
han är ej mer[a till] (i livet); once o, en gång till, ännn en gång, om igen; one oj en till, ännu en; one word oj
ännu ett ord; not a word oj inte ett ord till. 2. bildar komp. av adj. o. adv.;

numerous talrikare, flera; ~ easily lättare; this is so plain that nothing can be oj so det här är så enkelt det kan
vara.

More [mo:], Morecambe [mo:'kam] nprr.

moreen [mori:'n] s yllemoaré.

1. morel [more'1] s bot. [topp]murkla.

2. morel [more'1] s bot. nattskatta [av. petty oj],

3. morel [more'1] s se raij. ~lo [-o(u)] s morell, brunkörsbär.

moreover [mo:rou'va] adv utt. dessutom; vidare, för övrigt.

Moresque [more'sk] a morisk, i morisk stil. Moreton [mo:tn], Morgan [mo/gan], Morgana [mo:ga:'na] nprr.

morganatic [mojganae'tik] a (~ally adv) mor-ganatisk marriage, wife].

1. morgue [mo:g] s fr. bårhus.



2. morgue [mo:g] s fr högdragenhet.

Moriah [morai'a], Moriarty [mD'ria:ti] nprr.

moribund [mo'ribAnd] a o. s [en] döende.

1. morion [mo'rian] s hist, stormhatt slags bjaim.

2. morion [mo'rian] s min. morion.

Morisco [mori'sko(u)] s 1. morisk, avkomling av morerna i Spanien. 2. se morris-dance].

Morison [mo'risn], Morley [mo/li] nprr.

Mormon [moi'man] s mormon. ~ism [-izm] s mormonism.

morn [mo:n] s 1. poet. morgon. 2. skotti. the oj morgondagen, följande dag; i morgon.

morning [mo:'nig]s 1. morgon; förmiddag; good F ~ £>0<1 morgon; one oj adv. en morgon; one fine oj, on a fine
oj adv. en vacker morgon; this o. adv. i morse, i dag på morgonen (förmiddagen); to-morrow oj i morgon [-bitti-
[da];-] {+bitti- [da];+} yesterday oj i går morse; the following oj, [the] next oj, the oj after morgonen därpå, nästa
(följande) morgon; in the o> på morgonen; efter klockslag f. m.; in the early oj tidigt på morgonen, F på
morgonkvisten; in the o/S, of a oj om morgnarna; on the o, of Nov. 6 på morgonen den 6 nov.; on Friday oj i
fredags morse, på fredagsmorgonen; om fredag morgon; not till oj först på morgonen; all [the] oj, the whole o»
hela morgonen (förmiddagen); /v and evening adv. morgon och kväll; oj, noon, and night adv. morgon, middag
och kväll; a dull oj brings a fine day ordspr. mulen morgon gör ofta klar dag; ~ found us at a distance of many
miles from the scene

på morgonen befunno vi oss på många mils avstånd från skådeplatsen. 2. i sms. morgon-, förmiddags-; ^ call
visit På e. m.; ~ coat jac-+ kett; gift hist, morgongåva; ~ gown förmiddags-, visit|klänning; morgon-, natt|rock; oj
gun <£• vaktskott; ^ paper morgontidning; oj performance [efter]middagsföreställning, matiné; ~ service kyrki.
högmässa; star morgonstjärna; ~ watch morgon vakt ki. 4 —8. /vi-coat [-kou't] s jackett, ^v-dress [-dre's] s
förmiddags-, vardagsdräkt [mots, [-evening--dress].-] {+evening- -dress].+} ^-room [-ru(:)m] s vardagsrum.

Moroccllan [maro'k|an] I. a marockansk. II. s marockan, -o [-o(u)] I. npr Marocko. II. s moj marokäng, saffian.

moron [mo/ran] S moron vuxen person med outvecklat förstånd; F enfaldigt kräk, idiot.

morose [marou's] a° surmulen, butter, vresig, knarrig; enstörig; dyster, grubblande, ^ness [-nis] s surmulenhet,
vresighet &o.

Morpeth [mo:'pe£>] npr.

Morpheus [mo:'fju:s, -ias] npr Morfeus drömmens gud; in the arms of oj i Morfei armar sovande.

morphllia [mo:'f|ia], -ine [-i:n] s morfin, -inist [-inist] s moriinist.

morphologllical [mo:f|alo'dgik(a)l] a° morfolo-gisk. -1st [-o'ladjist] s morfolog. -y [-o'ladgi] s morfologi; språkv.
av. formlära.

Morrell [mA'ral] npr.

morrice [mo'ris] se morris[-dance].

Morris [mo'ris] npr.

morris[-dance] [mo'ris, -da:ns] s morrisdans

grotesk dans av utklädda personer; ibl. ung. folkdans.

Morrison [mo'risn] npr.

morrow [mo'ro(u)] s 1. utt. morgondag, följande dag, jfr to-oj; [o»] the ~ följande dag; care not for the oj bibi.



sörj icke för morgondagen; there is a oj i morgon är också en dag. 2. biidi. tid närmast efter [the oj of a long war],
3. åid. dial, morgon.

1. morse [mo:s] s zooi. valross.

2. morse [mo:s] s spänne på mantel o. d.

Morse [mo:s] I. npr; the oj alphabet (code)

morsealfabetet; ~ key (sender) telegraf nyckel. II. s F [morse]telegram.

morsel [mo:sl] s munsbit, beta; bit, smula; stycke; a oj [of food] en bit mat.

1. mort [mo:t] 5 jakt. allstot [blow a

2. mort [mo:t] 5 zooi. treårig lax.

3. mort [mo:t] s; a oj of dial, en massa, en hel hop.

4. mort [mo:t] s P kvinna, käring; slinka.

mortal [mo:t|l] I. a 1. dödlig av. biidi.; underkastad döden [man is jordisk, förgänglig; dödsbringande, dödande;
ödesdiger [to för]; döds-; oförsonlig &c; ~ agony dödsångest; ^ enemy dödsfiende; ~ fear dödlig ångest; ^ fight
strid på liv och död; ^ hatred dödligt hat; ~ hour dödsstund jfr 2.; ~ remains, all that is oj ngns jordiska
kvarlevor; ~ sin dödssynd; wound dödligt sår, banesår. 2. F dö-
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dande lång, urtråkig [for three ~ hours], 3. F väldig, förfärlig [in a ~ hurry]. 4. F förstärk-ningsord, t. ex. every
thing allt möjligt, vartenda dugg; not a oj man inte en enda [-[kotte];-] {+[kot- te];+} no oj reason ingen som
helst anledning. II. adv P o. dial, väldigt, förbaskat; o, drunk dödfull. III. s en dödlig, människa; skämts, person,
varelse [a thirsty ordinary ojs vanliga dödliga. ~ity [-æ'liti] s 1. dödlighet.

2. mortalitet, dödlighetsprocent], dödssiffra.

3. stark dödlighet, många dödsfall vid pest o. d.

4. $ alla dödliga, människorna. ~ly [-ali] adv 1. dödligt av. widi. wounded, offended], 2. F väldigt, förfärligt,
förbaskat; ~ dull dödande tråkig.

1. mortar [mo:'ta] s 1. mortel. 2. X mörsare. 3. raketapparat.

2. mortar [mo:'ta] I. s murbruk. II. tr brukslå, rappa, mura [ihop].

IKlorte d'Arthur [mo/t da/fja] npr. mortgaglle [mo/g|id3] I. s inteckning; hypotek; intecknings-,
hypoteks|handling [äv. ~ deed]; oj bond intecknings-, hypoteks|bevis; have a oj on ha en inteckning i egendom-,
lend on oj låna [ut] mot inteckning; loan on oj lån mot inteckning, hypotekslån. II. tr 1. inteckna; hypotisera. 2.
btidi. sätta i pant, [pantförskriva, lova bort, låsa fast på förhand; o>d to bunden vid. -ee [-adji:'] s
inteckningshava-re, hypoteksinnehavare. -er [-id3a], -or [-adjö:'] s intecknings-, hypoteks|gäldenär. mortice
[mo/tis] se mortise. mortician [mo:ti'Jn] s Am. begravningsentreprenör.

moftifilication [mo:Hifikei'Jn] s 1. förödmjukelse, kränkning. 2. harm, gräm else, förtret, smälek; missräkning;
blygsel; have the oj to ha den harmen att. 3. späkning, köttets dödande, tuktan; kuvande. 4. l&k. kallbrand,
benröta; /v set in det blev kallbrand i såret, -y [-[mo/-tifai]-] {+[mo/- tifai]+} I. tr 1. förödmjuka, såra, kränka. 2.
harma, gräma, förtreta; he was -ied to find han fann till sin stora förargelse (ledsnad &c). 3. späka, döda köttet;
kuva, undertrycka lustar o. d. 4. läk. -ied se följ. II. itr om kroppsdel angripas av kallbrand o. d., täras (dö) bort.
Mortimer [mo:'tima] npr. mortise [mo/tis] I. s tapphål; oj and tenon tapphål och tapp, tappning; ^ chisel hål-,



stångjärn. II. tr tappa [ihop], intappa. mortmain [mo:'tmein]s jur. evärdlig besittning; oförytterligt (omistligt)
gods; alienated in oj skänkt såsom evärdlig besittning tm korporation ei. stiftelse; hold* in oj inneha på evärdlig
tid; Midi, behärska ännu efter sin död, hålla sin döda hand över. Morton [mo:tn] npr.

mortuary [mo/ijuari] I. a begravnings-, grav-

chapel, monument]; döds-; ~ urn askurna. II. * 1. bårhus. 2. förr likstol. Mosaic [mozei'ik] a mosaisk [the ~ law].
mosaic [mozei'i|k] I. a mosaik-, masivisk; ~ gold musivguld, oäkta blad guld; ~ work se följ. II. s mosaik;
mosaikarbete. III. tr 1. pryda (lägga in) med mosaik. 2. plocka ihop. ist [-sist] s mosaik|läggare, -arbetare,
moschatei [moskate'1] s bot. desmeknopp. Moscheies [mo'Jli(:)z] npr. Moscow [mo'sko(u)] npr Moskva. Moset
le [moze'l] I. npr; the ~ Mosel. II. s mo,

mosel vinsort. Mosely [mou'zli] npr.

Moses [mou'ziz] npr Mose[s]; av. öknamn på [-[judisk]-] {+[ju- disk]+} procentare, 'jude'; holy oj! kors! vad i all
sin darl

mosey [mou'zi] itr Am. S 1. ge sig iväg, schap-pa; sno sig. 2. ~ along lunka iväg; ta (dra) sig fram.

Moslem [mo'zlem] I. s museiman, muhammedan. II. o muselmansk, muhammedansk.

mosquito [maskr/to(u)]s [-zooi.moskit[o],[stick]-mygga;-] {+zooi.moskit[o],[stick]- mygga;+} ~ net (curtain)
moskit-, mygg|nät; ~ fleet 4* torpedbåtsflottilj, moss [mos] s 1. bot. mossa; i sms. moss-; a rolling stone gathers
no oj ordspr. på rullande sten växer ingen mossa en rastlös och ombytiig människa får det aldrig bra. 2. mest dial,
[torv]-

mosse, myr, kärr. ~-berry [-be^ri] s bot. tran-bär. ~ed [-t], ~-grown [-groun] a moss-bejvuxen, -klädd, -lupen. ~-
hag [-hæg] s Skotti. torv|tag, -takt; myrhål. ~iness [-inis] s moss|beiupenhet, -täcke jfr mossy, r^-rose [-rou'z] s
bot. mossros. ~-trooper [-tru:xpa] s gränsrövare på skotska gränsen under 1600-talet, ung. snapphane. ~y [^i] a
mossig; moss-; mossbelupen; mosslik, mjuk &c. most [moust] I. a o. pron 1. mest; störst; före sing., med el. utan
art. den (det) mesta, största delen; have [the] o, money ha mesta pengarna; have the ~ talent ha största
begåvningen; make oj noise föra det värsta oväsendet; [the] oj part [den] största delen; for the o, part mest[adels],
till största delen, huvudsakligen; för det mesta, vanligtvis, i allmänhet; ~ wine comes from France det mesta vinet
kommer från Frankrike; ~ of it det mesta av det; ~ of the profit det mesta (största delen) av förtjänsten; ~ of my
time det mesta av min (min mesta) tid. 2. före plur., vani. utan art. de flesta; have [the] ~ soldiers ha de flesta
soldaterna; in ~ cases i de flesta fall; ~ people (men) de flesta [människor]; ~ of my friends de flesta av mina
vänner; ~ of us de flesta av oss. II. s 1. det mesta [this is the o> I can do]; ask the o, for it begära så mycket som
möjligt för det; make the of draga största
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möjliga fördel av, utnyttja på bästa sätt; låta sig ngt riktigt smaka; göra största möjliga (mycken) affär av, göra
mycket väsen av, överdriva, höja till skyarna ei. motsatsen; at [the] o, adv. högst, på sin höjd [ten at i bästa fall.
2. eUiptiskt, de flesta [he has the III. adv 1. mest [what oj pleased me, what pleased me she cried the *»]; the one
he values [the] o, den som han mest värderar (sätter högst); ~ of all allra mest jfr 2.; at [the] oj se IT. 1. 2. bildar
sup. ar adj. o. adr.; ~ famous ryktbarast, mest berömd; ~ easily lättast; ~ certainly säkrast jrr 3.; the ~ beautiful of
all den allra vackraste; the Moj High den Allrahögste; Mo, Gracious King aller-nådigste konung. 3. högst, i
högsta grad; ytterst, särdeles, synnerligen [a ~ wonderful story; it is o* kind of you]; o, certainly alldeles säkert;
oj probably högst sannolikt; it is o* important det är av högsta (största) vikt; ~ willingly särdeles gärna. 4. diai. o.
Am. nästan. ~ly [-li] adv för det mesta, vanligtvis, i allmänhet; mest[adels], till största delen, huvudsakligen, mot
[mou] s (pi. ojs [-z]) fr. kvickhet, bon mot.



1. mote [mout] s [sol]grand, stoft-, dammjkorn; the o, in a p.'s eye bibi. grandet i ngns öga.

2. mote [mout] hjälpv àid . — may, must. motet [moute't] s mus. motett.

moth [moj), mo:]}] s 1. zooi. mott, mal av. koii.; biidi. av. [natt]fjäril kring ljuset. 2. flyg v. [-moth-[plan].-]
{+moth- [plan].+} sv-ball [ibo:l] s mal|kula, -medel. »eaten [-i:Hn] a maläten av. biidi.: förstörd, utsliten,
föråldrad.

1. mother [mA'öa] I. & bottensats, grum s, d ragg; ättikmoder [^ of vinegar]. II. itr sätta bottensats, bli grnmsig.

2. mother [mA'öa] I. s 1. moder av. biidi.; mor, mamma; of two children mor till två barn; become a o, bli mor;
be a oj to vara som en mor för; oj's darling mammas älskling, mors|-gosse, -gris; oj's help hembiträde; every oj's
son F varenda en; go home to your o, S gå hem och lägg dig; does your oj know you are out? S du är visst inte
riktigt torr bakom öronen; necessity is the oj of invention ordspr. nöden är uppfinningarnas moder; queen oj
änkedrottning, kungamoder; Moj Church moderskyrkan; kyrkan, allas moder jfr nedan; oj earth moder Jord; F
marken f£iss ~ earth falla]; ~ of pearl pärlemo[r]. 2. äldre kvinna mor [Mo, Hubbard]; ibi. gumman; Moj Carey's
chicken zooi. stormfågel. 3. abbedissa [Moj Superior]; ibi. husmor på anstalt. 4. fostermoder för kycklingar
[artificial 5. åid. hysteri. 6. i sms. moder[s]-; ~ country moderland; fosterland; «v hen kycklinghöna; ~ language
moder-, grund|språk; modersmål;

ship moderfartyg; tongue modersmål; moder-, grund|språk; ~ wit gott naturligt förstånd, medfött sunt förnuft;
fyndighet. II. tr 1.

föda biidi., frambringa. 2. vara som en mor för, adoptera, vård a, fostra; pyssla (sköta) om. 3. X [be]skydda. 4.
erkänna som sitt barn. b. oj a th. on a p. ge ngn ansvaret för ngt, tillskriva (F pådyvla) ngn ngt. /v-church [-tja:tj]
s moderkyrka jfr 2. mother 1.1. oj-craft [-kra:ft] s barnavård o. d. ~hood [-hud] s + moderskap. in-law [-rinlo:x] s
svärmo[de]r. "Jand [-lænd] s utt. fosterland, /vless [-lis] a moderlös. ~like [-laik] a moderlig, <vliness [-linis] s
moderlighet. *vly [-ii] a moderlig, moders- [oj love, caré]. ~ment [-mant] s moderlig vård. <v-of-pearl, <v-o'pearl
[-ra(v)pa:'l] 5 pärlemo[r]. mothersill [mA'<5asil] s eg. npr. mothersill sjö-

sjukemedel.

mothery [mA'öari] a om vätska grumsig, tjock, mothy [mo'£>i] a full av mal; maläten. motif [mouti:'f] s 1. mus.
konst. litt. motiv, tema, ämne, grundtanke. 2. spetsmotiv, garnering, motion [moujn] I. s 1. fysisk rörelse; isht i
pi. sätt att röra sig, gång, hållning; förehavanden; ibi. enstaka rörelse, isht åtbörd, gest, tecken, vink; äv. om
våldsam el. oregelbunden rörelse [the ojs of a ship]; aid. rörelseförmåga; law of oj rörelselag; in oj i rörelse, i
verksamhet, på rörlig fot, i gång [mots, at rest]; put (set) in oj sätta i rörelse (i gång); ~ of the hand handrörelse,
gest; make a oj (ojs) se IT.; oj picture + Am. film; pi. bio[graf]. 2. tempo; manöver. 3. omröstuingsförslag,
yrkande, motion; jur. hemställan; submit (make) a oj väcka ett förslag, framställa ett yrkande; the oj was carried
förslaget antogs (gick igenom) [mots, was [-rejected].-] {+re- jected].+} 4. of o.'s own oj aid. a.v egen drift,
självmant, ö. rörlig maskindel; mekanism. 6. öppning, avföring [how are your ~s?]. II. itr

0. tr göra en rörelse med banden 4c, ge [ngn] tecken, vinka [ät]; oj a p. to a seat vinka åt ngn att sätta sig; oj a p.
out of the room ge ngn tecken att lämna rummet, ^less [-lis] a 1. orörlig; i vila. 2. utan rörelseförmåga.

motivllate [mou'tiv|eit] tr 1. motivera. 2. förmå, driva. -ation [-ei'Jn] s motivering. -e[-]

1. s 1. motiv, bevekelsegrund, inre anledning, skäl [of till; for doing att göra ngt]; from other ojs av andra motiv
(skäl). 2. se motif

1. II. a 1. rörelse-, driv-; ~ power (force) drivkraft. 2. t bevekande skai, motiv-. III. tr vani. pp. ojd motiverad; se
av. motivate. -eless [-lis] a omotiverad, -ity [mouti'viti] * drivkraft; rörelseenergi.

motley [mo'tli] I. a brokig av. biidi. £~ crowd3; ibi. sammanrafsad. II. s 1. brokig blandning.

2. aid. narrdräkt; narr; wear [the] o* spela narr[ens roll].

motor [mou'ta] I. s 1. kraftkälla, drivkraft. 2. motor; outboard ~ utombordsmotor. 3. F bil; ibi. motor|cykel, -båt.



4. i.«ms. motor- boat, cycle, ship &c. se nedan]; bil- [oj show &o]. 5. anat. motorisk muskel, rörelseorgan;
motorisk
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nerv. II. a anat. motorisk. III. itr bila, åka (köra) bil [we <\*ed to Brighton]; ibi. köra motorcykel; Am. »v. åka
motorbåt. IV. tr köra i bil Elet me ~ you to town]. Arable [-rabl] a lämplig för biltrafik; rx, road bilväg, /v-bike [-
baik] s F motorcykel, ^-boat [-bout] I. s motorbåt. II. itr köra (åka) motorbåt, <vbus [-bAs] s motor-, bil|buss. 'x.-
cab [-kæb] s [drosk]bil. ~-car [-ka:%] s bil; ~ accident bilolycka; driver bilförare, chaufför. -coach [-koutj] s
turist-, rundturs|bil, chara-bang. ~-cycle [-saikl] I. s motorcykel; ride a köra motorcykel. II. itr köra (åka)
motorcykel. /x/dom [-dom] s bilism, motorism. *x/-drive [-draiv] s biltur, ^ed [-d] a försedd med motor, ^-failure
[-feixljo] s motorstopp, 'xz-born [-ho:n] s bil-, signal|horn. ~ial [-[mo-to:'rial]-] {+[mo- to:'rial]+} a anat.
motorisk. <x.ing [-rig] s billande, -åkning, -köraing; *x/ accident bilolycka; ~ tour (trip) bil|färd, -tur. ^ism [-
rizm] s bilism, motorism. ~ist [-rist]a bilist, motorman. <x/ization [-raizei'Jn] s motorisering. fx^ize [-raiz] tr
motorisera. launch [-lomj, -la:nj] s motorbåt. *x/less [-lis] a utan motor; flight segelflygning. ~-lorry [-lo^ri] s
öppen lastbil. man [-man] s förare p& sp&rvagn o. d. ~-omnibus [-ro'mnibas] s motor-, bil|-omnibus. power [-
pau^a] s motordrift. -•race [-reis] s biltävling. *x,-ride [-raid] 8 biltur. <x/-road [-roud] « bilväg. ^-school [-sku:l]
8 bilskola, *x/-shfp [-Jip] s motorfartyg, *x/--show [-Jou] 8 bilutställning, ^-spirit [-[-spirit]-] {+[-spi- rit]+} 8
motorsprit, bensin, /^-trouble [-trAbl] 8 motor|skada, -stopp. <x,-van [-væn] s täckt lastbil. ^-vehicle [-vi:xikl] s
motorfordon, »x»--vessel [-vesl] 8 motorfartyg. ~y [-ri] a anat. motorisk.

mottle [motl] I. s I. fläck, klick. 2. fläckighet, spräcklighet; marmorering. 3. flammigt garn. H. tr isht pp. fläckig,
spräcklig, brokig; marmorerad.

motto [mo'to(u)] s motto, valspråk, överskrift; tänkespråk.

Mottram [mo'tram], Mouat [mou'at] nprr.

mouch [mu:tf] se mooch.

mouf[f]lon [mu/flan] s sool. mufflon[får].

moujik [mur'jik] s musjik, rysk bonde.

1. mould [mould] I. s matjord, mylla; mull; jord; a man of ~ en dödlig. II. tr mylla över [av. ~ up],

2. mould [mould] I. 8 1. mögel. 2. mögelsvamp. II. itr * mögla.

3. mould [mould] I. « 1. [gjutjform av. Midi.; kokk. form, låda; konkr. pudding o. d.; cast in the same ~ stöpt i
samma form; cast in a heroic ~ stöpt i hjälteform. 2. form, [-[kropps]-byggnad;-] {+[kropps]- byggnad;+} utt.
gestalt. 3. biidi. typ, läggning, prägel, karaktär, art [men of quite different <x/]. 4. tekn. modell, schablon, mall,
patron, formbräda. II. tr 1. gjuta, stöpa, forma, bilda av. biidi. [out of av; into till; \up~\on efter visst

mönster]; <**ed breadth *!« mallbredd. 2. slå tegel. 3. forma bröd; &id. knåda. 4. wtt. modellera; dana, gestalta;
om kiader smyga sig efter in klädd i tätt åtsittande], ^able [-abl] a som låter forma sig, plastisk; bildbar. mould-
board [mou'ldbo:d] s vändskiva p& plog.

1. moulder [mou'lda] s formare; formtillverkare; tegelslagare &o, Jfr 3. mould II.

2. moulder [mou'lda] itr 1. vittra (falla) sönder [av. ~ away], 2. förmultna. 3. biidi. förfalla, -täras, -tvina; F
försumpas, mögla bort. /x/Ing [-rig] a 1. förvittrande, fallfärdig. 2. förmultnande.

mouldie [mou'ldi] se 2. mouldy.

mouldiness [mou'ldinis] s möglighet; mögel; jfr



I. mouldy.

moulding [mou'ldig] s 1. gjutning, form|ning, -ande; modellering; danande &c, jfr 3. mould

II.; /x/ of bricks tegelslagning; ~ of beams & balkdjup; of keel kölhöjd. 2. profilerat list[verk], gesims, hålkäl,
ram; utsirning [ofta pi. ~-board [-bo:d] s bakbräda, ^-iron [-ai'an] s listjärn.

mould-loft [mou'ldlo(:)ft] s »t mallvind.

1. mouldy [mou'ldi] a 1. möglig; unken; ibi. murken; become (grow) r\* mögla; smell ~ lukta mögel. 2. biidi.
för|legad, -åldrad, gammalmodig, utsliten. 3. S ledsam, urtråkig.

2. mouldy [mou'ldi] s »t* S torped; squirt a ~ avfyra en torped.

Moule [moul, mu:l], Moulmain [mau'lmein], Moulsford [mou'lsfad], Moulsoe [mou'lso(u)] nprr.

moult [moult] I. itr om fåglar rugga; t fälla hår (horn); ömsa skal, byta skinn; biidi. byta om skinn. II. tr fälla
fjädrar &c. III. s ruggning &c; be in the ~ rugga. *x»ing [^ig]* ruggning; hårfällning; skal-, skinn|ömsning.
Moulton [mou'ltan], Moultrie [mo:'ltri] nprr.

1. mound [maund] I. s 1. uppkastad jord- el. stenhög; gravhög, kummel; gravkulle; jord|vall, -värn, -bank. 2.
naturlig hög, kulle. II. tr 1. kasta upp jord &c i en hög; hopa. 2. omgiva (förskansa) med vall[ar].

2. mound [maund] s her. [riks]äpple.

1. mount [maunt] s ntt. o. i namn berg [JI/~ Everest, Mt. E.]; Sinai [berget] Sinai; the Mo* of Olives Oljeberget;
the Sermon on the bibi. bergspredikan.

2. mount [maunt] I. tr 1. bestiga; stiga (gå, klättra) upp på (i); gå uppför the stairs]; ~ a liorse stiga till häst, sitta
upp; the high horse widi. sätta sig på sina höga hästar; ~ the breach bestiga breschen, löpa till storms. 2. placera
[on på]. 3. hjälpa upp i sadeln; förse med (låna ngn) ridhäst; göra beriden, X montera jfr följ. 4. montera i olika
bet.; sätta upp, göra i ordning; uppfodra, klistra upp; in|fatta, -rama; besätta, beslå; & montera a gun], 5. sätta upp
pjäs, iscensätta. 6. sätta på sig, anlägga, lägga sig till med
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för att snobba. 7. X Tara bestyckad med; -i föra f/v/ 50 guns]. 8. ~ guard gå på vakt, stå på post; rv guard over
vaka över, beskydda. II. itr 1. stiga; stiga (gå, klättra) upp [on på]; gå uppför; höja sig; ~ lo o.'s head stiga en åt
huvudet, 2. stiga till hast, sitta upp. 3. biiai. stiga; växa, gå i höjden [äv. ~ up]. 4. gå tillbaka i tid. III. s 1. ridjhäst,
-djur, ok; tillfälle att rida; jockejs ridning. 2. montering konkr.; kartong; infattning; beslag &c, jfr 1. 4. mountain
[mau'ntin] s 1. högre berg äv. biidi.*, ibi. fjäll; the Mo* hist. Berget; the ~ brought forth a mouse ordspr. berget
födde en råtta; move ojs försätta berg; promise ojs lova guld och gröna skogar; it was a o* on my breast det låg
tungt över mig. 2. i sms. berg[s]-; ~ ash bot. rönn; ~ cat zooi. vildkatt; ~ chain (range) bergskedja [av. chain
(range) of ~ cock zooi. tjäder[tupp]; ^ dew skotsk visky; ~ region bergstrakt; ~ rose bot. alpros: ~ sickness
alpsjuka; ~ [wine] mal aga; oj[s]-high vågor höga som berg; adv. skyhögt. *>-eer [-i'a] I. s 1. bergsbo. 2.
bergbestigare, alpinist; fjäll vandrare. II. itr göra bergbestigningar; fjällvandra. ~eering [-i'arig] s [-bergbestig-
ning[ar],-] {+bergbestig- ning[ar],+} alpinism; fjällvandring[ar]. ~ous [-as] a 1. bergig. 2. ofantlig, enorm,
skyhög, [-i] a bergig; berg[s]-. mountant [mau'ntant] s klister, pasta, mountebank [mau'ntibægk] I. s 1.
kvacksalvare, humbugsmakare, charlatan. 2. taskspe-lare, gycklare. II. attr. a humbugsmässig. ^ery [-ari] s
kvacksalveri, humbug, skoj. mountlled [mau'ntjid] a 1. uppstigen, sittande [on på]. 2. ridande, beriden infantry];
/v; police ridande polis; be o* on a fine horse rida en bra häst. 3. monterad; upp|satt, -ställd, -fodrad; infattad &c,
jfr 2. mount. 4. X monterad; bestyckad, -ing [-ig] s 1. uppstigande, stigning. 2. montering i olika bet.;
upprättning, -fodring, -klistring; kartong; injfatt-ning, -ramning; beslag, svärdfäste &c, jfr 2. mount. 3. X lavett.
4. o*s av. armatur, -y [-i] s F ridande polis o. d. mourn [mo:n] I. itr sörja [for, over över];.o* for isht sörja en



avliden; ha sorg (bära sorgdräkt) efter. II. tr sörja över, begråta; sörja en avliden. ~er [-a] s 1. en sörjande;
deltagare i sorgetåg; the ojs de sörjande; the chief o, den närmast sörjande. 2. lejd sörjare, gråterska [hired ~ful [-
f(u)l] a° sorglig, dyster; klagande; sorg[e]-, begravnings-; sorgsen, /^fulness [-f(u)lnis] s sorglighet, dysterhet;
sorg, bedrövelse,

öga; nails in oj 3 naglar med sorgkant. 2. i sms. sorg-; oj-b and sorgband; oj-border sorgkant; clothes (dress)
sorgdräkt; oj-paper sorg[brev]papper. ^ing-cloak [-igklouk]szooi. sorgmantel fjäril, mouse I. [mauä] (Pi. mice
[mais]) s 1. mus, liten råtta; as quiet as a ~ tyst som en råtta; a man or a oj en karl eller ett kräk; allt eller intet,
vinna eller förlora. 2. mus, stag-kunta. 3. S blått öga. II. [mauz] itr I. om djur fånga (ta) råttor. 2. biidi. leta, snoka
[for efter]. 3. «t* musa. 4. Am. ~ over hänga över bok, studera, ^-coloured [-kA^lad], ~-dun [-dAn] a musblack,
gråbrun. ~-ear [-ia] s bot. 1, gråfibla. 2. förgätmigej m. a. ~-hole [-houl] 5 råtthål. [mau'za] s 1. rått|fångare, -katt.
2. S detektiv. ~trap [-træp] s råttfälla.

mousse [mu:s] s kokk. skum. mousseline [mu:sli/n, --] s fransk muslin, moustache [masta/J", mus-] s
mustasch[er].

[-t] a mustaschjerad, -prydd, mousy [mau'si] a 1. råttlik[nande]. 2. full av (som luktar) råttor. 3. tyst [som en
råtta], mouth I. [mau£>] (Pi. ojs [mauöz]) s I. mun; corner of the ~ mungipa; by word of o* muntligen; av.
ordagrant; from hand to o> ur hand i mun; be down in the oj vara nedslagen, hänga läpp; be in everybody's oj
vara i var mans mun; give oj om hund ge hals, skälla; give oj to ge uttryck åt; give it oj! ut med det! sjung ut!
have a foul oj vara ful i [-mun-[nen];-] {+mun- [nen];+} om bäst vara hårdmun t; have o.'s heart in o.'s oj ha
hjärtat i halsgropen; have many ojs to feed ha många munnar att mätta; have o.'s o/ made up for Am. riktigt
längta efter; it does not lie in his oj to det tillkommer (passar) inte honom attsägangt; it sounds queer in your o,
det låter underligt när du säger det; make a poor o* % klaga över sin fattigdom; it makes o.'s oj water, o.'s oj
waters det [kommer det att] vattnas i munnen på en; open o.'s oj too toide gapa efter för mycket; put words into a
p.'s oj lägga ord i ngns mun, sufflera ngn; äv. tillskriva ngn ett yttrande; stop a p.'s oj täppa till munnen på ngn,
tysta ner ngn; take the ~ om häst skena; take the words out of o.'s oj ta ordet ur munnen på en; I won't take his
name into my oj jag vill inte ens nämna hans namn. 2. grimas; make a [wry] -oj, make ojs göra en grimas
(grimaser), lipa [at åt]. 3. S uppkäft ghet, fräckhet. 4. mynning [the o-, of a river], ut-, injlopp; öppning, in-,
utjgång; hål. II. [mauö] tr I. 'deklamera'; artikulera överdrivet [av. oj out]. 2. beröra (ta) med munnen; hugga
efter, nafsa tag i. 3. äta ngt 'med hela ansiktet'. 4. vänja häst vid betslet, köra in. III. [mauö] itr 1. 'deklamera',
'predika'. 2. grimasera. ~ed [mauöd] a i sms. med. .mun, -mynt; big-o* stor i orden (P truten); many-
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mångstämmig. r^er [mau'<5a]s en som 'deklamerar', 'högtalare'; skrävlare. ^-filling [-fivlig] a svulstig,
bombastisk. ~fuJ [-ful] s en mun full; munsbit, tugga; smula; make one ~ of ta ngt i en munsbit; without a ~ of
food utan en matbit; what a av. vilket svårt ord! en sådan lång ramsa! say a nu Am. S säga ngt viktigt. ~less [-lis]
a utan mnu. ~-organ [-o^gan] s 1. panflöjt. 2. diai. munspel, ^piece [-pi:s] s 1. munstycke i olika bet. 2. biidi.
talesman; språkrör, organ. ~-wash [-woj] s munvatten. ^y [mau'åi] a 1. deklamatorisk, bombastisk. 2. tal|för, -
trängd, movjlability [muivabi'liti] s rörlighet, flyttbarhet. -able [mu/vabl] I. a 1. rörlig, flyttbar; ~ feast kyrki.
rörlig fest (högtid); skämts, måltid som man äter när det faller sig; ~ kidney vandrande njure. 2. lös egendom,
personligt lösöre. II. s vani. pi. mobilier, lös]egendom, -öre; bohag, husgeråd, möbler; flyttsaker. mov|e [mu:v] I.
tr 1. röra [på], förflytta, flytta [på]; maka [på]; rubba; ~ o.'s hand röra på handen; göra en handrörelse, vinka; ~
house byta bostad, flytta; ~ o.'s lips rörapåläpparna; rv apiece flytta en schackpjäs; ~ a th. about the room flytta
ngt omkring i rummet; noJ ~aJSkoi. ej flyttad [boy not nud kvarsittare]. 2. sätta i rörelse, sätta (hålla) i gång; om
maskin o. d. driva, draga; tömma tarmen; nu heaven and earth röra upp himmel och jord, uppbjuda allt; on om



poiis ge order att gå vidare, skingra folk-samling, jfr II. 2.; be nud äv. ha avföring. 3. om varor be nud finna
köpare, omsättas, gå åt. 4. [upp]väcka känsla o. d. 5. röra, göra intryck på; isht göra rörd, beveka, gripa, bedröva;
ibi. uppjröra, -reta [nu to anger]; jfr <^>d o. -ing; nu a p. to tears röra ngn till tårar; be nud röras [by. with av]; be
nud to pity låta beveka sig. 6. inverka på, förmå, driva, föranleda, komma ngn [to att]; the spirit me anden driver
mig, jag känner mig manad [to att]; feel to känna sig manad (böjd, benägen, hågad) att, ha lust att; be easily nud
vara lätt att påverka; av. vara lättrörd jfr 5.; ~ a p. to laughter komma ngn att skratta. 7. göra formell hemställan
(hemställa) till [for om], 8. föreslå till omröstning o. d., framställa proposition på; yrka på; a p. into the chair
föreslå ngn till ordförande; ~ a motion väcka ett förslag, framställa ett yrkande. II. itr 1. röra sig, förflytta sig;
flytta [på] sig, maka [på] sig; vara i rörelse (igång), gå,tåga, marschera &c; ibi. förändra (utveckla) sig, gå framåt;
växa, jfr ex.; the earth round the sun jorden rör sig runt solen; he did not nu from the spot han rörde sig inte ur
fläcken; there's not a soul -ing det är inte en själ som rör sig; not a leaf was -ing inte ett löv rördes; ~ gracefully
röra sig behagfullt; the train nud slowly into the station tåget rullade (gled) sakta in på stationen; the work ~s
slowly arbetet går sakta [fram-

åt]; things are not -ing quite as I could wish händelserna utveckla sig (det går) inte precis som jag skulle önska;
with the times följa med sin tid. 2. sätta sig i rörelse [begin to <<-], sättas i gång; bryta upp; flytta [about
omkring; in in; into in i; out [ut]]; F ge sig av (iväg); Fm going to nu jag tänker flytta; I must be -ing F jag måste
ge mig av; nu away avtåga; avlägsna sig; nu from o.'s seat resa sig upp från sin plats; ~ off avlägsna sig, ge sig av
jfr 4.; ~ on gå på, gå vidare ej stanna; om folkmassa skingra sig, cirkulera; ~ ont gå ut; [av]flytta; ~ up träda (gå,
stiga) fram; & marschera upp; ~ upon rycka fram mot. 3. i schack o. d. flytta, draga; black is to nu svart har
draget. 4. om varor finna köpare, gå åt, om böcker äv. gå; ~ off bli slutsåld. 5. F hälsa. 6. röra sig, vistas, umgås;
~ in the best society röra sig (umgås) i de bästa kretsar. 7. ingripa, vidtaga åtgärder [in i sak]. 8. hemställa,
föreslå, väcka förslag [for om], yrka [for på]. 9. ha avföring. III. s 1. i schaok o. d. drag [it's your biidi.
[schack]drag [a elever /v»]; åtgärd, steg; a masterly nu ett snilledrag, en mästerkupp; a wrong ~ ett feldrag, ett
missgrepp; he is up to every nu [on the board], he is up to (knows) a nu or two han känner till knepen, dèn lurar
man inte; make a nu äv. vidtaga en åtgärd jfr 2.; what's the nu nowf F vad ska vi nu göra? 2. i vissa uttr. rörelse;
be on the nu vara på rörlig fot, flacka omkring; [ständigt] vara i farten; vara på resande fot: stå i begrepp att
flytta; [börja] ge sig av; om sak röra sig, gå framåt, utveckla sig; get a nu on S röra på benen, raska på, sno sig;
make a nu [börja] röra på sig för att gå, bryta upp från bordet ei. sällskapet, se äv. 3.; directly there was a ~ så
snart [som] det gavs tecken till uppbrott.

3. flyttning; ombyte av vistelseort; make a nu to the seaside resa till badort, dra sig till kusten, ^able se -able, ^d
[-d] a isht efter adv. rörd; easily-nu lättrörd; much (deeply) ~ djupt rörd; jfr -e. ^less [-lis] a ^ orörlig. ~ment [-
mant] s 1. fysisk rörelse; enstaka rörelse [a sudden nu; a nu of impatience; vibratory ~s]; [för]flyttning; there was
a general nu toward the door alla drogo sig mot utgången. 2. X rörelse, manöver, evolution. 3. isht pi. nus
rörelser, förehavanden, beteende; hållning, skick; watch a p.'s nus iakttaga ngns förehavanden, hålla ett vakande
öga på ngn.

4. urverk, gång[verk]; mekanism. 5. % impuls. 6. konst. rörelse, rytm; i diktverk [-rörelse-utveckling],-]
{+rörelse- utveckling],+} dramatiskt liv. 7. mus. ü) tempo; rytm; b) sats. 8. politisk, religiös &c rörelse [the
Oxford nu]; ibi. utveckling; the temperance ~ nykterhetsrörelsen; be in the nu följa med sin tid (tidsrörelserna); ~
party reform-, framstegsparti. 9. hand. rörelse, livlighet, omsättning. 10. avföring. [-a] s 1. ngn el. ngt
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som sätter ngt i rörelse (i gång), [-upphovsman],-] {+upphovs- man],+} drivkraft &c; the [divine] Moj Skaparen,
Gud; prime oj a) [primär] drivkraft, kraftgenerator t. ex. vatten, ånga; äv. ångmaskin o. d.; 6) primus motor;
upphovsman, initiativtagare; den som främst håller en rörelse i gång. den drivande kraften i ngt [äv. chief 2.
förslagsställare, motionär. 3. om djur en som har t. ex. kien rörelseförmåga [a poor



movie [mu'/vi] s F isht Am. film; Pi. ojs bio; go to the ojs gå på bio; ~ star filmstjärna; ^ theatre biograf[teater].
~-land [-lænd]s filmvärlden, ^-man [-mæn] s filmfotograf. ~tone [-toun] s slags ljudfilrn.

moving [mu/vig] I. a 1. rörlig, som rör (kan röra) sig; ~ picture film; ~ pictures rörliga (levande) bilder, bio[graf];
~ staircase rörlig trappa. 2. som sätter i rörelse, drivande; rö-relse- &c, jfr move; ~ power (force) drivkraft; ~
principle ledande princip. 3. rörande, bevekande. II. 5 förflyttning &c, jfr move; oj--man Am. flyttkarl. [-ii] adv
rörande, bevekande.

1. mow [mou] mowed mown ei. ^ mowed I. tr meja; slå gräs, äng, vall, skära säd: klippa gräsmatta; ~ down biidi.
nedjmeja, -göra. II. itr slå, skära, klippa jfr föreg.

2. mow [mou] I. s 1. hö-, halmstack; hövolm, skyl o. d. 2. hö-, sädesjbinge; [hö]skulle, [sädes]loge; oj-burnt
hopbrunnet hö o. d. II. tr dial, stacka, volma, skyla; köra in hö.

3. mow [mau] se 2. mop.

Mowat [mou'ot], M o watt [mau'ot, mou-], Mowbray [mou'brei, -bri], Mowcher [mau'tja], Mo-wee [mou'i:] nprr.

mower [mou'a] s 1. slåtterka,ii; gräsklippare; pi. ojs slåtterfolk. 2.slåttermaskin;gräsklipp-ningsmaskin [lawn-oj].

Mowgii [mau'gli] npr.

mowing [mou'ig] s 1. slåtter; slaget gräs; ~ seasonslåtter[tid]. 2. slåtter[äng],slog; [gräsj-vall. ^-machine [-
maji:xn] s so mower 2.

Mowii [mu:l] npr.

mown [moun] PP. av 1. mow; new-oj hay nyslaget hö.

Mowsiey [mau'zli. mou-], Mozambique [mou-

zambr/k], Mozart [mou'tscr.t] nprr.

M. P. [e'mpi:', --] (Pi. M. P.'s ei. M. P.s [-z]) förkortn. för Member of Parliament; he is an oj han är medlem av
parlamentet. M. P. av.= Metropolitan Police, m. p. —melting-point. M. Ph. = Am. Master of Philosophy, m. p. h.
= miles per hour. M. P. S. = Member of the Pharmaceutical (Philological, Physical) Society.

Mr., Mr [mi'sta] (urspr. förkortn. för master; jfr mister) herr: a) före namn Brown, oj John B.]; ~ Right den rätte
friaren; b) vid tilltal före Vissa titlar, utan namn [~ Chairman, oj President, oj Secretary, ~ Speaker m. fl.]; c) ^
före titel och namn [~ Justice Darling].

M. R. förkcrtn. för Master of the Rolls; Midland

Railway. M. R. A. S. = Member of the Royal Academy of Science (ei. Asiatic Society). M. R. C. P. (S .) =
Member of the Royal College of Physicians (Surgeons).

Mrs., Mrs [mi'siz] (urspr. förkortn. för mistress; jfr missis) före namn fru Brown, oj John B., F oj John; med eget
förnamn endast om änka (utom i legal stil), t. ex. ~ Jane B.]; Colonel and oj S. Överste och Fru S.; ivhat will oj
Grundy say? vad skall folk säga?

MS. [mae'njuskript] (Pi. MSS.) förkortn. för manuscript. M. S. = Master of Science (Surgery)', lat. memoriae
sacrum sacred to the memory [of], m. s. = month's sight. M/S = motor ship. M. S. A. = merchant shipping act;
Member of the Society of Arts; Am. Master of Science and Art. M. Sc. — Master of Science. M. S. L.= mean
sea-level. MSS. se MS. MX. —Mount; mountain. M. T. = mechanical transport. mth[s]

— month[s~\. Mt. Rev. = Most Reverend. Mts.

— mountains. M. \). = Motor (Mothers') Union.

much [mAtJ] I. a före ämnesnamn o. abstr. subst. mycken, mycket [oj rain, snow, money; noise, time, trouble,
truth; oats]; I have ojpleasure in .. -ing jag har [härmed] nöjet att, det är mig ett stort nöje att; without ~ difficulty



utan större svårighet; how oj time hur lång tid; <x/ good may it do you! ironiskt väl bekomme! lycka till! ~ right
he has to interfere with me vad har han för rätt att lägga sig i mina angelägenheter; it was all so ~ nonsense
(rubbish) det var bara prat (smörja); cry and little wool ordst. mycket väsen för ingenting. II. s 1. mycket [eat oj;
you have ~ to learn; he has not [very] oj; ~ of what you say; she is not o, to look at; it was not oj to speak of]\ we
don't see [very] oj of them now vi se inte så mycket till dem (träffa dem inte så ofta) nu; ~ you know about the
matter ironiskt du vet visst någonting om det, du; it was ~ that . . det var mycket nog (något ovanligt, storartat)
att..; not ~ F visst inte, 'sällan'; he is not oj of a linguist han är just inte någon (inte någon vidare) språkkarl;
nothing oj F just ingenting, ingenting vidare [doing att göra]; I know this (thus) o» that.. så mycket vet jag, att . .;
thus oj &v. såtillvida; make oj of göra mycken affär (ett stort nummer) av, skämma bort, fira; utnyttja &c, se
make 1.10.; think oj of ha en hög tanke om, värdera. 2. as oj lika (så) mycket [as som]; as oj again (more) lika
mycket till; not as o, as inte så mycket som, inte ens; twice as o* dubbelt så mycket; I feared as ~ det var just det
jag var rädd för; he said as oj det var just vad han sade, han sade så [ungefär]; I thought as oj jag kunde just (väl)
tro det, var det inte det jag tänkte; it is as o» as to say det är som om man skulle säga att; it is as oj as he can do
(does) det är det mesta man kan begära (vänta sig) av honom; it was as o* as he could do
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to speak det var knappt han kunde få fram ett ord; in as ~ as se inasmuch. 3. how nu hur mycket; pa restaurang o.
d. får jag betala; S sist i fråga vad [för något] [He plays the saxtuba. Plays the how how ~ is this? how ~ for this?
vad kostar det här? [pi. how ~ are (how ~ for) these?]; how ~ does it all come to? vad går det på alltsammans?
hur mycket blir det? F vad kostar kalaset? 4. so nu så mycket; om belopp av. så och så mycket [iat so nu a week
(a head)]; not so nu as inte så mycket som; av. inte ens [they had not so nu as heard of it]; without so nu as utan
att ens; if so ~ erter uppgift om ens det (så mycket); if he so nu as stirred om han bara (bara han) rörde på sig; so
^ so [och det] till den grad att; so nu for så var (gick) det med; slut på den saken, adjö med den herrn; SO nu for
..-ing ar. så går det när man ..; so nu for the present nog därmed t. v., det kan räcka så länge; so nu the better (the
worse) så mycket bättre (värre); in so ~ that se insomuch. 5. too nu för mycket; too nu of a good thing för
mycket av det goda; he was too ~ for me han var för stark (knepig, svår) för mig, han var min överman; it was
too nu for my feelings det var för starkt för mig; she was too ~ of a woman to hon var för mycket kvinna för att
..; he had had too nu to drink han hade fått för mycket. III. adv 1. mycket (jfr very): a) före komp. older, more
useful, more easily; av. ~ inferior, superior [to]]; ~ more (less) av. än mer (mindre); för att inte tala om; b) »re
vissa pred. adj. [{very] ~ afraid, alike, alone, ashamed]; ibi. av. före like [he doesn't look nu a clergyman; very
(pretty) nu like it]; c) vid verb (ofta very nu) [I nu regret the mistake; they talked nu, they did not talk very nu; I
like him very nu; this pleased him [very] äv. före rent verbala particip [is he nu hurt? I was nu amused at his
answer; I was very ~ tired by his talk; I am ~ obliged to you; if I am not nu mistaken; [very] ~ annoyed,
astonished, delighted, pleased, surprised, vexed &e (vid dylika part., som bet. sinnesstämning, äv. ensamt very)];
i attr. sms., t. ex. nu-admired mycket beundrad; nu-needed välbehövlig; thank you very ~ (F ever so nu) tack så
[F rysligt] mycket; it doesn't nu matter det betyder just ingenting, det spelar ingen vidare roll; I don't ~ like it
(doing it) jag är inte vidare förtjust i det (pigg på att göra det); it is nu to be regretted det är synnerligen
beklagligt att; this is very nu a matter of taste det är till stor del (i hög grad) en smakfråga; ~ you care about it
ironiskt du bryr dig visst något om det, som om du brydde dig [ett dugg] om det; nu as I like him hur mycket jag
än tycker om honom, så; d) vid adverbiella uttr. above the average; it is nu in use; I have not been nu away from
home of late]; ofta annan övers, i sv.,

t. ex. ~ to my delight (regret, surprise &c) till min stora förtjusning (ledsnad, förvåning &e); /v» against my will
högst ogärna; we are ever so nu early vi komma alldeles för tidigt; <>*> too low mycket (alldeles) för låg, alltför
låg. 2. före sup. absolut, utan all frågao.d.; ~ the best plan den ur alla synpunkter bästa planen; ~ the largest



amount det ojämförligt största beloppet; ~ the most likely det allra sannolikaste.

3. ungefär samma, lika [in nu the same way;pretty nu alike; ~ as usual]; nu of a size ungefär lika stora; it. is ~ the
same to me det gör mig ungefär detsamma, det kan komma på ett ut. 4. se II. 2.—5. ~ly [-li] adv skämts, mycket,
^ness [-nis] s myckenhet, mängd; much of a nu F ungefär detsamma, 'hugget som stucket'; ungefär likadana.

mucilaglle [mju:'sil|id3] s 1. [växt]slem; iak. mu-cilago. 2. gummi[lösning], -inous [-æ^inas] a slemmig; slem-;
klibbig.

muck [mAk] I. s 1. dynga. 2. Flört, smörja av. biidi.; all (sheer) nu rena smörjan (F dravlet); äv. bara prat;- the
nasty little nu F det eländiga lilla kräket; be in a nu F vara alldeles nersmord; his brains were in a nu han visste
varken ut eller in; be all of a nu of sweat bada i svett; make a nu of se II. 2., 3. II. tr 1. åid. dial, mocka, måka;
gödsla. 2. F smörja (lorta, grisa) ner [äv. ~ out, up]. 3. S förjdärva, -störa, skämma bort ngt [äv. nu up].

4. ~ about S behandla illa, 'köra' med trupp.

5. ~ out S äv. barskrapa. III. itr 1. ~ about F larva omkring. 2. ~ in together S hålla ihop i ett gäng; ~ in icith S
kampera ihop med; komma bra överens (trivas) med. 3. nu off S ge sig iväg. ~er [-o] I. s 1. S fall i smutsen; biidi.
misslyckande, fiasko o. d.; come (go) a nu S om häst störta; ramla, stå på hu-v'et isht Midi., totalt misslyckas,
göra fiasko; bli ruinerad; gå under; he came a nu av. det gick åt pipan för honom; go a ~ vara extravagant, vräka
ut pengar [on, over på]. 2. S knöl; kräk. 3. Am. S fanatiker; hycklare, läsare. 4. Am. univ. S bracka. II. itr se come
a nu under I. 1. III. tr fördärva; ~ away förslösa, vräka bort. ~-fork [-fo:k] s dynggrep. •heap [-hi:p] s dynghög.
^ing [-ig] I. s S Pi. nus smörja. II. a S lortig: vämjelig; P a v. jäkla &c; a nu daub ett eländigt kludderi.

muckle [mAkl] se mickle.

muckü-rake [mA'k|reik] s 1. dyng|skovel, -grep vani. biidi.: skandaljägare &c; the man with the nu av. en som
endast ser det som för ögonen är (så långt näsan räcker). 2. Am. en som fiskar i grumligt vatten, -worm [-wa:m] s
1. zooi. dyngmask. 2. girigbuk. 3. rännstensunge. -y [-i] a F lortig, smutsig; otäck.

mucliosity [mju:ko'siti] s slemmighet: slemlager. -ous [mju/kas] a slemmig; slem-; ~ membrane slemhinna, -us
[mju/kas] s slem.

mud [mAd] s 1. gyttja, dy; slam; mudder; väg.
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smuts, smörja; as clear as o> så klart som korvspad; as sure as o> skoi. S pinsäkert; Jling {throw) oj at biidi.
smutskasta, nedsvärta, förtala; stick in the oj sitta fast [i smörjan] av. biidi.; vara efter sin tid; stanna i stöpet; treat
as oj (as the oj bentath o.'s feet) behandla överlägset (som luft). 2. i sms. av. jord-floor, hovet]', oj wall ler-,
jordjvägg. <-v-bath [-ba:J)] s gytrjebad. ^-bespattered [-[-bi-spæ^tad]-] {+[-bi- spæ^tad]+} a nedstänkt [med
smuts]. ~boat [-bout] s mudderpråm. ~-crusher [-krA^fa] s S infanteris t. ~diness [-inis] s smutsighet; grumlighet:
oklarhet &c, se muddy, muddle [mAdl] I. tr 1. omtöckna med sprit; förvirra. 2. ~ up röra ihop; för|blanda, -växla.
3. missköta, fö rid ärva, -störa, -sumpa, trassla till, skämma bort ngt. 4. ~ away slarva (slösa) bort tid, pengar. 5.
àid. grumla. II. itr

1. arbeta på måfå (utan resultat), klåpa, fuska, knåpa, plottra, söla, famla [with med; on vidare, på; äv. ~ about]:
oj on av. krångla (dra) sig fram p& en slump, [försöka] klara sig; »v through klara sig trots felgrepp o. d.,
krångla sig igenom, nå sitt mål trots aiit. 2. &id. rota, böka. III. s oreda, röra; everything in a oj allt huller om
buller: make a oj of se /. grub on in a ru biidi. famla i mörkret. -brained [-brei^nd] a se muddle-headed. ~d [-d] a
1. omtöcknad av sprit, 'kladdig'; virrig.

2. sluddrig röst. ^-headed [-heMid] a oredig, virrig; dum, enfaldig.



mudd|y [mA'di] I. a° 1. gyttjig; smutsig; nersmord, -stänkt. 2. grumlig, grumsig. 3. gyttjefärgad, oklar i färgen,
dunkel, mörk. 4. sluddrig, tjock röst. 6. tmai. virrig, oredig; dunkel; åid. omtöcknad. II. tr 1. göra gyttjig; smutsa
(stänka) ner; -ied oaf S fotbollsdåre. 2. grumla [ner]. 3. göra oklar, fördunkla. 4. t biidi. förvirra, göra oredig. Mud
ef ord [nu'difad] npr.

mudüflat [mA^lflæt] s gyttjig strandfremsa] som blottas vid ebb. -guard [-ga:d] s stänkjskärm, -skydd, -head [-
hed] s F dumbom, tjockskalle. - -headed [-heNdid] a F dum.

ftludie [mju:'di] npr', oj's lånbibliotek i London, mudillark [mA'djlcuk] s 1. [rännstens]unge (karl) som letar 1
gyttjan vid ebb. 2. 'lortgroda'. 3. kloak-rensare. - -pie [-pai] s barns lerbulle, sandkaka. - -pilot [-paiiot] «
hamnlots. - -scow [-skau]s Am. mudderpråm. - -slinging[-slirig] s smutskastning, förtal. - -student [-[-stju:A-
dant]-] {+[-stju:A- dant]+} s S lantbrukselev. muezzin [mue'zin, mu/ezi:»] s muezzin, böneutropare.

1. muff [mAf] I. s i, en som är bortkommen i

sport &o, klåpare [ai i]; dumbom; kräk, ynk-rygg: make a oj of o. s. blamera sig. 2. misslyckande; miss, F tabbe;
besvikelse; make a oj of se 11. II. tr förstöra, 'göra bort' spelet &c; missa. III. itr 1. missa, spela uselt, blamera

sig. 2. spricka i examen.

2. muff [mAf] s muff äv. tekn.; oj coupling mnff-

koppling. ~etee [-ati*/] s mudd. muffin [mA'fin] s varm [te]kaka; ~ bell användes av ^ man som säljer ojS på
gatorna. ~66r [-i7a] s I.

kak-, bröd) värm are. 2. socker-, saltjburk med

hål i locket.

1. muffle [mAfl] s mulo.

2. muffle [mAfl] s 1. tekn. muff el ugnsinsats. 2. läderhandske för dåre; åid. boxhandske; tumvante; halvvante.

3. muffle [mAfl] tr 1. linda om, svepa (hölja) in [ofta ~ up]; ojd up [väl] omlindad, insvept. 2. linda om för att
dämpa ljud; i* VUla åror; ma-d ras se ra dörr; dämpa, tysta [ner]; -W dämpad, dov; ojd drums förstämda
trummor. [-a] s 1. varm halsduk. 2. ljuddämpare, däm-mare. 3. åid., se 2. muffle 2.

mufti [mA'fti] s 1. mufti, iagtolkare'. 2. civil dräkt, civila kläder; in oj civil[klädd].

1. mug [mAg] s 1. mugg. 2. slät bägare. 3. svalkande dryck.

2. mug [mAg] S I. s 1. ansikte, 'plyte'. 2. trut; hold your oj håll truten (muggan). II. itr I. grimasera. 2. äv. trans, /v
up sminka, maskera

[sig]-

3. mug [mAg] s S enfaldigt kräk, dumbom, 'oskuld', bondfångares offer; klåpare; oj's game tjyvspel; rackargöra,
F sattyg; fånig sysselsättning.

4. mug [mAg] S I. itr 0. tr plugga [up m ämne]. II. s 1. plugghäst; intelligenssnobb. 2. examen, tentamen.

1. mugger [nw/ga] S plugghäst.

2. mugger [mA'ga] s indisk krokodil.

muggins [mA'ginz] s 1. S dumbom. 2. si agg bärnspel.

muggy [mA'gi] a 1. kvav, tung, tryckande. 2.

dial, fuktig; möglig, mugwump [mA'gwAmp] S Am. I. s 1. politisk vilde; en som anser sig stå över partierna;
självgod herre, 'snork*. 2. åid. pamp. II. itr strunta i politik. oJsh [-ij] a S struntviktig. Muhammad[an]
[muhae'mad, -an] se Moham-

med[an]. Muir [mjua], ~head [-hed] nprr. mulatto [mju(:)læ/tou] (Pi. ~s [-z]) s mulatt, mulberry [mA,lb(a)ri] s 1.



mullbär. 2. mullbärsträd [av. oj-tree], 3. mullbärsfärg; attr. mullbärsfärgad, mörkröd. Mulcaster [mAikæsta] npr.
mulch [mAl(t)J] I. s ung. kompost. II. tr täcka över med

mulet [mAlkt] I. s plikt, böter. II. tr 1. böt-fälla; ~ a p. [in] £ JO döma ngn till 10 punds böter. 2. oj of beröva,
plundra (skitma) på.

1. mule [mju:l] se mewl.

2. muie [mju:l] s 1. mulåsna, eg. mula. 2. büdi. tjurskalle. 3. bastard; hybrid. 4. tekn. mul-, jennyjstol. 5. An»,
traktor i kanal. 6. toffel utan kiack. ^-driver [-draiVa], ^teer [-iti'a] s mul-åsnedrivare. ~y [-i] a se mulish.
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mulish [mju/lij] a° lik en mulåsna, istadig; halsstarrig, tjurskallig, trilsk. reness [-nis] s halsstarrighet.

1. mull [mAl] S moll tygsort.

2. mull [mAl] I. tr för|därva, -störa, -fuska. II. s; make a ~ of se I. III. itr Am. ~ over grubbla på.

3. mull [mAl] tr [krydda och] glödga; <^ed ale varmt kryddöl; ^>ed claret rödvinstoddy; wine glödgat vin, glögg.

4. mull [mAl] s Skotu. udde, kap.

5. mull [mAl] s skotti., stor snusdosa av nom.

mullein [mA'lin] s bot. kungsljus.

muller [niA'la] s rivsten, löpare.

1. mullet [niA'lit] s zooi. grey ^ multe; red ~ rödmull.

2. mullet [mA'lit] s her. sporr|hjul, -kringla.

mulligan [mA'ligan] s Am. siags soppa.

mulligatawny [mAxligato/ni] s indisk starkt kryddad soppa [av. soffjt?].

mulligrubs [mA'ligrAbz] s Pi. F 1. nedslagenhet, dysterhet. 2. ont i magen.

Muilinüer [mA'lin|a], -ger [-dja] nprr.

mullion [mA'lian] s lodrät fönsterpost, spröjs. ~ed [-d] a; window isht gotiskt tvärdelat fönster.

mullock [mA'lok] s 1. Austr. avfall. 2. dial, skräp, smörja.

multill- [mA'lti] i sms. (före vokal ibi. mult-) mång-.

- -colour [-kANla] a mångfärgad [uv. ~ecZ]; ~ printing flerfärgstryck. -farious [-fs'arias] a mångsidig:
komplicerad; mång|faldig, -a-handa,- av många slag. -fariously [-fs'ariasli] adv mångsidigt; påmångasätt. -form[-
'fo:m]a mångjformig, -gestaltad, av många slag; vetensk. polymorf. -formity [-fo/miti] s mångjformig-het, -
gestaltning, -graph [-'gra:f, -græf] s du-plikator. -lateral [-læ't(a)ral] a mångsidig, --millionaire [-miljans'a] s
mångmillionär. -no-mlal [-nou'mial] a 0. $ mat. polynom. -parous [mAlti'paras] a djur som föder flera ungar på
en gång; kvinna som fått flera barn. -plane [-plein] s flygv. flerdäckare.

multipllie [mA'ltipl] I. a 1. mångfaldig; komplicerad; mångahanda, av många slag; ~ firm firma med filialer på
många platser shop]\ ~ personality personlighetsklyvning. 2. multipel[-]; ~ mark multiplikationstecken. II. s mat.
multipel; least common ^ minsta gemensamma dividend, -ex [-eks] a mångfaldig. -iable [-aiabl], -icabie [-i'kabl]
a mul-tiplicerbar; som kan mångfaldigas, -icand [-ikse'nd] s multiplikand. -ication [-ikei'Jn] s 1. multiplikation; -
x, table multiplikationstabell; symbol of ~ multiplikationstecken.



2. mångfaldigande; [för]ökning. -icative[-ika-tiv, -i'k-] a multiplikations-; föröknings-, -i-city [-i'siti] s mångfald,
-ier [-aia] s mat. fys. multiplikator. -y [-ai] I. tr 1. multiplicera [by, into med]. 2. mångjfaldiga, -dubbla; öka.

3. åid. föröka, fortplanta; uppföda djur; spri-

da växter. II. itr 1. multiplicera. 2. mångdubblas; ökas. 3. föröka sig, fortplantas, sprida sig. -ying [-aiig] 5
multiplicering &c, jfr föreg. multitudile [mA'ltitj|u:d] s 1. mängd, stort antal; in a rst of cases i en mängd fall. 2.
folkj-massa, -hop: the ~ den stora mängden (hopen), massan [rise (höja sig) above the caviare to the ~ kaviar för
bönder, -inous [-u'/dinas] a 1. mångfaldig; otalig. 2. mass-, -inousiy [-u:'dinasli] adv mångfaldigt; i massor,
massvis, multure [mA'ltJa] s skotti. kvarntull.

1. mum [mAm] s mumma, slags starköl.

2. mum [mAm] I. interj tyst! tig! the word tig med det bara, nu gäller det att hålla mun. II. prcd. a tyst.

3. mum [mAm] itr kläda ut sig, spela pantomim; go [a] timing gå omkring och spela julspel jfr rumer[if\.

4. mum [mAm] s bamspr. mamma, F mams.

5. mum [mam. m] s F för ma'am.

mumble [niAmbl] I. itr 1. mumla. 2. tugga, mumsa isht med tandlös mun. II. tr 1. mumla [out fram]. 2. tugga på.
III. s mummel. Mumbo Jumbo [mA'mbo^) dgA'mbo^)] I. npr negeravgud. II. s föremål för vidskeplig vördnad;
potentat, idol; äv. buse; ibi. 'fluga', mummer [mA'ma] s 1. åid. utklädd person, pantomimspelare; ung.
stjärngosse. 2. förakti. skådespelare. ~y [-ri] s 1. åid. pantomim, [maskeradupptåg; julspel av kringvandrande
barn. 2. biidi. narr-, gyckel|spel, tom ritual, löjliga ceremonier, mummilification [mA'mifikei'Jn] s mumifiering. -
f|y [nWmifai] tr mumifiera, förvandla till mumie; -ied äv. hoptorkad.

1. mummy [niA'mi] I. s 1. mumie äv. biidi.; ~ case mumiekista; ~ cloth mumiesvepduk. 2. ^ mjuk massa; beat to
a ** F slå alldeles fördärvad, göra mos av. 3. siags mörkbrun färg. II. tr mumifiera.

2. mummy [mA'mi] s bamspr. mamma, F mams. mump [mAmp] I. itr 1. F vara sur, t jura. 2. S

se bedrövlig ut; himla sig; gnälla. 3. S gå och tigga, bettla. II. tr 1. S låna, 'fäkta'. 2. åid. diai. mumla [fram]; tugga
på. [-a] s

S tiggare, bettlare. ~ery [-ari] s S tiggeri. ~ing [-ig] a ynklig, gnällig. ~ish [-ij] a sur,

vresig. [-s] s pl., konstr. ss. sing. 1. läk. pås-

sjuka. 2. F surmulenhet, dåligt lynne, gråvädershumör, mums [mAinz] s bamspr. mamma, F mams. mun [mAD,
man] hjälpv diai. för must. munch [mAn(t)JJ itr o. tr mumsa [på]. Munchausen [mAntJo/zn, -au'zn] npr Münch-
hausen.

mundane [mA'ndein] a jordisk, av denna världen, världslig, mundungus [mAndA'ggas] s åid. bondtobak.
mungoose [mA'gguis, --] se mongoose. Munich [mju/nik] npr München.
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museum

municipal [mju(:)ni'sip|(a)l] a0 1. municipal, kommunal; stads-, kommun-; ~ borough kommun; oj council
kommunal-, stadsjfullmäktige; ~ town [köp]stad. 2. ~ law allmän (borgerlig) lag [mots, international law], /vism
[-[-a-lizm]-] {+[-a- lizm]+} s 1. [förkärlek för] kommunal självstyrelse. 2. lokalpatriotism. ~ity [-æ'liti] s 1.
kommun; stad. 2. kommunalstyrelse, stadsmyndigheter, magistrat. ~ize [-alaiz] rfrkom-munalisera.

munificllence [mju(:)ni/fisn|s] s frikostighet.

-ent [-t] a° storartat frikostig; storslagen donation, muniment [mju'/nimant] s vani. pi. ~s urkunder, dokument,
privilegiebrev, åtkomsthandlingar o. d.; s ammunitionsdepartementet 1915—1921. 2. biidi. utrustning,



materiel[l], medel pengar. 3. sg., àid. befästning, fäste. II. tr utrusta, förse med materielp] (ammunition &c). ^-
factory [-fæNktari] s ammunitionsfabrik, ^less [-lis] a utan ammunition. <%/-making [-meiNkig] s
ammunitionstillverkning, ^-worker [-wa:vka] s ammnnitionsarbetare. munnion [mA'nian] se mullion. Munnoch
[mA'nok], Munro [mAnrou', man-],

Munsey [mA'nzi], Munster [mA'nsta] nprr. mural [mju'aral, mjo:-] a 1. mur-, vägg-; /x, crown murkrona; ~
painting väggmålning. 2. lik en mur, brant, lodrät. Murchison [ma/tjis^ma/k-], Murcott[ma:'kat] nprr.

nurder [ma/da] I. s mord [of på]; case mordaffär; hjälp! mördare! cry ~ ropa på hjälp; cry blue ~ F skrika i
himmelens sky, gallhoja; voja sig; ~ will out ett brott kommer förr eller senare i dagen; F sanningen kryper nog
fram: the ~ is out F mysteriet är uppklarat; nu har det kommit fram (sipprat ut); nu är det sagt; thou shalt do no ~
bibi. du skall icke dräpa. II. tr 1. mörda. 2. biidi. fördärva, misshandla s&ng o. d.; rådbråka språk. ~er [-ra] s
mördare. ~ess [-ris] s mörderska. ~0US [-ras] a° 1. mordisk, blodtörstig; mord-

assault, weapon]. 2. mördande av. biidi. fre, climate, heat].

Murdoch [ma/dok], Murdstone [ma/dstan],

Mure [mjua, mjo:] nprr. mure [mjua, mjo:] tr yani. ~ up 1. inspärra. 2.

omge med mur[ar]. murex [mju'areks] s zooi. purpursnäcka, muriatlle [mju'ari|it] s hand. klorid; rw of soda
[kok]salt. -ic [-æ'tik] a hand. acid saltsyra.

Muriel [mju'arial, mjo:-], Murison [mju'arisn,

mjo:-] nprr. murk [ma:k] I. a aid. poet. 1. se o^y 1. 2. dimmig; tät. II. s mörker, finess [-inis] s mörker &c, se följ.
~y [-i] a° 1. mörk, skum, dun-

kel; dyster. 2. mulen; svart mörker, tät dimma. 3. biidi. skum, misstänkt.

murmur [ma-Zma] I. s 1. sorl, brus, sus; surr. 2. mummel; dovt knot, knorr[ande]; vocal ~ vowel vokalmummel
[a]; without a ~ utan knot, F utan att knysta (mucka). 3. iak. ar. blåsljud. II. itr 1. sorla, porla, brusa, susa; surra.
2. mumla, muttra; knota, knorra [at över; against mot]. III. tr mumla fram. /-ver [-ra] sen som knotar, en
missnöjd, roing [-rig] s 1. sorl[ande], porlande, brus[ande], [-susande];-] {+susan- de];+} surr[ande]. 2.
mumjlande, -mel; [-knogande],-] {+kno- gande],+} knorr[ande]. ~ous [-ras] a° 1. sorlande, susande; surrande; ~
admiration sorl av beundran. 2. mumlande.

Murphy [ma:'fi] I. npr iri. II. s F potatis.

murrain [mA'rin] s 1. mjältbrand. 2. a on .. aid. må hin ta .., åt fanders med ..

Murray [mA'ri], Murrell [nu'ral, mAre'1] nprr.

murrey jnA'ri] a o. s åid. purpur-, mörkjröd [färg].

Murtagh [ma'/ta] npr.

Mus. B[ac]. [mA'zbi:', -bæ'k] förkortn. för Bachelor of Music.

muscaSldel [mAskajde'1] se muscatel, -dine [-[m\r-skadin]-] {+[m\r- skadin]+} s muskatelldruva; àid.
muskatell[vin]. -t [mA'skat] s muskat|druva, -vin. -tel [-tei] s muskatelldruva; muskatell[vin].

muscle [mAsl] s 1. muskel; he didn't move a ~ han rörde inte en min; F han rörde inte en fena; control oSs är.
hålla skrattmusklerna i styr. 2. koii. muskler; muskelvävnad; muskelstyrka; a man of en karl med muskler. 3. åid.
se mussel. ~-bound [-baund] a stel i musklerna; över tränad. [-d] a i sms. med .. muskler; well-rmed väl
utvecklade muskler, muskulös. <vless [-lis] a utan muskler, svag, slapp.

Muscov ite [mA'skav]ait] I. s 1. åid. moskovit, ryss. 2. äv. mo, min. muskovit giimmerart; 'ryss-glas'. II. a
moskovitisk, rysk. -y [-i] npr åid. Ryssland; ~ duck myskand; ^ hide (leather) ryssläder.

musculallr [mA'skjulla] a 1. muskel- system, tissue, strength]. 2. muskulös, [muskel]stark, kraftig, -rity [-æ'riti] s



muskelstyrka, -ture [-atJa] s muskulatur.

Mus. D[oc]. [mA'zdr/, -do'k] förkortn. ror Doctor of Music.

1. muse [mju:z] s 1. Mo, musa, sånggudinna; the [nine] Mojs [de nio] muserna. 2. ngns musa, sångmö. 3. poet.
skald.

2. muse [mju:z] I. itr 1. fundera, grubbla [on, over på, över]; sitta och fundera, drömma. 2. inskjutet säga [halvt]
för sig själv; ~ aloud tänka högt. 3. ^ se begrundande [on på]. II. s aid. tankspriddhet, drömmeri; lost in a o,
försjunken i djupa tankar. [-a] s drömmare; grubblare.

museCte [mju(:)ze't] s mus. musette.

museum [mju(:)zi'am] s museum; the British
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Brittiska m rise et; ~ piece museijsak, -föremål: ibi. mästerstycke, mönster.

1. mush [niAjl s S 1. paraply: r^-faker paraplyreparatör. 2. drosk-, biljägare med få vagnar.

2 mush [hiaJ] s o. itr am. resa mad hundsläde.

3. mush [mAj] s 1. mos, röra, sörja: Am. [-[majs]-gröt;-] {+[majs]- gröt;+} ~ of snow snö|sÖrja, -slask; make a ~
of F fördärva, missköta &c, jfr mess I. 3. 2. radio störning. 3. biidi. S smörja, dravel. -head [-hed] s S 'blötdjur',
ynkrygg. ~-ice [-ais] s issörja. finess [-inis] s mjukhet; grö-tighet; blöthet, mjäkighet &c, jfr mushy. mushroom
[mA'Jrum] I. s 1. champinjon; ibi. ätlig svamp i aiim.; spring up like n^s skjuta upp som svampar [ur jorden]. 2.
widi. uppkomling. 3. S paraply; <«w-faker paraplyreparatör. 4. F damhatt med nedböjda brätten. 5.[ruk]« moln.
II. attr. a 1. champinjon- ketchup, sauce]. 2. svampiik[nande]. hastigt uppvuxen, uppkomlings-, kortlivad,
kristids- [-enterprise];-] {+enter- prise];+} ~ growth svampartad utveckling; något som skjutit upp som svamp[ar]
[t. ex. rw suburb]. 3. anchor skålankare. III. itr 1. plocka svamp (champinjoner) [go r^ing], 2. Am. skjuta upp som
svamp[ar]. -3. om eld sprida sig. 4. om gevtrsknia plattas till.

mushy [mArJi] a 1. mjuk, mosig, lös, sörjig, slaskig. 2. om ljud grötig, otydlig. 3. biidi. S slapp, blöt, mjäkig;
krafsig, värdelös.

music [mju/zik] s 1. musik: piece musikstycke; sheet of ~ notjhäfte, -b\&å; play (perform, åid. make) ~ göra
musik, spela, musicera; ~ performed during dinner taffelmusik; we had some ~ det gjordes musik, man
musicerade; rough <>v> kattmusik oväsen med grytlock o. d.; sacred ~ kyrkomusik; to the ~ of till musik
(tonerna) av, med ackompanjemang av; set to ~ sätta musik till, tonsätta: be fond of (skilled in) have an ear (a
tum) for ~ vara musikalisk; face the ~ F ta konsekvenserna, [få] stå sitt kast; inte darra på manschetten, möta
kritiken med lugn, hålla stånd [mot skallet jfr 4.]. 2. musikalier, no-t|er, -häften, F musik [written {printed) bring
some ~ ta med sig noter; copy ~ skriva noter; play without <v» spela utan noter; turn the ~ vända noterna. 3. åid.
utom [-musikkår],-] {+mu- sikkår],+} musikanter. 4. jakt. skall. ~al [-(a)l] I. a° 1. musikalisk; välljudande,
melodisk £<ni voice]; attr. förtjust i musik, spelskicklig [a ~ person; ^ taste]; have a <%,1 urn vara [litet]
musikalisk jfr music /.; ~ part musikalisk del; äv. stämma; ~ pitch tonhöjd. 2. musik-['v/ evening, festival,
instrument, student]; ~ item musiknummer; [~] notes no tier, -tecken, -text; fv» party musikalisk, soaré. 3. ~ box
speldosa; ~ chairs sällskapslek hela havet stormar; ~ clock spelur; ~ comedy ung. operett: ^ glasses
glasharmonika. II. s se ^ale [-ci/1] s Am. musikalisk soaré, ^ality [-æ'liti], ^ainess [-(a)lnis] s 1. musikalisk
karaktär;

välljud, melodiskhet. 2. musikalisk uppfattning. ~-book [-buk] 5 notbok. ~-box [-boks] s 1. se musical box. 2.
skämts, piano. 3. aid. positiv. ^-case [-keis], ^-folio [-fou'lio(u)] s notportfölj, ^-grinder [-graivnda] s gatmusi-



kant. rv-haü [-ho:l] .<? ung. varieté: singer vissångare; ~ song kuplett. ^ian[mju(:)zi'J~n] s musiker; musikant; be
a good ~ äv. vara mycket musikalisk. ~ianly [mju(:)zi/Jnli] a verkligt musikalisk, av hög konstnärlig rang. ^-
lesson [-le^sn] s musik-, spel|lektion. -master [-ma:'sta] s musiklärare. ~-paper [-pei^pa] s notpapper, rw-pen [-
pen] s notstift, rastral. ~-rack [-ræk] s nothylla. -rest [-rest] s nothållare Pa piano. ~-room [-ru(:)m] s 1.
musikrum. 2. konsertsal. -scores [-sko:'z] s pi. noter; partitur, ^-seller [-serla] s musikhandlare. ~-sheet [-Ji:t]s
notjhäfte, -blad. ~-shop [-Jop] s musik;affär, -handel, ^-stand [-stænd] s notställ[are]. -Stool [-stu:l] s pianostol,
musing [mju/zig] I. a° tankfull, grubblande, fundersam; [själsjfrånvarande, drömmande. II. s fundering[ar],
grubbleri; själsfrånvaro, djupa tankar, drömmeri. musk [mAsk] s 1. mysk. 2. se ^-deer. 3. bot. myskört m. fl. ~-
bag [-bæg] s myskpung. -beetie f-bi:'tl] s zooi. myskjbagge, -bock. -crowfoot [-krou'fut] s bot. desmeknopp. -deer
[-dia] s zooi. myskjdjur,. -hjort,

[-dAk] s zooi. myskand. musket [niA'skit] s musköt; gammalmodigt gevär, ^eer [-i'a] s musketör, ^oon [-u/n] s
åid. muskedunder. ~-proof [-pru:f] a skott|fri, -säker. ~ry [-ri] s 1. åid. musköter, gevär koii.; musketörer,
infanteri. 2. nu skjutning med gevär; ~ training skjututbildning; school of ~ skjutskola. 3. gevärseld. ~-shot [-Jot]
s 1. musköt(gevärs)|skott, -kula. 2. musköt-, bösslhåll.

musklliness[mA/skjinis].«fmysk,doft,-lukt. --mal-

low [-mæ lo(u)] s bot. desmeros. - -melon [-[-me'lan]-] {+[-me'- lan]+} s bot. melon. - -ox [-o'ks] s zooi.
myskoxe. --plant [-pla/nt] s bot. myskört vani. Mimulus mo-schatus; äv. desmeros. - -rat [-ræ't] s zooi. 1.
bisamråtta; pälsverk bisam. 2. äv. desmanråtta; pälsverk mysk-, silver|bisam. - -rose [-rou'z] s bot. myskros. -y [-
i] o mysk|artad, -doftande. Muslim [mA'zlim] se Moslem. muslin [mA'zlin] s 1. muslin; i sms. muslin[s]-. 2. F
fruntimmer; bit of ~ kvinna, flicka. 3, & S segel. «*ed [-d] a klädd i (med) muslin, '•v81 [~e't] s slags grövre
muslin, musquash [mA'skwoJ] s bisam; se äv. musk-rat. muss [uiASj s o. tr Am., se mess. mussel [mAsl] s zooi.
mussla; blåmussla Mussulman [liv/sim an] s (pi. o. a se Moslem. mussy [niA'si] a Am., se messy. I must [niAst]
s [druv]must, druvsaft, nytt

(ojäst) vin. 2. must [in/.st] s unkenhet; mögel.
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3. must [mAst] I. a galen jfr föij. [go II. s 1. galenskap, vilt ursinne. 2. galen elefant-hanne (kamel).

4. must [mAst, mas(t), ms] hjälpv pre*, o. i vissa fail imp. [jfr have to]. X. måste [I ~ go now; he said I oj go; it
was too late to retreat, he xo* make good (stå vid) his word ansSg han sjaiv]; they o, have been very old de måste
(måtte) ha varit mycket gamla: if you had been there you ~ have seen it om du hade varit där, så måste du ha
(hade du [alldeles] säkert) sett det; it o, be remembered man måste (får) komma ihåg att; you ~ stay at home du
måste (får) stanna hemma; he ~ be very rich han måste (måtte) vara mycket rik; all o, out allt måste (skall) fram;
~ you go alreadyf måste (skall) du redan gå? you oj know äv. du skall veta, du förstår att, jfr 2. 2. isht om ngt
dumt el retfullt äv. skall, skulle [nödvändigt (förstås)] [if you ~ buy that dog; the fool ~ needs go and quarrel ("bli
ovän) with his only friend; just as I Was bttsiest, he oj come worrying (och störa mig)]; if it ot be om det
nödvändigt skall så vara, eftersom det inte går med mindre. 3. ~ not får inte, fick inte [you ~ not go; he said I oj
not go]; ibi. äv. skall inte [you o^n't stay too long in the water]; ~ never får aldrig, fick aldrig.

mustachile [mastcr/J, mus-], -io [-o(u)] se moustache.

mustang [mA'stæg] s mustang, präriehäst.

Mustapha [mA'stafa] npr.

mustard [mA'stad] s 1. senap äv. bot ^spread with o» stryka senap på; grain of ~ seed bibi. senapskorn; ~ gas
senapsgas; keen as ~ F entusiastisk, ivrig; nitisk. 2. Am. S det (den) som sätter piff på ngt, det (den) bästa. ~-pot



[-pot] s senapsburk.

muster [mA'sta] I. s 1. & &c mönstring, inspektion, besiktning; pass oj undergå mönstring (inspektion) utan
anmärkning, bli antagen, godkännas äv. widi.: bestå provet, hålla måttet, duga [as, for till]; äv. få passera [-
[oanmärkt],-] {+[oan- märkt],+} gå an; in oj uppställd till inspektion; framlagd till granskning o. d. 2. uppbåd;
[församling, samlad styrka, skara; kull, flock på-fåglar. 3. se oj-roll. II. tr 1. mönstra trupp &c, inspektera,
besiktiga; & av. mönstra, uppgå till; ~ in (into service) in- pålmönstra; ~ out [of service] av|mönstra, -skeda,
utskriva; ^ the-watch ropa upp vakten. 2. uppbåda; samla [ihop]; uppdriva, f-å ihop, prestera; uppbjuda; ibi.
uppvisa [ofta ~ up]; oj up courage uppbjuda allt sitt mod, ta mod till sig; ^ up o.'s energies (strength) uppbjuda all
sin energi (kraft). III. itr 1. mönstra, förrätta (undergå) mönstring &c, inspektera[s]. 2. samlas, träffas, möta upp.
~-book [-buk] s ^ rulla, styrkeförteckning: bemanningslista p& öriotrsman. ~-roll [-roul] s X vt [-[mön-
ster]rulla;-] {+[mön- ster]rulla;+} »i* av. upprop.

mustiness [nu'stinis] s unkenhet &o, jfr musty. mustn't [mAsnt] = TOws£ not. musty [mA'sti] a 1. unken;
instängd luft; möglig; om agg skämd; sut[nad], illaluktande. 2. biidi. för|legad, -åldrad, gammalmodig; för-
sumpad.

mutliability [mju:t|abi'liti] s föränderlighet, mu-tabilitet; ostadighet; ombytlighet. -able [mju*/tabl] a° föränderlig,
mutabel; obeständig, växlande, ostadig; ombytlig. -ate [-ei't] itr o. tr 1. bioi. mutera. 2. spràkv. omljuda, få (ha,
förorsaka) omljud; <^d omljudd. -ation [-ei'Jn] s 1. förändring; växling. 2. bioi. mutation. 3. sprakv. omljud.

1. mute [mju:t] itr om fàgei träcka.

2. mute [mju:t] I. a 1. stum; mållös; tyst; stand r\i of malice jur. vägra svar t inför rätta; oj sioan [knöl]svan. 2.
stum, ej uttalad bokstav [oj c].

3. fon. explosiv konsonant. 4. om vin fadd, avslagen. II. s 1. stum person. 2. teat, statist. 3.
begravningsentreprenörs biträde, bårkarl o. d.

4. i Orienten stum tjänare (eunuck). 5. fon. muta, explosiva. 6. mus. sordin; dämmare. III. tr dämma instrument;
dämpa, döva. <v/ly [-ii] adv stumt; tyst, i tysthet, o^ness [-nis] s stumhet; tyst|het, -nad.

mutil ate [mju/til|eit] tr stympa äv. büdi., lem-lästa; vanställa, förvanska, korrumpera text

0. d. -ation [-ei'Jn] s stympjande, -ning: förvanskning. -ator [-eita] s en som stympar; förvan8kare.

mutinlleer [mju:tini'a] I. s myterist; upprorsman. II. itr göra myteri, -ous [mju:'tinas] a° upprorisk; myteri[st]-; ~
spirit upprorsanda. •y [mju'/tini] I. s myteri av. biidi.; resning, uppror; raise a ~ anstifta myteri. II. itr göra myteri,
mutism [mju/tizm] s stumhet; dövstumhet; tystnad.

mutt [mAt] s Si. fårskalle; av. karl, typ. 2. hundracka.

mutter [mA'ta] I. itr mumla, muttra [to o. s. för sig själv]; knota, knorra [at över; against mot]. II. tr mumla fram;
ojed äv. halvhög, dov. III. s mumjlande, -mel; knot, mutton [mAtn] s 1. fårkött; roast oj fårstek; eat {take) o.'s ~
äta en enkel middag [with med, hos]; as dead as oj stendöd. 2. skämts, får; let us return to our ojs gallicism [låt
oss [-återkomma]-] {+återkom- ma]+} till ämnet, till saken, ^-chop [-tjo'p] s

1. lammkotlett. 2. ~s, <x/ whiskers slags poli-songer. ~-flst [-fist] s S stor, röd hand. -ham [-hæm] s salt
fårlår,'fiol'. ~-head[-hed] s F fårskalle, dumhuvud, ^-headed [-hesdid] a F fårskallig. y [-i] a liknande fårkött, får-.

mutual [mju/tjujal, -tj-] a° 1. ömsesidig; inbördes; admiration society sällskap för inbördes beundran. 2. eg.
oriktigt gemensam [oj friend]; oj efforts förenade ansträngningar. ~ism [-alizm] s mutualism, uog. ömsesidig
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nytta. ~ity [-æliti] $ ömsesidighet; ömsesidigt beroende, mux [nuks] s o. tr Am. o. dial, se muclc. muzhik [mu^ik]
se moujik. muzz [mAz] tr S 1. göra dåsig; omtöckna. 2. plugga. tvJness [-inis] s F dåsighet; lurighet Ac, jfr
muzzy. muzzl|e [mAzl] I. s 1. nos, mule, tryne; S ansikte; käft. 2. munkorg av. biidi., nosgrimma. 3. kanon-,
gevärsinynning; ~ velocity projektils mynnings-, utgångs|hastigbet. II. tr 1. sätta munkorg på av. biidi.; tysta ner;
law -ing the press munkorgslag. 2. »£• bärga segel. ~-loader [-louMa] s mynningsladdare, muzzy [mA'zi] a° F
dåsig, sömnig, slö; yr i huvudet, omtöcknad, lurig. NI. V. 0. förkortn. för Member of the Royal Victorian Order.
M. W. = Most Worshipful (Worthy). M. W. B. = Metropolitan Water Board. Mx. = Middlesex. my [mai, obet.
ofta mi] poss pron min, mitt, mina; ~ dear kära du, kära vän; ~ eye! ~ goodness! Ac, isht Am. oh, **»/ kors! nej!
tänk!

myalgia [maise'ldgia] s läk. myalgi, muskelsmärta.

mycelium [maisi:'liam] s bot. mycel[ium]. Mycenæ [maisi:'n|i(:)] npr Mykene. ~an [-i'an]

a mykensk. mycologllist [maiko'lod^ist] s mykolog, svampkännare. -y [-i] s mykologi, svampvetenskap. Myers
[mai'a|z], ~cough [-sko(u)] nprr. mylord [milo/d] se lord I. 7. mynheer [mainhs'a, -bi'a] s holländare. Mynott
[mai'nat] npr.

myopile [mai'|oup] s närsynt person, -ia [-[-ou'-pia]-] {+[-ou'- pia]+} s iak. myopi, närsynthet. -ic [-o'pik] a
närsynt, -y [-opi] s närsynthet. myosotlle [mai'asjout] s bot. förgätmigej. M-is

[-ou'tis] s bot. Myosotis; förgätmigej, myriad [mi'riad] I. s myriad, oräknelig mängd. II. a att. oräknelig, otalig;
ibi. rikt skiftande o. d. ~'minded [-maiNndid] a litt. utomordentligt allsidig (begåvad), myriapod [mi'riapod] s
zooi. mångfoting. myrmidon [ma/midan] s 1. grek. antik, myrmidon. 2. ngns hejduk, legodräng, underhuggare; ~
of the law lagens hantlangare, rättstjänare, F byling, griphummer.

1. myrrh [ma:] s myrra balsam.

2. myrrh [ma:] s bot. [spansk] körvel. Myrrha [mi'ra] npr.

myrtllaceous [ma:tei'Jas] a myrten-. -le [ma:tl]

s bot. myrten, myself [inaise'lf, obet. av. mi-] pers o. refl pron [jag] själv; mig [själv]; 1 saw it / saw it jag såg det
själv; I ~ am doubtful själv (för min egen del) är jag tveksam; the doctor and rsj doktorn och jag; you and ~ du
och jag [själv]; better than ~ bättre än jag [själv]; I have hurt ~ jag har skadat mig;

I enjoyed ~ jag roade mig (hade roligt); T like to find out for ~ jag vill ta reda på det på egen hand, ar. jag tycker
om att ta reda på saker och ting på egen hand; when I came to ~ again när jag kom till sans igen; I am not quite ~
jag är inte riktigt mig själv (kry, i form, i mitt ässe). Mysia [mi'sia] npr Mysien. Mysore [maiso:'] npr.

mystllagogue [mi'st]agog, -göug] s antik, mysta-gog, mysterietolkare, -erious [-Marias] a° 1. mystisk death,
murder, house, person]; gåt-, hemlighetsfull, oförklarlig, outrann-saklig, mysteriös. 2. om pers. av. hemlighetsfull
[av sig], -eriousness [-i'ariasnis] s 1. mystik, gåtfullhet jfr föreg. 2. hemlighets[fullhet, -makeri. -erjy [-ari] s 1.
mysterium; något mystiskt (hemlighetsfullt, obegripligt), oför-kiariig gåta, hemlighet; pi. -ies mysterier; the -ies
av. mässoffret, nattvarden; wrapped (wrapt) in ~ höljd i dunkel; it is all a ^ to me det är en fullkomlig gåta för
mig; the ~ of the thing det mystiska i saken; make no ~ of inte göra någon hemlighet av, inte sticka under stol
med; be in a ~ inte veta varken ut eller in. 2. hemlighets|fullhet, -makeri. 3. mysterium medeltida skådespel [äv. ^
play]. 4. (eg. annat ord) åid. hantverk, yrke, fack; av. skrå, gille, -ery-ship [-ariji'p] s under världskriget armerat
handelsfartyg, Q-båt u-båtsförstörare. -ic [-ik] I. a mystisk arts, rites, doctrines, relations]) ockult, för|borgad, -
dold; sinne-bildlig, allegorisk; gåtfull; poet. hemsk, skräckinjagande. II. s mystiker, -ical [-ik(a)l] a° mystisk jfr
föreg. -icism [-isizm] s mystik; mysticism. -ification [-ifikei'Jn] s 1. mystifikation; bedrägeri, drift, skoj;
huvudbry. 2. gåta, mysterium. -if]y [-ifai] tr 1. mystifiera; förbrylla, sätta myror i huvudet på, göra perplex; driva
(skoja) med; look -ied se ut som om man inte visste vad man skall tro. 2. göra mystisk, hölja i dunkel; krångla
till. myth [mi]}] s 1. [ibi. av. mai|)] myt, [guda]saga, sägen, legend. 2. biidi. myt, fabel, dikt, [-lögn-historia],-]
{+lögn- historia],+} [upp]diktad person «i. sak. ^ic [-ik] a mytisk isht i eg. bet. ^ical [-ik(a)l] a° mytisk; Midi.



sagolik, [upp]diktad. <vicize [-isaiz] tr göra till (behandla som) myt[er]; tolka mytiskt. <vographer [-o'grafa] s
myto-graf.

Mytholm [mai'5am], ~royd [-roid] nprr. mythologllic[al°][mi|)alo/d5ik,-(a)l,mai-] a mytologisk; mytisk, -ist
[mi^o'ladjist, mai-] s mytolog, myt|forskare, -kännare; mytdiktare. -ize [mi{)o'lad3aiz, mai-] itr o. tr
mytologisera. -y [mifjo'ladji, mai-] s mytologi, guda-lära, myt|forskning, -kännedom, mythopolleic [mifioupli/ik,
mai-], -etic [-oe'tik]

a myt|skapande, -bildande, -diktande, mythus [mai'jDas] s myt. Mytilene [mitili:'ni(:)] npr.
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N.

N, n [en] (Pi. N"s, Ns) s bokstaven n. N., n. [en] förkortn. för North {Northern); national; neuter; new; noon;
note[s]; noun; number. N. A. [e'nei'] förkortn. rör North America[n]. na [nei, na] Skotti. se no, none, not. n/a
förkortn. rör non-acceptance. Naaman [nei'aman], Naas [na:s] nprr.

1. nab [næb] mest Nordeng. o. Skotti. s 1. nabb, udde; bergknalle. 2. gevärsbane.

2. nab [næb] tr S gripa, nappa, hugga [åt sig]. Nab ha [ncr/ba] npr.

nabob [nei'bob, äv. nabo'b] s 1. nabob, indisk ståthållare ei. guvernör. 2. biidi. stenrik knös,

'krösus', isht som samlat förmögenhet i Ostindien.

Naboth [nei'boj)] npr.

nabs [næbz] S ung. själv; his ~ han (honom) själv.

nacarat [næ'karæt] s X. ljusröd färg med skiftning i orange. 2. fin orangeröd vävnad. nacrSle [nei'k|a] s
pärlemo[r]. -eous [-rias], -ous

[-ras] a av ei. lik pärlemo[r], pärlemo[r]-. nadir [nei'dia] s X. astr. nadir. 2. büdi. lägsta

punkt ei. tillstånd, nævjus [ni/v|as] (pi. -i [-ai]) s läk. födelsemärke. X. nag [næg] s liten ridhäst, klippare; F häst.
2. nag [næg] I. tr hacka (gnata) på. II. itr gnata [at på].

Naga [na:'ga], Nagasaki [nægascr/ki] nprr. nagglling [næ'g|ig], -y [-i] a gnatig. Nahum [nei'ham] npr. naiad
[nai'æd] s mytoi. najad, naif [na:i/f] a se naive.

naii [neil] 1. s X. nagel; klo; fall upon a p. tooth and oj kasta sig över ngn med näbbar och klor. 2. spik, söm,
dubb; the o* bites spiken drar; hit the [right] ~ on the head träffa huvudet på spiken; on the o, tvärt på skivan,
kontant; hard as o*s F järnhård; i utmärkt form; as dead as a [

to the counter (barn-door) avslöja. 2. beslå med spik. 3. spika igen; ~ down igen-, till|spika; o> a p. down
förplikta ngn oåterkalleligen; o, up se ~ down; äv. uppspika. 4. S hugga, lägga vantarna på. brush [-brAj] s
nagelborste. <%,-claw [-klo:] s kofot. ~er [-a] s I. en som spikar; spiksmed. 2. S över-dängare [at i ngt]. ~ery [-
ari] s spiksmedja, ^-headed [-heNdid] a försedd med (ei. liknande) spikhuvud: ~ letters (characters) kilskrift.

Nain [nei'in, nein] npr. nainsook [nei'nsuk] s slags fint bomullstyg. Nairn[e] [nsan], Nairnshire [n£ranj(i)a] nprr.
naive [neiv] a0 se naive.

naive [na:i/v, äv. - nai'iv] a° naiv. oj\& [-tei],

~ty [na:i/v(i)ti] s naivitet, naked [nei'kid] a° X. naken, bar, blottad; ~ eye blotta ögat, obeväpnat öga. 2. kal. 3.
ohöljd, oförställd, uppenbar; the ~ truth nakna (rena) sanningen. 4. blottställd, obeväpnad, värnlös, namable =
nameable.



namby-pamby [næ'mbipæ'mbi] I. a överdrivet känslosam, pjollrig, sentimental, sipp. II. s känslojpjunk, -samhet i
tal och skrift, pjoller. ~iSm [-izm] S se föreg. II. name [neim] I. s X. namn, benämning [of for + ~ förnamn; my
oj is mitt namn är,

jag heter; ivhat is the o. of. .? vad heter .. ? mention by ~ nämna vid namn; a boy Tom by ~ (by o, Tom, of the o,
of Tom) en gosse vid namn Tom; know by ~ känna till namnet; go by (under) the oj of.. vara känd under
namnet..; in ~ [only] till namnet; in a p.'s o» i ngns namn; in o.'s own o> i eget namn, utan bemyndigande av ngn
annan; put o.'s o, down anmäla sig som sökande [for till]; keep o.'s ~ on the books kvarstå som medlem av
samfund &o [mots, take O.'s o* off the books]; put o.'s oj to sätta sitt namn under, skriva på växel &c; send in
o.'s o, låta anmäla sig vid besök; call a p. [bad] ojs giva ngn öknamn, överösa ngn med skällsord; what's in a o, f
vad betyder väl namnet? namnet gör intet till saken. 2. namn, rykte, ryktbarhet; bad (ill) o, dåligt rykte; win
(make) 0.8. a oj skapa (förvärva) sig ett namn (stort rykte). II. tr X. kalla med namn, benämna, uppkalla [after,
from efter]. 2. [om]nämna, omtala. 3. ut[nämna, -se, bestämma [as, for, to till uppdrag, tjänst]. ~able [-abl] a X.
nämnbar. 2. minnesvärd, ^-child [-tjaild] s person (barn) uppkallad efter en annan [a p.'s ^less [-lis] a° 1.
namnlös. 2. onämnd, anonym, obekant. 3. onämnbar. ~ly [-li] adv nämligen. ~-part [-pcr.t] s titelroll. ^sake [-
seik] s namne.

Nan [næn] kortn. för föij. Nancy [næ'nsi] npr. nankeen [nægki/n], nankin [nægki'n] s nankin, gult bomullstyg. [-
z]s pi. nankinbyxor. Nannüie, -y [næ'ni] npr. nanny [næ'ni], ^-goat [-gout] s get. Nantucket [næntA'kit],
Nantwich [næ'ntwitf],

Naomi [ne(i)'omi] nprr. I. nap [næp] I. s.lur, kort sömn: have (take)
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natron

o ~ = //. II. itr ta sig en lur; catch a p. ^>ping finna ngn sovande; överjraska, -rump-la ngn.

2. nap [næp] I. a lugg, ludd p& waae o. a.; felb.

II. tr tekn. noppa, rugga.

3. nap [næp] s F se napoleon 2.

nape [neip] s nacke [the ^ of the neck]. napery [nei'pari]s åid. o. Skotti. linne, isht duktyg. Naphtali [næ'ftalai]
npr.

naphtha [nae'f^a] s kem. nafta; tungbensin. ~lene [-li:n], oJine [-lin] s naftalin. ~lize [-laiz] tr impregnera ei.
mätta med nafta. Napier [nei'pia] npr. ~ian [napi'arian] a. napkin [næ'pkin] s 1. servett [av. table-*»]. 2.

»ten handduk. 3. blöja. Naples [neiplz] npr Neapel, napless [nae'plis] a utan lugg; luggsliten, napoleon
[napou'lian] s 1. napoleon franskt gnid-

mynt = 20 francs. 2. kortspel (förkort, nap).

Napoleon [napou'lian] npr. [napou^lio'nik] a napoleonsk. <v.ize [-aiz] tr regera som Napoleon.

nappy [næ'pi] a 1. långjluggig, -hårig, lurvig. 2. om öi &o skummande; stark, tung. 3. 'lurig1, påstruken.

narcissjus [na:si's|as] (pi. -uses [-asiz] ei. -i [-ai])

8 bot. narciss[a]. narcollsis [na:k|ou'sis] s iak. narkos, dvala orsakad av narkotiskt ämne. -tic [-o'tik] läk. I. 8
narkotiskt medel. II. a narkotisk, sömngivan-de, dövande, -tism [-atizm] s bedövning, dvala verkad av narkotiskt
medel. -tize [-ataiz] tr narkotisera. nard [na:d] s bot. nardus. Nares [nsaz] npr.

narghile [na/gili] s orientalisk vattenpipa. narratlle [nærei'|t, na-] tr o. itr berätta, förtälja, -ion [-Jn] 8 1.



berättande. 2. berättelse, -ive [næ'rativ] I. s = -ion. II. o° berättande, berättelse-. -or [-ta] s berättare, narrow
[næ'ro(u)] I. a° 1. trång,smal. 2.knapp, snäv, inskränkt; circumstances knappa omständigheter; majority knapp
majoritet; have a ~ escape med knapp nöd slippa (komma) undan. 3. biidi. inskränkt, trång|-bröstad, -huvad; ~
views inskränkta vyer. 4. noggrann [examination undersökning]; look too r^ly into things vara alltför noga. II. s
mest pi. trångt farvatten, gatt; trångt pass.

III. itr bli trång (trängre), smalna, minskas, sammandraga sig [into till]. IV. tr göra trängre ei. smalare, inskränka,
begränsa, sammandraga. <v-gauge [-geidg] s smal spårvidd [mots, broad-gauge]', attr. ^ railway smalspårig bana.
^-hearted [-hcr.'tid] a lågsint, lumpen. ~ing [-in] s avsmalning, smalt ställe. ~ minded [-mai'ndid] o° inskränkt,
kortsynt, trångbröstad.

narwhal [nar'wal] s zooi. narval. nasal [nei'z(a)l] I. a° nasal, näs-. II. s rönet, näsljud. Ity [neizæ'liti] s nasalt uttul.
^ization

[neizalaizei'Jn] s nasalering. /v ize [nei'zalaiz] I. itr tala genom näsan. II. tr nasalera; uttala genom näsan.

nascenllcy [næ'sn|si] s födsel, uppkomst, -t [-t]

a i sin födsel, groende, uppkommande. Nasehy [nei'zbi], Nash [næj], Nasmyth [-[nei'z-mij}]-] {+[nei'z- mij}]+}
nprr.

nastiness [ncr/stinis] s smutsighet Ao se nasty,

av. widi.; smuts, snusk, nasturtium [nasta/Jam] s bot. trädgårds-, vat-ten|krasse.

nasty [na/sti] a° 1. smutsig, oren. 2. snuskig, oanständig. 3. otäck, vämjelig, vidrig. 4. otrevlig, obehaglig, svår; ~
cold svår förkylning;

Nat [næt] kortn. nr Nathaniel. Natal [natæ'1] npr. natal [neitl] a födelse- day, hour, place].

«^ity [nætæ'liti] s nativitet, natatllion [neit|ei'Jn] s simning, -orial [-[-ato:'-rial]-] {+[-ato:'- rial]+} a simmande,
hörande till simning, sim-; ~ bird simfågel, -ory [-at(a)ri] a lämpad för + simning ào, se -orial; bladder simblåsa.
+Nathan [nei^n], ~iel [na})æ'njal] nprr.

1. nation [nei'Jn] s nation, folk[slag].

2. nation [nei'Jn] dial. o. Am. förkortn. av damnation adv o. a förbaskajt (-d), väldig[t],

national [næ'Jnal] I. a° 1. nationell, tillhörande en nation, national-, folk-; [the~\ ~ anthem (air) folksång[en]; ~
bank riksbank; ~ church statskyrka; ~ colours pi., ~ ensign nationalflagga; ~ debt statsskuld; ~ school allmän
friskola, folkskola. 2. fosterländsk, pa-+ triotisk. II.spi. ~spoiit. landsmän. ~ism[-izm] s 1. nationalanda. 2.poiit.
nationalism, nationell folkrörelse isht om det nationalistiska partiet på Irland. ~ist [-ist] s poiit. nationalist,
medlem av nationalistiskt parti isht på Irland. ~ity [-[næja-næ/liti]-] {+[næja- næ/liti]+} 5 1. nationalitet; what is
his ^f vad är han för landsman? 2. nationalkänsla, fosterländskhet. 3. nationellt oberoende. ~iza-tion [-aizei'Jn] s
1. förstatligande. 2. natu-ralisering. ~ize [-aiz] tr 1. nationalisera, göra till statsegendom, förstatliga [land,
railways Ac]. 2. naturalisera [foreigners]. nativlle [nei'tiv] I. a° 1. medfödd, ursprunglig, naturlig; natur-; ~ land
poet., ~ country fosterland; o* forest urskog; ~ language, tongue modersmål; ~ place födelseort; ~ soil fosterjord.
2. infödd, inhemsk [mots, foreign]. 3. okonstlad, naturlig. 4. min., vani. om metaller ren, oblandad, gedigen. II. s
inföding; djur av inhemsk ras; inhemsk växt; a ^ of Stockholm en infödd stockholmare, -sty [nati'viti] s 1»
födelse, börd; N^ kyrki. högtid till minne av Kristi ei. Johannes Döparens ei. Jungfru Marias födelse. 2. astroi.
horoskop; calculate (cast) a p's ställa Dgns horoskop, natron [nei'tron, nae'tron] s min. natron.
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Hatty [næ'ti] kortn. för Nathaniel. natty [nae'ti] a° 1. om pers. o. sak. nätt, fin, prydlig. 2. flink [fingers]. natural



[næ'tJ(o)ral] I. a° 1. naturlig i aiia bet., natur-; natur|enlig, -trogen, normal; ~ child oäkta barn;.~ death naturlig
död, sotdöd; ~ disposition naturlig läggning, naturell; ~ history naturalhistoria, isht zoologi; ~ parts pi.
naturgåvor; ~ philosophy naturfilosofi, ren fysik; above its o, size i övernaturlig storlek; ~ state naturtillstånd; it
comes ~ to him F det faller sig naturligt för honom. 2. otvungen, okonstlad. 3. vilt växande. II. s fåne, idiot. ~-
born [-bo:n] a infödd [subject [-undersåte].-] {+under- såte].+} rs/ism [-izm] s 1. naturtillstånd. 2. ▼etensk.
naturalism. ~ist [-ist] S 1. vetensk. naturalist, naturfilosof. 2. naturforskare, isht biolog, fistic [-i'stik] a 1. vetensk.
naturalistisk. 2. naturhistorisk, ^ization [-aizei'Jn] s naturalisering, utlännings upptagande till medborgare jfr roij.
ze [-aiz] I. tr 1. göra naturlig. 2. naturalisera utlänning, förläna medborgarrätt [åt]. 3. införliva, upptaga såsom
inhemsk [o, foreign words, customs]. 4. acklimatisera, vänja vid ett främmande klimat. II. itr 1. acklimatiseras. 2.
idka naturhistorisk forskning. ~ly [-li] adv 1. naturligt; av naturen; it came ~ to him det föll sig naturligt för
honom. 2. helt naturligt, naturligtvis. ^ness [-nis] s naturlighet i aiia bet. nature [nei'tja] S 1. natur I alla bet.;
ortast utan art. naturen; Dame No>, Mother No* [allas vår] moder naturen; beside o* onaturlig; beyond ~
övernaturlig; by ~ av naturen; draw &o from o* teckna &o efter naturen; in the course of o* efter naturens gång;
in the order of o* efter naturens ordning; a child of oj ett naturbarn; jjay the debt of o, skatta åt förgängelsen, dö;
size of oj naturlig storlek; go walk) the way of o* gå all världens väg, dö; in the (a) state of o* i naturtillståndet,
äv. naken; in o,'s garb i paradisdräkt; inanimate o* konst, stilleben. 2. naturlig beskaffenhet, art, väsen\from (by)
the o* of the case på grund av sakens natur; in the o* of things i sakens natur. 3. naturell, kynne; human o,
människonaturen. 4. naturlighet, -natured [neitjad] a° i sms. -artad, av naturen

naught [no:t] (av. nought) I. åid. indef pr on intet, ingenting; efter prep. vani. nought: come (go) to o* bli till
intet, gå om intet, misslyckas; bring to o> göra om intet; set at ~ akta för intet, ringakta. II. s vani. nought noll
[a]. III. pred. a dålig, värdelös, naughtlliness [no/t|inis] s elakhet, okynne, -y [-i] a° 1. mest om barn stygg, elak,
okynnig. 2. odygdig, lättsinnig, oanständig; a ~ story en opassande historia, nausetla [no/sila, no:'Ji|a] s 1. äckel,
illamående med kväljningar. 2. läk. sjösjuka, -ate [-eit] I.

itr känna äckel, vämjas [at vid, åt]. II. tr 1. fylla med vämjelse. 2. känna äckel vid ngt. -ous [-as] a° äcklig,
vämjelig. nautch [no:tJ] s ostindisk balett tin gasters förlustelse. ~-girl [-ga:l] s danserska i nautch. nautical
[no/tik(a)l] o° nautisk, hörande till navigation, sjö-; ~ chart sjökort; ~ mile [-[engelsk]-] {+[eng- elsk]+} sjömil
(= V* sv. sjömil, 6080 feet). nautiljus [no:'til|as] (pi. -uses [-asiz] ei. -i [-ai]) s

zooi. nautilus, pärlbåtsnäcka. naval [neivl] a° hörande till skepp ei. flotta, skepps-, örlogs-, sjö-; ~ architecture
skeppsbyggnadskonst; ~ battle sjöslag; ^ engagement, oj combat sjöstrid; ~ force örlogsflotta; oj hero sjöhjälte: ^
officer sjöofficer; ~ service örlogstjänst. Navarino [nævari:'no(u)], Navarre [nava:']nprr.

1. nave [neiv] s huvud-, långjskepp i kyrka.

2. nave [neiv] 5 nav Pa bjui.

navel [nei'vl] s 1. anat. navle. 2. medelpunkt.

~-string [-strig] s anat. navelsträng, navigllability [næNvig|abi'liti] s segelbarhet. -able [- -abl] a 1. segelbar. 2.
om ballong styrbar, •abieness [- -ablnis] se -ability. -ate [- -eit] I. itr navigera, segla, färdas till sjöss. II. tr 1. segla
på, befara ett vatten. 2. navigera, föra + fartyg ei. luftfarkost, -ation [-ei'Jn] s 1. segling, sjöfart; farvattens
befarande; inland oj inlandssjöfart. 2. navigation, seglingskonst; aerial (air) o, luftjfart, -trafik. 3. * sjöfärd. -ator
[- -eita] s 1. navigatör, sjöfarare. 2. vani. förkort. navvy se d. o. navvy [næ'vi] s 1. kanal-, järnvägsarbetare,
jordschaktare, 'rallare'. 2. grävningsmaskin [av. steam-oj]. navy [nei'vi] s 1. poet. flotta i allmänhet. 2. [-[ör-
logs]flotta,-] {+[ör- logs]flotta,+} marin; [örlogs]flottas personal; the British Noj, the Royal Noj engelska [-
[örlogs]-flottan;-] {+[örlogs]- flottan;+} oj blue marinblå[tt]; ~ league förening för väckande av intresse för
flottan; ~ list engelska flottans rulla; ~ yard nu Am. örlogsvarv. Nawanagar [nawæ'naga] npr. nay [nei] I. adv 1.
åid. nej; say oj säga nej, neka, vägra. 2. [ofta oj even] ja, till och med; eller snarare; it is enough, ^ too much det
är nog, ja, mer än nog. 3. åid. nå[väl]. II. s ett nej, avslag vid omröstning. &c. Naylor [nei'la] npr.

Nazarüene [næzar|i:'n] I. s nasaré[n]. II. a nasareisk. -eth [- -if)] npr. -ite [- -ait] s nasir



judisk renlevnadsman.

+naze [neiz] s bergudde, näs. N. B. [e'nbi:'] förkortn. för 1. nota bene lat. märk väl! 2. Noi*th Britain (Scotland),
North British. 3. New Brunswick i Canada. N. C. 0. [e'nsi:(')ou'] förkortn. för non-commission-ed officer.

Neagh [nei], Neal[e] [ni:l], Neanderthal [niæ'n-

datcr.l] nprr. neap [ni:p] I. s [av. oj-tide] nip|flod, -tid. II. a låg, avtagande. III. itr om tidvatten bli lägre,
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avtaga; om skepp to be **ed stranda emedan tidvattnet blivit lägre.

Neapolliis [niæ'palis] npr. -itan [niapolitn] I. 8 neapolitan. II. a neapolitansk, från Neapel, near [nia] I. a° 1. nära i
rum o. tid, äv. wwi., [-när]-+-] {+när]- ++} belägen, -liggande, -stående; nära förestående; be ~ -ing vara nära att
t. ex. ~ being killed nära att bli dödad; ~ at hand i närheten, nära för handen. 2. närstående, nära be-fryndad; a **
relation en nära släkting; he is ~ akin to me han är nära släkt med mig; a friend en förtrogen vän. 3. mest i komp,

0. sup. kort, gen väg. 4. trogen [translation, resemblance]. 5. knapp; escape = narrow o* se narrow. 6. vid körning
&c vänster [wheel, horse] [mots, off ei. far]; the ** fore leg vänster framben. 7. närig, snål [a ~ old fellow]. II.
adv 1. nära; far and ~ när[a] och fjärran; come (draw) /v komma nära, närma sig [till, äv. med Zo]; nästan nppgå
till; go (come) ~ to [-ing ei. inf.] vara nära att, nästan + inf.; ~ the wind .I* nära intill vinden. 2. nära nog, nästan;
~ dead with fright nära nog död av förskräckelse; lasted ~ a century varade nära ett århundrade; not r^, so — not
*uly so se **>ly. 3. live

leva sparsamt. III. prep nära [av. med to]) ~ one o'clock nära kl. ett; ~ upon £ 100 nära 100 pund; lies ~ his heart
ligger honom nära om hjärtat; the corn is ~ ripening säden är snart mogen. IV. tr närma sig ngn ei. ngt. V. itr
nalkas, närma sig i rum o. tid. [-li] adv

1. näTa av. biidi., på nära håll; ~ related nära släkt; it concerns me ~ det rör mig nära. 2. $ noggrant; examine it
** undersöka det noga. 3. nästan, nära på; he was ~ killed han var nära att hli (hade så när blivit) dödad; finished
or ** so i det närmaste avslutad; not ~ so bad inte på långt när så illa. reness [-'nis] s 1. närhet; närbelägenhet [to
till]. 2. nära släktskap, nära förhållande. 3. noggrannhet. 4. stark likhet. 5. närighet, njugghet. "wSide [-said] a se
near I. 6.

near-sighted [ni'asai'jtid] a närsynt. ~ness [-nis] s närsynthet.

1. neat [ni:t] s mest koii. [horn]boskap; nötkreatur.

2. neat [ni:t] a° 1. om spritdrycker ren, oblandad.

2. netto jfr net. 3. prydlig, välformad, väl utförd. 4. om stil, språk ren, klar, koncis. 5. nätt och fin, renlig, snygg.
6. fyndig, skicklig. 7. S iron, snygg [trick], durkdriven.

'neath [ni:f>]^rej9 poet. förkortn. av beneath. neat-handed [ni/thæ^ndid] a händig, skicklig, neat-herd [ni:'tha:d] s
kogubbe, neat's-tongue [ni/tstArj] s oxtunga som mat. neb [neb] mest Nordengi. o. Skotti. s 1. näbb; nos. 2. pip
på kärl. #

Nebat [ni:'b|æt], Nebo [-o(u)], [-Nebraska[nibræ'-ska],-] {+Nebraska[nibræ'- ska],+} Nebuchadnezzar
[ne^bjukadne'za] nprr. nebuilia [ne'bjul|a] s astr. nebulösa, stjärnmoln, -ar [-a] a hörande till nebulösa, -osity [-
o'siti]

s töcknighet. -ous [-as] a 1. = -ar. 2. töcknig, av. biidi. dunkel, obestämd, otydlig, necessarjy [ne'sisari] I. a° 1.
nödvändig, nödig [to, for för]; if ~ ibi. eventuellt; when ~ vid förefallande behov. 2. ovillkorlig, väsentlig;
ovillkorligen bindande. 3. filos. ofri. II. s 1. ngt nödvändigt; the ~ F nödiga [-[penning]-medel-] {+[penning]-



medel+} [provide, find the ~]; ofta pi. -ies [of life] nödvändighetsvaror, förnödenheter; travelling -ies reseffekter.
2. % avträde, necessitate [nisersi|teit] tr 1. göra nödvändig, +kräva. 2. * nödga, -tous [-tas] a nödställd,
behövande, fattig. -t[y [-ti] s 1. nödvändighet [for för, of av]; nödtvång; from av nödtvång; of ~ nödvändigt; in
case of** i nödfall, vid behov; ~ has (knows) no law nöden har ingen lag; ~ is the mother of invention nöden är
uppfinningarnas moder; make a virtue of ~ göra en dygd av nödvändigheten; there is no for \_your] . . -ing ([for
you] to 4- inf.) det är inte alls nödvändigt [för er] att..; put a p. under the (a) ~ of försätta ngn i den
nödvändigheten att; be under the ~ of vara (se sig) nödsakad att. 2. ngt nödvändigt: the -ies of life livets nödtorft.
3. tvingande behov [for av]. 4. trängande nöd, nödställd belägenhet.

neck [nek] S 1. hals äv. bildl. på flaska, skjorta &c; halsstycke på slaktkreatur isht får of mutton]) back of the ~
nacke; break o.'s ~ bryta halsen av sig; break the <\> of knäcka, oskadliggöra; göra undan det värsta av ngt [the
day's work]; go ** and heels into a th. kasta sig på ngt med liv och lust; ~ and ~ vid kapp-ridn. jämsides; äv.
biidi. keep ~ and ~ with hålla jämna steg med; ~ and crop helt och hållet, med hullochhår; ~ or nothing (nought)
F på liv och död, kosta vad det vill, av. adj. halsbrytande företag, hänsynslös person; a stiff ~ halsstyvhet,
sendrag; harden (stiffen) the ~ vara halsstarrig; take a p. by the ~ fatta ngn i kragen; win by a ~ vid kappridn.
vinna med en halslängd; he fell (threw himself) on his father's ~ han föll sin fader om halsen; fiy round a p.'s ~
flyga ngn om halsen. 2. ^ nacke. 3. långsmalt näs, ed [~ of land]. 4. långsmalt pass ei. farvatten. ~-band [-bænd] s
halslinning. ~-beef [-bi:f] s halsstycke på

slaktat nötkreatur. ~CiOth [-kloj?] S herrhalsduk.

~erchief [-atfif], ^-handkerchief [-[-hae'gka-tjif]-] {+[-hae'gka- tjif]+} s halsduk. ~lace [-lis] s halsband av
diamanter, pärior&c. ~iet [-lit] s hals]band, »prydnad; liten boa. nu-tie [-tai] S herrhalsduk, slips, ^wear [-wsa] s
koii. hand. kragar och halsdukar, necrollgrapher [nekrjo'grafa], -logist [-o'ladjist] 5 nekrologskrivare, -logue [-
olog] s nekrolog kort biografi över avliden. -iogy [-orlad3i] * 1. = -logue. 2. lista över döda. -mancer [-[-'omsen-
so]-] {+[-'omsen- so]+} s 1. andebesvärjare. 2. svartkonstnär, -mancy [-omænsi] s 1. nekromanti spådom genom
frammanande av de dödas andar. 2. svartkonst,
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magi, -mantle [-omae'ntik] a nekromantisk, hörande till svartkonst (magi), -polis [-[-o'pa-lis]-] {+[-o'pa- lis]+} s
nekropol, större begravningsplats, -sis [-ou'sis] s iak. nekros, lokal vävnadsdöd.

nectar [ne'kt|a] s 1. mytoi. nektar, gudadryck; i aiim. ljuvlig dryck. 2. bot. honung. ~ean [-s'orian]» nektar|söt,-
ljuv,nektar-. ~ed [-ad] a bemängd med (full av) nektar, ^eous [-a'arias] = o>ean. ~iferous [-ari'faras] a bot.
alstrande ci. bärande honung. ~ine [-arin] bot. I. a * nektar-, honungs|ljuv. II. s nek-tarin persika. ~ous [-aras] a =
-ean.

Ned [ned] kortn. för Edward, Edmund, Edwin.

Neddy [ne'di] npr 1. kortn. för Edward, Edmund. 2. F åsna isht i sagor. 3. F blydagg.

née [nei] a om gifta kvinnor född [Mrs. Crawley, ~ Sharp].

need [ni:d] I. s 1. behov [of av], nödtvång; at oj vid behov; if ~ be (require) om så erfordras; had ~ been om så
hade varit nödvändigt; you had oj [to] remember du bör komma ihåg; there is no oj for them de behövas ej; what
~ is there a) of.. ? vad behövs .. ? 6) to + inf. vad skall det tjäna till (är det nödvändigt) att..? stand (be) in ~ of
(have oj of) vara i behov av, tarva; sadly in oj of (in great ~ of) i stort behov av; in case of oj i nödfall, vid behov;
do o.'s ojs ^ göra sitt tarv. 2. nöd, brist, trångmål; at o.'s oj, in the hour of oj, in time of oj i nödens stund; a friend
in oj is a friend indeed ordspr. ung. i nöden prövas vännen. II. tr behöva; he ojs me han behöver mig; äv. ss.
hjaipv. he oj not come han behöver ej komma; ~ he do it? behöver han göra det? ^ I tell you? behöver jag [väl]
säga er [det]? he ~ not have done it, he did not oj to do it han behövde ej göra det. III. itr behövas; it det behoves;



all that ojs allt som behoves, ^ed [-id] a behövlig. ~fire [-faia] s vårdkas; av. lusteld. ~ful [-f(u)l] a° behövlig,
nödig [to, for för; to + inf.]; the oj F det som behövs, isht pengar, kontanter, ^fulness [-f(u)lnis] s behövlighet.

Needham [ni/dam] npr.

neediness [ni/dinis] s nöd, brist, armod, torftighet, nödställd het.

needle [nr/dl] I. s 1. nål i allm. (ss. stoppnål, virk-nàl, strumpsticka &c, äv. magnetnål); isht Synål; be as sharp as
a oj vara uddvass, äv. biidi. mycket skarpsinnig ei. vaken; a oj's eye nålsöga; look for a oj in a haystack (a bottle
of hay) biidi. leta efter en synål i en höstack (knippa hö), försöka sig på ngt omöjligt. 2. barr på gran ei. Tura. 3.
klippspets; the Nojs kritklippor på västkusten av ön Wight. 4. obelisk. 5. S the oj nervattack. II. itr 1. bruk* a
nålen, sy. 2. tränga sig genom el. emellan. III. tr 1. sticka genom ngt [ss.] med en nål. 2. S reta, förarga. ~-book [-
buk] s nålbok. ~-case [-keis] s nålfodral. ~-gun [-gAn] s tändnålsgevär.

~-lace [-leis] s sydd spets. <v^-polnt [-point] s 1. nålsudd. 2. fin sydd spets, ^-shaped [-Jeipt] a nålformig.
needless [ni/dlis] a° onödig, needlellwoman [ni*/dl|wuman] s sömmerska; she is a good oj hon är duktig i
sömnad [mots, bad o.], -work [-wa:k] s sömnad, syarbete; tapisserisöm; do oj sy; do plain oj sy linnesöm.
needments [nr/dmants] s pi. 1. t behov. 2.

oundgängliga saker, isht reseffekter. needs [ni:dz] adv nu blott efter ei. rare must nödvändigt, ovillkorligen; if it ~
must be om det nödvändigt skall vara så (skall ske); must do måste nödvändigt göra; must oj do måste
nödvändigt göra, vani. F skall prompt göra; ~ must det är absolut nödvändigt; as. ordspr. nöden har ingen lag.
needy [ni/di] a° behövande, nödställd, neep [ni:p] s skotti. = turnip. ne'er [nsa] adv mest poet. smndragn. av
never. ~-do--weil [-duwel] (-weel [«wi:l] Skotti.) I. s odåga. II. a oförbätterlig, nefarious [nifs'arias] a° skändlig,
nedrig, gudlös.

negalltion [nigei'Jn] s 1. [för]nekande, negerande [mots, affirmation]. 2. negation, -tive [-[ne'-gativ]-] {+[ne'-
gativ]+} I. 1. nekande, negerande [mots, affir-+ mative]. 2. vetensk. negativ [mots, positive]. II. s 1. nekande i
aiim.; nekande svar; he returned a oj han svarade nekande; answer (reply) in the oj svara nekande (nej). 2.
nekande ord ei. uttryck. 3. fotogr. negativ. III. tr 1. förneka. 2. vederlägga. 3. avslå, förkasta genom omröstning o.
d. 4. neutralisera, neglect [nigle'kt] I. tr 1. försumma, uraktlåta [to do ei. doing att]. 2. vårdslösa, åsidosätta [duty,
precaution]; förbise, ringakta. II. s 1. försummelse, uraktlåtenhet. 2. vårdslösande, likgiltighet [of för],
ringaktning av. mot person; van|vård, -hävd; fall into oj råka i vanhävd, falla i glömska, ^edness [-idnis] s
vanhävd. ~ful [-f(u)l] a° försumlig, vårdslös, likgiltig [of mot], ovårdsam. négligé [ne'gli^ei] s negligé, lätt
morgondräkt

för damer.

negligllence [ne'glidjlns] s försumlighet, oakt-samhet, vårdslöshet [of i]; by (from, through) oj av vårdslöshet
&c. -ent [-nt] a° 1. försumlig [in, o f i], ovårdsam, vårdslös i klädsel &o; be o* o/-försumma, vårdslösa. 2.
ouppmärksam, likgiltig [of mot], -ible [-ibi] a som ej behöver tagas med i räkningen, frånsebar. negotiability
[nigouNJi|abi'liti] s hand. värdepappers, växels säljbarhet. -able [- - -abl] a 1. hand. säljbar, som kan avyttras ei.
överlåtas [bill, cheque]. 2. om väg framkomlig, om hinder &c överkomlig, -ate [- - -eit] I. itr underhandla, avsluta
överenskommelse [for om ngt, with med ngn]. II. tr 1. underhandla (göra upp) om ngt. 2. få till stånd, vinna ei.
utverka genom under-handling. 3. hand. avyttra, sälja [bill växel], ne-
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gociera, förmedla [loan lån]. 4. komma över, klara vid ridning [hedge, fence]; biidi. övervinna [obstacle,
difficulty], -ation [-*-ei'Jn] s 1. mest i pi., isht pout, underhandling; be in ~ with ligga i underhandling med; enter



into (upon) a "w with börja underhandlingar med. 2. uppgörande av affär. 3. hand. växel|slut, -handel. 4.
övervinnande av svårigheter o. d. *fttor [- - -eita] s underhandlare, förmedlare [of a loan

negress [ni/gris] s negress, negerkvinna. +negro [ni:'gr|o(u)] (pi. [-o(u)z] s neger. ~id [-oid] a negerliknande, av
negertyp. «vphil [-o(u)fil] s negervän. Negus [ni/gas] S titel för härskaren över Abessinien, negus [ni/gas] s siags
vintoddy. Nehemiah [ni:ximai'a] npr, neigh [nei] I. itr gnägga. II. s gnäggning. neighbour [nei'ba] I. s 1. granne i
aiiabet.; next--dour nearest ~ närmaste granne; my ~ at dinner min bordsgranne. 2. ens nästa, medmänniska. II.
itr vara ei. bo i grannskapet. III. tr gränsa intill, <x/hood [-hud] s 1. grannskap, närhet [of av]; av. biidi. in the ~ of
£ tOO ungefär 100 pund. 2. kringliggande trakt där man bor, nejd, stadsdel; in our på vår[a] trakt[er]. 3. koii.
grannar. 4. grannsämja, isht good /»#god grannsämja, ^ing [-rig] o när|belägen, -boende; angränsande.

Nellie, Nelly [ne'li] kortn. rar Ellen, Helen, Eleanor. Nelson [nelsn] npr. nem. con. [ne'mko'n] förkortn. ar lat.
nemine contradicente enhälligt, utan gensägelse. nem. diss, [ne'mdi's] förkortn. av lat. nemine dis-sentiente =?
nem. con. +Nemesis [ne'misis], Nemo [ni:'mo(u)] nprr. nenuphar [ne'njufa:] s bot. vit näckros, neo- [nio(u)] grek.
i sms. ny-, neolith [ni:'o(u)li£>] s arkeoi. 1. människa från yngre stenåldern. 2. vapen ei. redskap från yngre
stenåldern. ~ic [ni'o(u)li'f)ik] a från yngre stenåldern, neologilian [niNo(u)lou'd3ian] I. a neologisk,ny-hetsly8ten
isht l språk o. trossaker. II. s 1. ny-hetskrämare, isht språklig nybild are (nyskapare). 2. teoi. rationalistisk teolog.
-Ic[al°] [ni-

o(u)lo'djik, -(a)l] a 1 .--ian 7.2. * nybildad, •ism [nio'ladjizm] s 1. nytt ord ei. talesätt. 2. nybildning ei. införande
av ord och talesätt. 3. teoi. ny lära, isht modern rationalism, -ist [nio'ladjist] s = -ian II. -ize [nio'ladjaiz] itr 1.
införa nya ord och talesätt i språket. 2. teoi. införa nya läror isht modern rationalism, -y [nio'ladji] s — -ism.
neolJphyte [ni:'o(u)fait] s 1. en ny|omvänd,-döpt. 2. novis i klosterorden. 3. biidi. nykomling, nybörjare. -terlc
[nio(u)te'rik] I. o nymodig, modern. II. * modern författare, modernist. Nepa[u]l [nipo:'l], *vese [nepo:li:'z] nprr.
nepenthe [nepe/nj)|i], ~s [-i:z] s poet. glömskedryck.

nephew [ne'vjuj:), av. ne'f]u(:)] s brorson ei. systerson.

nephritüe [ne^frait] s min. nefrit, njursten, -is

[- -is] s iak. njurinflammation. Nepos [ni/pos, ne'pos] npr. nepotism [ne'potizm] s nepotism ounborugt gynnande
av släktingar vid befordran o. d.

Neptuniie [ne*ptju;n], -ian [neptju:'nian], Nereid [ni'ariid], Nereus [ni'ariuis], Neri [ni'ari], Ne-rissa [niri'sa],
Nero [ni'axo(u)] nprr. nerve [na:v] I. s 1. sena nu mest poet. utom i strain every ~ uppbjuda all sin styrka. 2. anat.
nerv. 3. pi. »vi fl) nerver, nervsystem; b) nervositet; weakly of nervsvag; he does not know what are F han har
goda nerver; a fit of f\iS en nervattack; get on a p.'s irritera ngn; troubled with [the] ~s F nervös; through ~ and
fibre (bone) genom märg och ben. 4. kraft, styrka, spänstighet; fasthet, själsstyrka; a man of ~ en [-[nerv]-stark-]
{+[nerv]- stark+} man; he hasn't got the ~ to do it F han har ej mod (tillräcklig kraft) att göra det. 5. bot.
[blad]nerv. II. tr ge styrka åt, spänna, stålsätta; ~ o. s. for stålsätta sig mot. *vd [-d] a 1. försedd med nerver. 2.
bot. nervig, ^less [-lis] a kraftlös, slapp, et. biidi. om litterär stil o. om teckning.

nervliine [na:'v|ain] iak. I. a nervstillande. II. 8 nerv stillande medel, -ous [-as] a 1. hörande till nerverna, nerv-
[fever, system, shock, [-affection].-] {+af- fection].+} 2. % senig. 3. stark, kraftfull av. biidi. om litterär stil. 4.
orolig, ängslig, retlig, rädd [of -ing för att]; ibi. nervös, nervsvag. -ousness [-asnis] s 1. styrka, kraft. 2.
nervsvaghet, nervositet, oro. -ure [-jua] s 1. bot. huvudnerv i blad. 2. ark. valvstråle. -y [-i] o 1. mest poet. senig,
kraftig. 2. S ogenerad, oblyg. 3. nervös, orolig, ryckig. Nesbit [ne'zbit] npr.

nescienllce [ne'Jian|s] s okunnighet, -t [-t] I. a + okunnig [of om]. II. s fritänkare, ness [nes] s (jfr naze) näs; udde,
landtunga, nest [nest] I. s 1. näste, bo, rede av. biidi. 2. [rövar]kula. 3. kull, svärm [of birds, insects &e]. 4. följe,
bund. 5. rad ei. sats av lådor vid varann (1 skrivbord, skåp) el. gående i varann [*>* of
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new-fangled

boxes]. II. itr 1. bygga bo. 2. leta efter fågelbon, -ägg. III. tr bygga bo åt, lägga i ett bo. sv-egg [-eg] s 1. lock-, bo|
ägg. 2. biidi. grundplåt; reserv. ~le [nesl] I. itr 1.1 bygga bo. 2. reda sig en bekväm (varm) ligg- ei. sitt|plats;
trycka ei. smyga sig [to intill ngn, ngt]; krypa in, ligga inbäddad varmt o. gott (lugnt). lX.tr l.[in]hysa. 2. pyssla
om; trycka ei. smyga intill. III. reji, ~ o. s. [m[fo]] slå sig ned. ~ing-box [-igboks] s fågelholk. ~ling [-[neslig]-]
{+[nes- lig]+} s nykläckt (ej flygfärdig) fågelunge. Nestor [ne/sto:], ~lan [nesto:'rian] nprr.

1. net [net] I. s 1. nät i aiia bet.; garn, snara av. biidi. 2. tyll. II. tr 1. omgiva (täcka) med nät. 2i fånga i nät; biidi.
snärja i sina garn, av. håva in [profits]. 3. sätta ut nät i [a river]. 4. knyta nät &c. III. itr knyta nät.

2. net [net] I. a 1. $ ren, oblandad. 2. netto, i ren behållning; ~ amount nettobelopp; <*w gain (profit) nettovinst.
II. tr 1. utgöra ei. inbringa i netto. 2. taga in i ren behållning.

nether [ne'Sa] a nedre, undre; neder-, under-[mots. upper]; ~ lip underläpp; ~ jaw underkäke.

Netherlandiler [ne'Öaland]a] s nederländare. -ish [-if] a nederländsk, -s [-z] npr pi. the ~ Nederländerna,
netherllmost [ne'5a|moust] a sup. nederst, underst. -ward[s] [-wad, -z] adv t nedåt, nedtill. Netley [ne'tli] npr.

net-maklier [ne'tmeikja] s nätbindare, -ing [-ig]

s nätbindning, nett * se 2. net.

netted [ne'tid] a 1. nätlik, med maskor. 2. försedd (täckt) med nät. 3. bot. nätådrig. Nettie [ne'ti] npr.

netting [ne'tig] s 1. nätbindning. 2. nätverk.

*v-needJe [-ui:\31] knytnål för nät. nettle [netl] I. s nässla. II. tr 1. bränna, sticka med nässlor. 2. reta, förarga; be
bli 'stucken' [at, by, with av]. 3. egga, sporra. Nettlefold [ne'tlfould] npr. nettlerash [ne'tlræj] s läk. nässelfeber.
Nettleship [ne'tljip] npr. nettly [ne'tli] a 1. överväxt med nässlor. 2.

lättretlig, snarstucken. netty [ne'ti] a se netted 1.

net-work [ne'twa:k] s nätverk av.biidi.,labyrint. Neuchatel [na:%Jæte'l, äv. na:'Jatel] npr. neural [nju'aral] a anat.
hörande till nerverna, nerv-. ~gia [njuaræ'ld£a] s iak. nevralgi, nervvärk. ~gic [njuaræld^ik] a nevralgi sk.
neurasthenia [nju^aras^i/nia] s iak. neurasteni, nervsvaghet, -ic [-{De'nik] a neurasteni sk. neuritis [njuarai'tis] s
läk. nervinflammation, neuro- [njuaro] grek. i sms, nerv-, neuroülogist [njuaro^ladgist] s nervspecialist, -logy [-
ladji] s läran om nerverna, -pathy [-pajDi] s nervsjukdom, -sis [njuarou'sis] s neuros, nervsjukdom, -tic [-tik] I. a
1. hörande till nerver ei. nervsjukdomar. 2. nerv-

stärkande. II. 8 1. nervmedel. 2. nervsjuk person.

neuter [nju:'ta] I. a I. bioi. könlös. 2. gram. neutral; intransitiv. 3. åid. = neutral I. 1 [stand II. s 1. zooi. könlös
individ. 2. gram. neutrum, neutralt ord; intransitivt verb. 3. åid. = neutral II. neutral [nju/tral] I. a° 1. neutral i
aiim.; opartisk, partifri, 'mitt emellan'. 2. likgiltig, obestämd av. om färg. II. s neutral person ei. stat &o. ~ity
[nju(:)træ'liti] s 1. neutralitet, opartiskhet. 2.likgiltighet. ~ization [-[njurtra-laizei'Jn]-] {+[njurtra- laizei'Jn]+} s 1.
neutraliserande. 2. neutralt tillstånd. ~ize [-aiz] tr 1. neutralisera, förklara neutral. 2. motverka, upphäva verkan
av.

Neva [ni/va], *vda [neva/da, niva/da], Neve +• [ni:v] nprr.

never [ne'va] adv aldrig; isht F inte alls; ~ a (one) aldrig en enda; <v» a one F inte en enda en; ~ once inte en
enda gång; ~ so much as inte så mycket som, aldrig ens; ~ the better (worse &o) for it inte alls bättre (sämre &c)
för det; [well], I ~ eiiipt. F jag har då aldrig sett (hört) [på] maken; be he ~ so bad om han vore aldrig så dålig [nu
vani. ever]. -ceasing [-si:'sig], ^-ending [-re'ndig] a oupphörlig, evinnerlig. ^-fading [-fei'dig] a oför-vissnelig,
aldrig förbleknande, ^-failing [-fei'lig] a osviklig, ofelbar. [-~-heard-of[-ha:'-dov]-] {+~-heard-of[-ha:'- dov]+} a
hittills okänd. ~more [-mo:'] adv aldrig mer. ~theless [nexva3ale's] adv icke dess mindre, det oaktat. ~-to-be-
forgotten + [-tabi:'fago'tn] a oförgätlig. Nevil, ~l[e] [ne'vil], Nevin [ne'vin], Nevis [nidvis, ne'vis] nprr. new [nju:]



a° 1. ny i aiia bet.; the N^ Testament Nya testamentet; the AT~ World Nya Världen (Amerika); a ~ man en
uppkomling; feel [as] o ~ man känna sig som en ny (annan) människa; the ~ woman den moderna frigjorda
(emanciperade) kvinnan; ~ moon nymåne; that's no ~ thing to me det är ingen nyhet för mig. 2. ny gjord; om
bröd, potatis &o färsk; ~ milk ny silad mjölk. 3. oprövad, oövad, ovan, oerfaren [to vid, i ngt]; ~ in (to) office ny
i ämbetet (tjänsten). 4. nymodig, modern.

Newark [nju'ok], Newbiggin [nju:bi'gin] nprr. new-biown [nju/bloun] a nyutsprucken. Newübold [nju/jbould], -
bolt [-boult] nprr. newüborn [nju:'jbo:n] a nyfödd. - -build [-bild]

tr bygga om (på nytt).

Newilburgh [njutbara], -bury [-bari], -castle [-kcr.'sl] -come[s] [-kam, -z] nprr. newcomer [nju:'kA'mo, äv. - - -] s
nykomling. +Newdigate [nju:'digit, -geit] npr. newel [nju:'al] s ark. spindel i vlndeltrappa. New England
[nju(:)i'ggland] npr. new-fangled [nju:'fævggld, - -] a° 1. nyhetslys-ten, fallen för nya påfund. 2. i ara. bem. ny-
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modig. ~ness [-nis] s nyhetsmakeri, nytt påfund.

new llfashioned [nju^fae'Jnd] a nymodig. -fledged [-fledjd] o nyfjädrad fågelunge. -i-Newfoundland
[nju(:)fau'ndland] I. npr. II. s [av. ~ dog] = ~er 2. ~er [-a] s 1. invånare på Newfoundland. 2. newfoundlandshund.
Newgate [nju/git, -geit] npr fängelse i London; ~ bird fängelsekund; ~ Calendar fånglista i Newgate; ~ fringe
(frill) hakskägg, 'rättar-krans'.

New Guinea[nju(:)gi'ni], New Hampshire [-[nju(:)-hæ/m(p)J(i)o],-] {+[nju(:)- hæ/m(p)J(i)o],+} Newhaven
[nju-.hei'vn], Newing-ton [nju/igtan] nprr. newish [nju:'ij~] a tämligen ny. New Jersey [nju(:)d3a/zi] npr. newll-
laid [njuillleid] a nyvärpt ägg. -ly [-li] adv 1. nyligen; the ~ rich uppkomlingarna; ~ married nygift. 2. ånyo. 3. på
ett nytt sätt. Newllman [nju:'|man], -market [-mafkit] nprr. new-mown [nju'/moun] a ny|mejad, -slagen [hay,
lawn].

Newnes [nju:nz], Newnham [nju:'nam], Newport [nju:'po:t], Newquay [nju:'ki:] nprr. news [nju:z] S (brukas
nästan alltid som sing.) [-nyheter],-] {+ny- heter],+} underrättelse[r] [about angående. from från, av; of om]; a
piece of en nyhet; at this ~ vid denna underrättelse; is there any (what is the) är det (hörs det av) ngt nytt? this is ~
to me det här är nytt för mig; no ~ is good ^ ordspr. inga nyheter äro goda nyheter. <^-agency [-erdjnsf s
telegrambyrå för tidningar. ~-agent [-eiMgnt +s innehavare av tidningskontor. ~-boy [-bof s tidnings|pojke, -bud.
chouse [-haus] s tid-+ningstryckeri. ~-man [-man] s 1. tidningsförsäljare p& gatorna. 2. tidningsskrivare. monger
[-mAr)ga] s nyhetskrämare, en som springer med skvaller, ^paper [nju:'speipa] s Hhtidning. ^-roorn [-ru:m] s
tidnings[läs]rum. nu-stand [-stænd] s tidningskiosk, ^vendor [-'vevn|do:, -da] s tidningskolportör,
lösnummerförsäljare. ~-woman [-wuman] stidningsgumma. ~-writer [-raita] s t tidningsskrivare. ~y [nju/zi] a full
av nyheter, newt [nju:t] s zooi. vattenödla. Newton [nju:tn] npr. >v,ian [nju(:)tou'nian] a tillhörande Newton,
newtonsk. Newtown [nju/taun] npr.

New-Year [nju:'ji'a] s nyår; ~'s Day [-nyårsdagen];-] {+nyårsda- gen];+} Eve nyårsafton; gift nyårsgåva.

New York [nju/jo/k] npr.

New Zealand [nju(:)zi:'land] npr Nya Zeeland.

~er [-a] s nyzeeländare. next [nekst] a o. adv näst i tid, ordning, rang <&c [to efter]; nästkommande, följande;
nästa man! följande! 1 will tell you in my ~ jag skall meddela er i nästa brev: he lives ~ door han bor näst intill
ei. i nästa hus, jfr under neighbour; av. biidi. he is ~ door to a fool han är



närapå tokig; uSunday (on Sunday nästa söndag; ~ month, morning, week &c; nästa (instundande) månad &o;
av. månaden &0 därpå, följande månad &o (i denna bet. av. the ^v month &c); the ~ . . but one den andra i
ordningen härifrån (därifrån) räknat; the ~ best thing to .. is det näst bästa efter .. är; the ~ greatest den näst
största; what vad kommer se'n? och sedan? ofta det fattades baral when I ^ saw him nästa gång jag såg honom; I
was standing ~ him jag stod närmast intill honom; ~ to näst intill, bredvid, näst [efter]; büdi. nära nog; ~ to
impossible så gott som omöjligt; ~ to none (nothing) så gott som ingen (intet); New York is the largest city ~ to
London N. är den största staden näst London. "w-dOOr se föreg.

nexus [ne'ksas] s band, förbindelse.

Niagara [naiæ'gara] npr.

nib [nib] I. « 1. $ näbb pi fågel. 2. spets, udd pi penna, verktyg &o. 3. [stål]penna. 4. pi. krossade + kakaobönor.
H. tr vässa penna.

nibble [nibl] I. tr 1. knapra på. 2. om fisk avbita litet av, nafsa efter betet. II. itr 1. knapra [at på]. 2. nafsa, nappa
[at efter]; /%/ at the bait nappa på kroken. 3. biidi. ~ at hacka på, kritisera.

niblick [ni'blik] s golfklubba med kort tungt huvud.

Nicæa[naisi(:)'a], Nicaragua[nikaræ/gjua]n/?rr.

nice [nais] a° 1. fin, prydlig. 2. läcker, välsmakande. 3. noga, noggrann [observer, [-inquiry];-] {+in- quiry];+} ~
about the means nogräknad i fråga om medel. 4. taktfull, begåvad med god smak ei. urskillning. 5. alltför
nogräknad, granntyckt, kritisk, kinkig i fråga om mat, kläder &c. 6. ömtålig, grannlaga, svårlöst [point, question].
7. känslig [ear, scales]. 8. [hår]fin [distinction, shade of meaning]. 9. F trevlig 1 aiim., snäll [to mot; it isn't of
you], vacker dag, väder &o, SÖt flicka, hygglig karl; ofta iron, skön, snygg [a ~ fellow en skön gosse; a ^ mess
en snygg röra].

Nice [ni:s] npr Nizza. Nicene [naisi:'n, av. --] a nicensk; the ~ Creed teoi. nicenska bekännelsen.

nicetjy [nai'siti] s 1. finhet. 2. läckerhet, delikatess. 3. noggrannhet, skärpa i omdöme ei. uppfattning; to a ~
precis, på pricken, noga, alldeles lagom. 4. taktfullhet, god urskillning. 5. kräsenhet, kinkighet. 6. ömtålighet,
grannlagenhet. 7. finess, hårklyveri; ofta pi. -ies spetsfundigheter [grammatical -ies]; stand upon -ies vara alltför
noga av sig.

niche [nitj, ni:J] I. s nisch. II. tr ställa i en nisch ei. vrå. III. ref ~ o. s. krypa undan i

en vrå &o.

Nichol[s] [ni'kal, -z], Nicholas [ni'kalas] nprr.

Nick [nik] npr kortn. för Nicholas, vani. Old ~ F hin håle.

nick [nik] I. s 1. skåra, bak, inskärning. 2. rätta (det kritiska) ögonblicket; in the [very]
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~ of time i rätta ögonblicket, i grevens tid. 3. epei. träff, högt kast. II. tr 1. göra skåra (inskärning) i, hacka; ~ a
horsets tail] ang-lisera (stubbsvansa) en häst. 2. komma på, få tag i [the truth]; precis avpassa tiden, komma i rätt
tid till tåget &c. 3. S a) fånga, gripa

brottsling &o\ b) stjäla.

nickel [nikl] I. s 1. nickel. 2. Am. F femcent-slant. II. tr förnickla. ^age [-idg] s för-nickling. ^-plate [-pleit] tr
förnickla. nicker [ni'k a] mest skotti. I. itr gnägga. II. s

gnäggning. Nickleby [ni'klbi] npr. nick-nack &c, se knick-knack &o. nickname [ni'kneim] I. s 1. öknamn; av.



tillnamn. 2. * kort-, sinekinamn. II. tr kalla med ök- ei. smeklnamn. Nicobar [nikabcr/], Nicodemus [nikadi/mas],

Nicolas [ni'kalas], Nicol[l] [ni'kl] nprr. nicotinlie [nikati'/n, - - -] s nikotin, -ism [-[ni'-katinizm]-] {+[ni'-
katinizm]+} $ nikotinförgiftning, -ize [-[ni'kati-naiz]-] {+[ni'kati- naiz]+} tr nikotinförgifta. nic[ti]tate
[ni'k(ti)teit] itr vetensk. blinka. nid[die]-nod[dle] [ni'd(l)no'd(l)] I. itr nicka.

II. a nickande, niece [ni:s] s brors- ei. systerdotter. Nietzsche [ni:'tja], Nigel [nai'djl], Nigeria

[naid^i'aria] nprr. niggard [ni'gad] I. s gnidare, girigbuk. II. a° njugg [of på], snål, girig. ~liness [-linis] s
knusslighet. ~ly [-li] a 1. knusslig, [-[små]-snål.-] {+[små]- snål.+} 2. knapp[händig]. nigger [ni'ga] s F remkti.
neger; färgad man i aiim.;

work like a ~ arbeta som en slav. niggllle [nigl] itr 1. knåpa [at med]; syssla med knåpgöra. 2. vara petig, -ing [-
ig] I. s 1. knåp-göra. 2. petighet. II. a petig person, stil &c, småaktig.

nigh [nai] poet. åid. I. adv [stundom ~ to el. ~ hand] 1. nära; draw

kväll; i natt som är el. som kommer; a lodg-+ing nattlogi; [/ bid (wish) yoii] good ~ [jag önskar er] godnatt; have
a good [mots, bad] o, F sova gott (ha det skönt) under natten; make a ~ of it F hålla på hela natten; göra sig en
glad kväll; stop the o> övernatta; turn ~ into dag göra natten till dag; at ~ på kvällen (natten); by o> om (på)
natten. om nätterna; in the ~ om (under) natten; far (late) into the o> långt (sent) in på natten; on the oj before
yesterday i förrgår kväll; [under] natten till gårdagen. ~-bell [-bel] s läkares &c nattklocka. -cap [-kæp] s 1.
nattmössa. 2. S sängfösare.

~-dress [-dres] s nattdräkt. ~fall [-fo:l] s kvällning, nattens inbrott; at ~ vid kvällsdags, F på kvällskvisten, ^-giass
[-gla:s] s nattkikare. ~-gown [-gaun] s se o,-dress. •hawk [-ho:k] se o,-jar. nightingale [nai'tiggeil] s zooi.
näktergal, nightli-jar [nai'tldga:] s zooi. nattskärra, -ly [-ii] I. a nattlig. II. adv om natten; varje natt.

- -man [-man] s renhåiin. budningsarbetare. -mare [-msa] s mara äv. biidi. - -piece [-pi:s] s konst, nattstycke, -
shade [-Jeid] s bot. släktet Solanum, äv. Belladonna. - -shirt [-Ja:t]s nattskjorta. -stool [-stu:l] s nattstol. - -walker
[-'worka] s 1. nattvandrare. 2. sömngångare.

- -walking [-wo:Nkig] s 1. nattvandrande. 2. sömngång. - -watch [-wo'tf] s 1. nattvakt. 2. nattvakt. - -watchman [-
wo'tjman] = - -watch i. -y [-i] F se - -dress.

nigrllescent [naigre'snt] a svartaktig. -itude

[ni'gritjuid] s 1. svärta. 2. ngt svart, nihilüism [nai'ilizm] s fil. o. poiit. nihilism, -ity [naii'liti] « intighet, nil [nil] s
iat. intet, noll. +Nile [nail], Niigiri [ni'lgiri] nprr. nimble [nimbi] a° 1. lätt, ledig i sina rörelser, vig, flink. 2. biidi.
livlig, pigg, vaken, snabb-tänkt. ^-fingered [-figgad] a kvick i fingrarna; ofta om tjuv långfingrad. ^-footed [-
ftTtid] a lätt-, snabb]fotad. ~-witted [-[-wiNtid]akvick-tänkt,-] {+[-wiNtid]akvick- tänkt,+} snarfyndig, fnimbus
[ni'mbas] s iat. 1. [helgon]gloria, strålglans kring huvudet, nimbus. 2. regnmoln, niminy-piminy [ni'minipi'mini] a
F tillgjord,

sipp, pryd. Nimrod [ni'mrod] npr.

nincompoop [ni'gkampu:p] s F dumhuvud, våp, stolle.

nine [nain] I. räkn nio; the No, de nio mu-serna; a o, days' wonder en snart glömd sensationell händelse. II. s nia;
[up] to the o,s F utsökt, fulländad, isht om klädsel be dressed (togged) up to the o,s vara överdrivet elegant klädd.
~fold [-fould] a niofaldig. ~pin [-pin] s kägla; pi. käglor, kägelspel; play at ojs slå käglor. ~teen [-ti/n] räkn nitton,
^teenth [-ti/nj)] I. a nittonde. II. [-snitton[de]-del.-] {+snitton[de]- del.+} ~tieth [-tii£>] I. a nittionde. II. s [-nit-
tion[de}del.-] {+nit- tion[de}del.+} ~ty [-ti] räkn nittio. Nineveh [ni'nivi] npr. ninny [ni'ni] s våp, dummerjöns.
ninth [nainf] I. a nionde. II. s nion[de]del. Niobe [nai'obi] npr.

nip [nip] I. tr 1. nypa, knipa, klämma. 2. av|-nypa, -beta knoppar, skott to [äv. oj off]. 3. om frost bita, sveda,
skada skott på växter &c, äv. biidi. fördärva, förlama; ~ in the bud kväva i sin linda. 4. S nappa åt sig. II. itr S
slinka, kila [äv. ~ in, out], III. s 1. nyp[ning], knip-ning, klämning. 2. frostskada. 3. skarp kyla. 4. bitande



anmärkning, sarkasm. ~per [-a] s 1. knipare &c, pi. nyp-, knip|tång
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noiseless

[a pair of ~s]. 2. pi. S pincené. 3. S hjälpgosse; gatpojke. <^ping [-ig] a° om vader, vind &o bitande, skarp.

nipple [nipl] s 1. anat. bröstvårta, spene. 2. napp p& diflaska. 3. liten rund bergsböjd. 4. tändhattstapp. 5.
munstycke. Nippon [nipo'n] npr.

nippy [ni'pi]a l.S rask, spänstig. 2. om väder kall. Nirvana [niavcr/na], Nisan [nai'sæn], Nisbet [ni'zbit], Nish [ni/]
nprr.

nisi [nai'sai] konj lat. om icke; i jur. termer [decree order ~ &o] gällande tills vidare, om ej (tills) annorlunda
förordnas.

nit [nit] s gnet agg av lus &o.

nitrate [nai'treit, -trit] s kem. nitrat.

nitrite [nai't|a] s kem. salpeter, -ic [-rik] a salpeter-. -ite [-rait] s salpetersyrligt salt. -ogen [-radjon] s kväve, -
ogenous [-ro'd^inas] a kvävehaltig, -o-glycerine [-ro(u)gli%sori:'n] 5 nitroglycerin, -ous [-ras] a salpeterhaltig,
salpeter-.

1. nix [niks] S I. interj ss. varning se upp! givakt! tyst! II. pron ingen[ting].

2. nix [niks] s ung. sjörå, vattenande.

Nixey [ni'ksi] npr.

nixie [ni'ksi] s vattennymf.

Nixon [niksn], Nizam [naizae'm] nprr.

N.N.E. förkortn. för north-north-east. N.N.W. för kortn. för north-north-west.

1. no [nou] pron ingen, icke någon; ~ one ingen; he was ~ bad boy han var inte någon elak (dum) pojke; there is ^
4- pr. p. det är omöjligt att, det går ej för sig att [there was ~ mistaking what he meant man kunde inte misstaga
sig på vad han menade]; n* man's land öde, omtvistad ei. herrelös mark; isht under kriget 1914-1919 marken
mellan egna och fiendens skyttegravar;' & däcket mellan kobryg-gan och klockgalgen.

2. no [nou] I. adv 1. nej. 2. i slutet av sats efter or isht med föreg. whether icke; whether they will come or ~ [nu
mest not] vare sig de vilja komma eller icke. 3. framför vissa komparativer icke, inte; /v» better than before inte
bättre än förut; ~ less than £ 100 inte mindre än 100 pund; I could do ~ less det var det minsta jag kunde göra; I
have ~ more to say jag har ingenting mer att säga; you did not come, ~ more did he du kom inte och inte han
heller. II. s ett nej; nejröst; the ~es have it nejrösterna äro i majoritet.

+n0. (NO.) förkortn. av o. utläses ss. number.

Noah [nou'a, no'a] npr Noak. Noakes [nouks] npr.

1. nob [nob] s S [huvud]knopp.

2. nob [nob] s S herreman, 'överklassare'.

nobble [nobl] tr S 1. kapplöpn. fördärva (göra lam,

förgifta &o) häst för att hindra honom att segra. 2. 1 lira, ngn Över till sin sida gnm mutor o. d. 3. lura till sig
pengar; Stjäla. 4, gripa brottsling &o.



nobby [no'bi] a0 S flott, stilig, vräkig, snobbig.

nobility [no(u)bi/liti] s 1. högadel (vartill i England räknas: Duke, Marquis, Earl, Viscount, Baron).

2. adel[8kap], adlig värdighet ei. börd. 3. biidi. ädelhet, ejälsadel; ^ of soul av. själslig förfining.

noble [noubl] I. a° 1. [hög]adlig. 2. förnäm, lysande; om sak av. förnämlig, präktig. 3. biidi. ädel, förfinad,
själsfin, högsint. II. s 1. ädling. 2. gammalt engelskt guldmynt om 10 shillings. ~man [-man] s adelsman, ^-
minded [-[-mai'n-did],-] {+[-mai'n- did],+} ^-spirited [-spi'ritid] a ädel, högsint, ~sse [-e's] s 1. — nobility 2. 2. =
nobility 3.

3. koii. adel, adelsstånd, ^woman [-wuman] s adelsdam.

nobody [nou'badi, -bodi] I. pron ingen. II. s obetydlig person, nolla; av. enklare människa av okänd härkomst.

noctambuliiant [noktæ'mbjul|ant] a som går i sömnen, -ism [-izm] s sömngång. -1st [-ist] s sömngångare.

nocturnllal [n.okt|a/n(a)l] a° nattlig; ^ sight dagblindhet. -e [-o/n, - -'] s 1. mål. nattstycke. 2. mus. nocturne.

nod [nod] I. itr 1. nicka [to, t at åt, tilj]; ^ to a p. to do a th. nicka (giva tecken) åt ngn att göra ngt. 2. sitta och
nicka av sömnighet; äv. biidi. slumra, göra ett tillfälligt förbiseende (tillfälliga förbiseenden); Homer sometimes
rus ordspr. stundom slumrar även Home-ros. 3. om byggnad &o luta [to its fall mot sitt fall]. 4. om Bäd &o vaja.
II. tr 1. nicka med [o.'s head huvudet], 2. [till]nicka [approbation, assent]. III. s nick [of the head med [-huvudet];-
] {+hu- vudet];+} nickning, av. av sömnighet, biidi. kort sömn, lur; the land of No* skämts. Jon Blunds rike.

1. noddle [nodl] s F skalle, skult.

2. noddle [nodl] tr nicka hastigt [o.'s head med huvudet, time takten].

noddy [no'di] s dummerjöns, tok, stolle.

nodlie [noud] s 1. knut; bot. ledknut. 2. knöl, + av. läk, giktknöl &o. -ose [nodou's, nou'dous] a knutig, knölig. -
osity [nodo'siti] s knutig-het, knölighet. -ous [-as] a se -ose.

nodulllar [no'djul|a] a knut-, knöl|formig. ^e [no'dju:l] s liten knut ei. knöl, klimp, -ose + [-ous], -ous [-as] a bioi.
knölrik.

Noel [nou'al] npr.

noggin [no'gin] 6* 1. uten mugg ei. bägare. 2.

litet mått för dryckesvaror — 1/4 pint.

nohow [nou'hau] adv 1. ingalunda, på intet vis; she looked o* lion såg tarvlig ut. 2. F ur humör, förstämd,
förstörd [vani. all ^ish [-ij] a F opasslig.

noise [noiz] I. si. ljud i äht starkt o. oredigt, buller, dån. 2. larm, oväsen, tumult, stoj; make a ~ göra mycket
buller, väsnas, av. biidi. [about över; äv. med in the world o. d.] göra mycket + väsen av sig, väcka allmänt
uppsende. II. tr ntbasun[er]a, förkunna vitt och brett [ofta "v abroad]. ~less [-lis] a° ljudlös, stilla.
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nonsense

noisome [noi'sam] a° 1. skadlig, ohälsosam,

osund. 2. stinkande, vämjelig. noisy [noi'zi] a0 1. bullersam, stojande, bullrande, larmande [a oj crowd];
hög|ljudd,-röstad [a oj fellow], 2. om färg o. a. stickande i ögonen, skrikande.

Nokes [nouks], Nokomis [noukou'mis] nprr. nolens voiens [nou'lenzvoulenz] adv iat. med + eller mot sin vilja.

nomad [no'mad, nou'mæd] I. s nomad. II. a nomadisk,kringflyttande. ~ic [no(u)mæ'dik] a° = nomad II. ~ism [-



izm] s nomadliv. ~ize [-aiz] itr nomadisera, föra nomadliv, no-man's-land se under 1. no. nomenclalltor
[nou'menklei|ta] s iat. namnsägare; namn|givare, -bestämmare. -ture [-tja, - -klatja] 8 nomenklatur;
namnförteckning, nominüal [no'min|l] a nominell, blott till namnet [mota. rea/, actual], så kallad; stundom +biidi.
obetydlig, -ally [-ali] adv till namnet, -ate [-eit] tr 1. % kalla, benämna. 2. föreslå av. kandidat vid val, nominera.
3. utnämna, -ation [-ei'Jn] 1. t benämning. 2. föreslående (uppställande) av kandidat vid val [of a member for av
en ledamot för]; be in oj for vara uppställd som kandidat till. 3. utnämning; utnämningsrätt. -ative [-ativ] s
nominativ [av. ~ case], -ator [-eita] s en som föreslår vid val ei. utnämner tm ämbete, -ee [* -i:7] s en som är
föreslagen till tjänst el. penningförmån, non [non] adv iat. icke; i en mängd uttr. ss. prefix med nek. el. upphäv,
bet. (jfr in-, un-) vani. O-,

^-ability [-abi'liti] 8 oförmögenhet; jur. jäv mot kärandens kompetens, ^-acceptance [-[-'ak-se'ptans]-] {+[-'ak-
se'ptans]+} s hand. vägran av accept; 'accepteras ej'. <vage [nou'nidj, no'n-] s omyndighet, minderårighet,
nonliagenarian [nou"nad3ins'arian] snittioåring.

-agon [no'nagan] s niohörning. nonllappearance [no'napi'arans] s jur. uteblivande från domstol, -attendance [-
ate'ndans] s uteblivande, frånvaro.

nonce [nons] s, for the oj för tillfället, för närvarande. ~-W0rd [-wa:d] S språkv. en tillfällig nybildning,
nonchalanüce [no'nJalan|s] s sorglöshet, likgiltighet. -t [-t] a sorglös, likgiltig. non-i!com. förkortn. för non-
commissioned. -combatant [na'nlko'mbatant, -kA'm-] s X icke

Stridande person, inom el. utom krigsmakten. -COm-

missioned [-kami'Jnd] a utan [kunglig] fullmakt; ~ officer underofficer, -committal [-kami'tl] I. s vägran att uttala
sig (taga ställning); ibi. avvaktande hållning. II. a° som undviker att uttala sig (taga ställning) i en viss sak,
obunden; ibi. reserverad, diplomat? sk. -compliance [-kamplai'ans] s vägran att foga sig [with efter],tredska. -
conducting [-kandA'ktig] a fys. oledande, -conductor [-kandAvkta] S fys. oledare för värme o. elektricitet.

nonconformist [no'nkanfo:'mi|st,no'gk-] s kyrki.

separatist, frikyrklig, -ty [-ti] s 1. kyrki. separatism; av. koii. de frikyrkliga. 2. brist på överensstämmelse [to,
with med], disharmoni, nonli-delivery [no'ndi|li'vari] s 1. utebliven leverans (utdelning). 2. post. obeställbarhet.
•descript [-skript] I. a 1. ej klassifi[c]erad. 2. obestämbar, diverse; sällsam. II. s obestämbar person; tvetydig
existens, none [nAn] I. indef pron ingen, intet, inga; poetry we have almost o* av poesi ha vi nästan intet; ~ of
your nonsense (impudence) l kom inte med några (dina vanliga) dumhe-heter (näsvisheter)! ~ of that långt
därifrån, ingalunda; ofta kom inte med (jag vill inte veta av) ngt sådant! ~ of this concerns me intet av detta angår
mig; she has oj of her mother's beauty hon äger intet av moderns skönhet; his health is oj of the best hans hälsa är
just inte den bästa. II. adv isht framför the + komp. icke, ingalunda; ~ the less — nevertheless; he will be ~ the
worse for it det kommer han inte att förlora (bli lidande) på; han blir inte sämre för det; ~ too soon aldrig för
tidigt; the pay is oj too high betalningen är inte för hög. nonentity [none'ntiti] s 1. icke-tillvaro, intighet. 2. ngt
som icke existerar. 3. obetydlig person ei. sak, en obetydlighet, nolla, nones [nounz] s pi. kat. kyrki. gudstjänst
vid nionde timmen på dagen (3 e. m.). non-essential [no'nise'njl] I. a oväsentlig. II. s ngt oväsentligt,
oväsentlighet, nonesuch se nonsuch.

nonll-existence [no'n|igzi'st(a)ns] s 1. icke-tillvaro. 2. ngt som ej existerar. - -feasance [-fi:'z(a)ns] s jur.
underlåtenhet att fullgöra en åtagen förbindelse [oj of an engagement], - -juring [-dju'arig] a edsvägrande, ej
svärjande trohetsed. - -juror [-d3u'ara] s edsvägrare

isht en som vägrade avlägga trohetsed till William o. Mary

1689. - -observance [-abza:'v(a)ns] s bristande iakttagande ei. uppfyllande av ngt. -pareil [-parel] I. o makalös,
oförliknelig. II. s ngt makalöst, mönster. - -payment [-pei'mant] s utebliven betalning. - -performance [-[-pafo:'-
mans]-] {+[-pafo:'- mans]+} s underlåtenhet att fullgöra ngt. nonplus [no'npU's] I. s bryderi, rådlöshet,
förlägenhet; be at a o, vara rådlös ('ställd'), stå svarslös,-komma av sig; put (bring, drive, reduce) to a ~ få ngn
fast, göra 'ställd*, förbrylla, göra svarslös. II. tr göra förlä-+ gen (rådvill) &o, jfr /.



non-iiresidence [no'n|re'zid(a)ns] s isht om präst frånvaro från rätta boningsorten (verksamhetskretsen). -resident
[-re'zid(a)nt] I. a 1. isht om präst frånvarande från sin församling (verksamhetskrets). 2. ej på platsen boende,
utsocknes. II. s utsocknes (ej på platsen boende) person isht präst, -resistance [-rizi'st(a)ns] s passiv lydnad ei.
underkastelse, nonsenslle [no'nsans] s nonsens, tomt prat,
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nostrum

+ strunt, dumheter, -leal [nonse'nsik(a)l] a° +meningslös, orimlig, dum, 'fånig', nonllsuch [no'nlsAtJ] s makalös
person ei. sak, ett mönster i sitt slag. -suit [-sju:'t] I. s jur. måls avskrivande ei. avvisande. II. tr jur. förklara
kärande oberättigad att fullfölja käromål; be yed förlora sin talan. - -user [-ju/za] s jur. uraktlåtenhet att begagna
sig av en rättighet varigenom denna förverkas, noodle [nu:dl] s dumhuvud, våp, stolle, nook [nuk] s vrå, hörn,
vinkel, noon [nu:n] s 1. middag, kl. 12; at ^ kl. 12 på dagen. 2. Midi. middagshöjd, höjdpunkt. ~day [-dei] s se
noon; as clear as ~ klar[t] som dagen, ^tide [-taid] s se noon. noose [nu:s, nu:z] I. s 1. rännsnara, löpknut [ofta
running 2. Midi. snara, band. II. tr fånga ei. binda med snara äv. Midi. nor [no:] honj 1. eller [vani. med föreg.
neither]; they had neither arms ~ provisions de hade varken vapen eller livsmedel. 2. efter nek. sats el. satsdel och
icke, ej heller; he had not seen it, ~ had I han hade inte sett det, och [det hade] inte jag heller. 3. efter jak. sats och
(men ei. också) icke; .. . ~ has he any reason to ... också har han ej ngt skäl att. . ; ~ was this all men detta var icke
allt. Nora[h] [no*/ro] npr. Nordic [no/dik] a nordeuropeisk. Norüe [no:], -folk [-fak], -gate [-geit, -git], -ham

[no'ram, no/ram], -land [-land] nprr. norm [no:m] s norm. ~al [-(a)l] I. a0 1. normal, regelrätt, typisk; ~ school
seminarium. 2. geom. lodrät. II. s geom. normal.

Normanllby [no:'man[bi] npr. -dy [-di] npr Nor-mandie. -ton [-tan] npr.

+Norlin [no/n], -ris [no'ris], -roy [no'roi] nprr. Norse [no:s] I. a norsk. II. s 1. norska språket; Old ~ fornnorska. 2.
pi. the ~ norrmännen. ~man [-man] s norrman, north [no:}>] I. s norr; nord; the ~ äv. norden, norra delen av ett
land; Am. = the Sta-

tes nordstaterna; mest poet. nordan[vinden]; ro by east norr till ost; from ~ to south från norr till söder; in the ~ of
England i norra England; [to the] ~ of the Thames norr om Temsen. II. a nordlig; norr; the Sea Nordsjön; the N~
Country Nordengland; äv. norra Storbritannien. III. adv norr, norrut. Northllallerton [no:|)|æ'latn], -ampton[shire]
[-æ/m(p)tan, -J(i)a], -anger [-æ'gga], nprr. -ants [-æ'nts] förkortn. för Northamptonshire. Northllbrook
[no:^|bruk], -cliffe [-klif], -cote [-kat, -kout] nprr. north-east [no:'f)i:'st] I. s nordost. II. a = föij. ~erly [-ali], ~ern
[-an] a nord|östra, -ostlig, northerllly [n-o:'8o|li] a nordlig, -n [-n] a nord-

lig, norra; nordisk; ~ lights norrsken, -ner [-na] s invånare i norra delen av ett land, nordbo; Am. nordstatsman, -
nmost [-nmoust] a nordligast. Northüfield [no:'t>|fi:ld], -fleet [-'flirt] nprr. northing [no/fug] s nordlig riktning
(distans). Northman [no'/£>man] s nord|man, -bo. north-star [no:'£>sta:] s; the ~ Polstjärnan. Northumbiieriand
[no:J)A'mb[aland, no-, na-], -ria [-ria] nprr. northward [no/fnvad] I. a nordlig, riktad mot

norr. II. adv [äv. norrut, mot norr. north-west [no^we'st] I. s nordväst. II. a — r^ern. ~er [-a] s nordvästlig vind
(storm). ~erly [-ali], ~ern [-an] a nordväst|lig, -ra. Northllwich [no/J)|witJ], -wood [-wud], Norton [no:tn] nprr.

Norwilay[no:'|wei] npr Norge, -egian^wkM^an] I. a norsk. II. s 1. norrman. 2. norska [språket].

nor'-wester [no:we'sta] s 1. se north-wester. 2.

sup. 3. »t* sydväst hatt. Norliwich [no'ridj], -wood [no/wild] nprr. nOS. (NOS.) förkortn. av o. utläses ss.
numbers. nose [nouz] I. s 1. näsa, nos: ~ of wax vax-näsa; Midi, ngt lättformat, lättledd person, 'vita plåstret'; as
plain as the ~ in your face F alldeles självklar[t]; his ~ bleeds han blöder (har) näsblod; blow o.'s ~ snyta sig;
carry o.'s ~ high sätta näsan i vädret; follow o.'s ~ gå dit näsan pekar; 1 had to pay through the ~ F jag fick betala



för högt pris, blev uppskörtad; put a p.'s ~ out of joint [undan]peta ngn, slå ngn ur brädet; thrust (poke, put, stick,
F $hove) o.'s ~ into lägga sin näsa i andras angelägenheter [into every corner i allting]; turn up o.'s ~ at rynka [på]
näsan åt: not see beyond [the length of ] o.'s inte se längre än näsan räcker; lead by the ~ föra ngn i ledband:
speak through (in) the ~ tala i näsan; under a p.'s [very] ~ mitt för näsan på ngn. 2. Midi. väderkorn; t lukt, doft;
have a good ~ ha gott väderkorn. 3. pip, spets; för på båt. II. tr 1. vädra; spåra upp, få väderkorn på [äv. ~ out\. 2.
nosa på; köra näsan i. III. itr 1. nosa [iat på]. 2. sr.oka [for, after efter]. 3. flygv, ~ down sänka sig; ~ up stiga. +
~-bag [-bæg] s fodertornister för hästar. [-d] a i sms. -näst, -nost: flat-rsj plattnäst. ~-dive [-daiv] 5 fiygv.
störtflygning; spin vertikal skruv. ~gay [-gei] s bukett av doftande blommor, F blomsterkvast. ~r [-a] s +1. slag
ei. fall på näsan. 2. stark motvind, nosing [nou'zig] s [metallskydd för] utskjutande kant isht av trappsteg,
nostalgllia [nostældjlia] s iak. nostalgi, hemsjuka. -ic [-ik] a iak. hemsjuk, nostril [no'stril] s näsborr; stink in the
vara

vederstygglig, nostrum [no'stram] s patentmedicin, kvacksalvarn! ed el.
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notice

nosy [nou'zi] a 1. med stor näsa. 2. starkt

luktande. 3. F nyfiken, not [not, nt] adv icke, ej, inte; ~ a few icke [så] få; ~ a little inte [sä] litet; ~ at all inte alls;
~ once or twice många gånger, ofta: he did ~ go, ~ he den som inte gick, det var han; ~ I [men] inte jag [för min
del], ofta jag betackar mig; ~ that I know of inte så vitt (det) jag vet; ~ that av. icke därför att, icke som om, icke
så att; ~ that I mean icke som skulle jag mena; oj to + inf. att icke; eiiipt. för att [nu] icke [mention nämna]; as +
adv as ~ lika ... som motsatsen, snarare . . . än motsatsen, nota bene [nou'tabr/ni] iat. märk väl. notability
[noutabi'liti] s 1. märklighet, märkvärdighet. 2. konkr. notabilitet, bemärkt person; t märkvärdighet, notable
[nou'tabl] I. a0 1. märklig, bemärkt, anmärkningsvärd. 2. framstående. 3. kem. märkbar. 4. [ofta no'tabl] % om
kvinnor huslig, driftig. II. s märklig ei. bemärkt person, notably [nou'tabli] adv 1. märkligt. 2. i synnerhet.

notarllial [nouts'arial] a tillhörande (utförd av) en notarie, -y [nou'tari] s notarie; ~ public (ei. public ~) notarius
publicus. notation [no(u)tei'J~n] s betecknings|system, -sätt.

notch [notj] I. s 1. skåra, hack, hugg i ngt; bak; inskärning. 2. Am. trångt bergpass. II. tr göra skåror, hack &o i,
karva i ngt. ~ed [-t], ~y [~i] a försedd med skåror ei. inskärningar, naggad, note [nout] I. s 1. mus. not[tecken];
enstaka ton; sing from oj$ sjunga efter noter; play by [the] ~ spela efter noter; a false oj en falsk ton. 2. tangent
på piano [vani. key]. 3. biidi. ton, sätt att uttrycka sig; change o.'s o, ändra ton. 4. tecken, märke av. kiandr. [<i ~
of infamy]; kännetecken. 5. [skilj e]tecken; ~ of exclamation utropstecken; ~ of interrogation frågetecken. 6.
notis; book of ojs notisbok. 7. mest pi. ojs anteckningar, referat av tal &c; talares koncept; compare utbyta tankar
ei. erfarenheter [about om]; make + (take) a ~ of anteckna sig till minnes, notera; make a mental o, of lägga på
minnet; take göra anteckningar; he spoke for an hour without a oj han talade en [hel] timme utan koncept. 8. not,
anmärkning i marginal el. under texten [marginal ~s], 9. biljett, kort brev. 10. diplomatisk not. 11. revers, växel,
ofta ~ of hand skuldsedel; jfr promissory 12. sedel ( = bank-o,). 13. anseende, rykte [of good (bad) ~ med gott
(dåligt) rykte]; betydenhet; a man of oj en bemärkt (framstående) man. 14. beaktande, uppmärksammande;
worthy of oj beaktansvärd; nothing of o, intet av betydelse; take ~ of lägga märke till; taga notis om, bry sig om;

come into ~ ådraga sig uppmärksamhet. II. tr 1. lägga märke till, märka, uppmärksam-+ ma, band. bemärka. 2.
framhålla. 3. an-, upp|teckna, notera [av. ~ down]. 4. skriva anteckningar i. 5. % beteckna. 6. sätta noter till. 7.
hand. låta protestera [a bill en växel]. ~-book [-buk] s anteckningsbok.

[-id] a bekant [for för], välkänd, märklig. /N/dly [-idli] adv särskilt, i synnerhet, /v/less [-lis] a 1. obemärkt, utan
betydelse. 2. omusikalisk. <v/let [-lit] s 1. kort meddelande. 2. kort not ei. anteckning. <v-paper [-peipa] s
brevpapper i mindre format. ~worthy [-wa:NÖi] a anmärkningsvärd, märklig, nothing [nA'fng] I. indef pr on
ingenting, intet; oj at all ingenting alls; ~ else than (but), oj but ingenting annat än; there is oj for it but to -I- inf.



det finns ingen annan råd (utväg) än att..; ~ less than monstrous ingenting annat än (helt enkelt ei. rent av)
vidunderligt; ~ short of ingenting mindre än; there is o, in it det är inte sant, av. det har ingen betydelse; he is ~
of a gentleman (he has oj of a gentleman about him) han är allt annat ingenting mindre) än en gentleman; I can
make oj of it jag förstår mig inte på det (blir inte klok på det); make oj of a th. [ei. of + -ing] behandla som
lappri, bagatellisera, tycka det vara ingenting att..; it is oj to me a) det gör mig ingenting, det angår mig inte [if
om, att], b) det är en småsak för mig [to att]; it is ~ to what I have seen det är ingenting mot vad jag har sett; for ~
för intet, gratis; av. förgäves; come to o, gå, * om intet; bli ingenting av; misslyckas. II. s 1. mat. noll [a]. 2.
intighet. 3. a o,, pi. ojs intet, en obetydlighet, en bagatell; om pers. nolla; mere o,s rena obetydligheter; the little
o,s of life livets små obetydligheter. III. adv ingalnnda, icke alls; it differs oj from det skiljer sig ej alls från; it
helps us ~ det är oss till ingen nytta; it avails oj det gagnar till intet. ~ness [-nis] 1. intighet, intet; small to oj
försvinnande liten. 2. betydelselöshet; obetydlighet, ngt värdelöst, notice [nou'tis] I. s 1. notis; anmälan,
meddelande. 2. tillkännagivande, kungörelse, anslag [public <v/]; post (put up) a ~ anslå en kungörelse; ~ is
hereby given (this is to give o,) that härmed tillkännagives att... 3. varskoende, meddelande på förhand;
uppsägning; give oj underrätta [of om], säga till ngn, isht på förhand, varsko; give oj [to quit] .säga upp [sig] till
flyttning, om hyresgäst (-värd) el. tjänare (husbonde); receive oj bli uppsagd; be under o, [to leave el. to quit]
vara uppsagd; a week's oj uppsägning till flyttning om en vecka; at short o, på kort tid efter skedd uppsägning
(efter erhållet meddelande), med kort [-respited];-] {+re- spited];+} at a moment's (minute's) oj vid första vink,
vilket ögonblick som helst; sub-

oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt X militärterm »t* sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangnoticeable

— 568 —

nowhere

ject to

notifiable [nou'tifaijabl, - - - -] a isht om smittosam sjukdom varom anmälan skall göras hos vederb. myndighet, -
ication [nouHifikei'Jn] s 1. kungörande. 2. kungörelse, tillkännagivande; anmälan. -y [-] tr 1. kungöra,
tillkännagiva [a th. to a p.]. 2. underrätta, varsko. 3. $ skriva förklarande noter till bok.

notion [nou'J(a)n] s 1. föreställning, begrepp; have a great (high) nu of ha en hög tanke om (uppfattning av);
according to received nus enligt vedertagna begrepp; form a true nu of bilda sig en riktig föreställning om. 2. F
aning, idé; infall [a stupid nu]: I have not the haziest (slightest) ~ of jag har inte den dunklaste (ringaste) aning
om; he has no ~ of han har inget begrepp om, av. bryr sig ej stort om. 3. åsikt, mening; he has a nu that han har
den uppfattningen att; the common nu det vanliga föreställningssättet. 4. F lust, håg [of -ing el. to + inf.]; I have a
nu to a cup of tea jag skulle ha god lust till en kopp te. 5. Am. nus småartiklar; ~ store diversehandel. ~al [-(o)l]
a° 1. spekulativ, 2. abstrakt, imaginär. 3. Am. om pers. nyckfull, full a v inbillningar.

notoriety [noutorai'oti] s 1. allmän kännedom; allbekanthet; ibi. ökändhet; a matter of nu en allmänt känd sak. 2.
allmänt känd (ibi. ökänd) person.

notorious [no(u)to/ri9s, na-] a 1. om sak. allmänt känd, välbekant. 2. mest attr. ökänd, beryktad [for för]:
notorisk. ~ly [-li] adv veterligen, erkänt.

Nottinghamshire] [no'tig|am, -J(i)a], Notting Hill [-hi7!] nprr. Notts [nots] förkortn. av Nottinghamshire.

notwithstanding [no'twi£>stæ'ndig] I. prep oaktat, trots; utan hinder av. II. adv det oaktat, icke dess mindre. III.
konj [ibi. ~ that] oaktat [att], ehuru, nougat [nu:'ga:] s nougat, mandelknäck, nought [no:t] I. se naught. II. adv
aid. icke alls,

ingalunda, noun [naun] s gram. substantiv, nourish [nA'riJ] tr 1. eg. % nära, giva näring åt, uppföda; underhålla,
2. biidi. nära,hysa [hope, hatred, feelings], fostra; understödja, underblåsa uppror. ~ing [-ii)] a närande [food].
~ment [-mant] s näring av. biidi.; näringsmedel.



nous [naus] s F [sunt] förstånd, 'intelligens*, nouveau riche [nu/vouri/Jjj s rik uppkomling. Nova Scotia
[nou'vaskou'Ja] npr. novel [no'v|l] I. a° om abstr. subst. ny[modig], ovanlig, hittills okänd [style, experience]. II. s
roman; ibi. novell [vani. short /v»-ette [-ale't] s 1. novell. 2. mus. romans. ~ist [-alist] s roman-, ibi.
novellförfattare. Noveiio [nave/lo(u), no-] npr. noveltjy [no'vlti] s 1. nyhet, det nya ei. ovanliga i ngt,
nymodighet; the charm of nu nyhetens behag; by way of ~ till omväxling. 2. konkr. en nyhet, ngt nytt [fashion -
ies, the latest-ies from Paris, in collars]; en ovanlighet, novel-writer [no'vlraita] s se novelist. November
[no(u)ve'mba, na-] s november, novennial [nove'nial] a återkommande vart nionde år.

nOVlCe [no'vis] S 1. kyrki. klosternovis. 2. bildl.

nybörjare [in i ngt], noviüciate, -tiate [no(u)vi/Jiit, navi'Jieit] s 1. kyrki. noviciat, provtid. 2, biidi. lärotid, ny-
börjarskap.

now [nau] I. adv 1. nu, under nuvarande förhållanden, i närvarande stund, härvid; ~ ..., rv (again) än ..än; ~ and
then då och då; every nu and then (again) titt och ofta, allt som oftast; ~ that (when) nu då, sedan nu så förhåller
sig; before (el. poet. ere) nu förut, t till-förene; [långt] före detta; by ~ vid det här laget; even (but) ~ av. helt nyss:
from ~ från denna stund; how nu? vad nu då? just ~ [alldeles] nyss, av. nu strax; till ~ tills nu (då), till närvarande
stund. 2. emellertid; nå[väl]; ~ thenl se sål nå välan då! nay ~ (oh, come ~)/ nå, nå! så där ja! II. konj nu då= ~
that you mentian it, I do [-remember]-] {+remem- ber]+} III. s nu [et], ^aday [-adei] % I. a nutida folk]. II. s
nutiden. ^ ad ays [-adeiz] adv nu för tiden, i våra dagar. Nowanagar [nawse'naga] npr. noway[s] [nou'wei(z)] adv
ingalunda. Nowell [nou'al] npr.

noüwhere [nou^waa^tJy ingenstädes; ~ else på
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intet annat ställe; ~ near icke på långt när; be (come in) ~ F inte bli placerad i tävling; biidi. vara ohjälpligt efter,
misslyckas fullkomligt, vara nr (ej komma med i) räkningen, betyda ingenting, -wise [-waiz] adv på intet vis,
ingalunda. Nox [noks] npr.

noxious [no'kjas] a0 1. skadlig, menlig [air, animals, plants; to för]. 2. ohälsosam; fördärvlig äv. bildl. noyau
[nwai'o(u)] s bittermandellikör. Noyes [noiz] npr.

nozzle [nozl] s 1. nos, tryne. 2. wwi. pip, tut, munstycke.

N. T. rarkortn. för 1. New Testament. 2. New

Translation. nuance [njucr.'s, -a:'ns] s nyans[ering]. nub [nAb] s 1. klump, bit [oj of coal]. 2. knut, knöl. 3. Am.
biidi. knut, kärnpunkt [the oj of a story, of a matter]. ~ble [-1] s liten klump el. bit. ~bly [-ii] a knölig, knottrig.
Nubia [njur'bia] npr Nubien. nuclellar [nju:'kli|a] a bildande (lik) en kärna, hörande till kärnan. -|us [-os] 5 (pi. -i
[-ai] ei.

[-asiz]) kärna äv. biidi.; centrum, grundstomme [oj of a fortune grundplåt], nude [nju:d] a 1. naken, bar. 2. jur.
ogiltig + [contract],

nudge [nAd3] I. tr lätt knuffa till (på) ngn, t. ex. med armbågen för att väcka uppmärksamhet; äv. bildl. 'stöta på'
ngn. II. s lätt knuff, nudüist [nju:'djist] s nudist, nakenknlturell. -ity [-iti] * 1. nakenhet. 2. konst, naken figur ei.
bild, akt.

nugatory [nju:'gat(a)ri] a 1. värdelös, tom, intetsägande. 2. utan verkan, gagnlös. Nugent [njui^nt] npr.

nugget [nA'git] S klump, klimp av ädel metall, isht guldklimp.

nuisance [nju:'sns] s 1» jur. förfång, ohägn. 2. olägenhet, besvär; obehag äv. konkr., otyg, plågoris äv. om pers.,
obehaglig människa; what a o>! så förargligt! he will only be a ~ to you han blir dig bara till besvär; a common



{public) ~ en 'landsplåga' ei. en offent-+ lig skandal. 3. ofog, oskick, null [nAl] I. a 1. ogiltig, kraftlös; ~ and void
av noll och intet värde, utan kraft och verkan. 2. värde-, betydelselös. 3. tom, innehålls-, uttryckslös. 4. lika med
noll. II. tr annullera, upphäva, nuliah [nAio] s angio-ind. å, flod; av. strömfåra, ravin.

nuiiilification [nAiifikei'Jn] s upphävande, -fy [nA'lifai] tr upphäva, göra (förklara) ogiltig- -ty [iu'liti] s 1.
ogiltighet, äv. ngt ogiltigt; återgång [of marriage]. 2. intighet, betydelselöshet, obetydlighet tiv. pers., nolla.
Numantia [njumæ'njia], Numa Pompilius [nju:'-

mapompiiias] nprr. numb [nAm] I. a° stel isht av köld with cold],

domnad, utan känsel. II. tr göra stel isht av köld, förlama, number [nA'mba] I. si. nummer i aiia bet., siffra; ~ one
F en själv, ens egen person; take care of (look well after) ~ one [alltid] tänka på sig själv i främsta rummet; lose
the ~ of o.'s mess lämna detta livet, stupa. 2. tal, antal, numerär, mängd, styrka; hop; pi. No>s fjärde Mosebok;
the science of ojs aritmetiken; a o, of things en hop [olika] saker; the French have lost ojs of men fransmännen ha
förlorat massor av soldater; the enemy was double our oj fienden var dubbelt så manstark som vi; among the o,
däribland; few, many, small in ~[s] få, många, ringa till antalet; in great (only in small) ojs i stort (endast i ringa)
antal; one of our ~ en bland oss; to the oj of till ett antal av; without oj oräknelig. 3. pi. övermakt Eäv. superior
o,s]. 4. häfte, nummer av bok ei. tidskrift; is published in ojs utkommer häftesvis; a back ~ ett tidigare häfte. 5.
gram. numerus. 6. metr. rytm. 7. mest pl. ojS Verser. II. tr 1. räkna antalet av; bildl. his days are o,ed hans dagar
äro räknade. 2. numrera, ibi. paginera. 3. räkna, hänföra [among, in, with bland, till]. 4. räkna, omfatta, uppgå
till. III. itr räknas [with bland], rvless [-lis] a otalig, oräknelig, numerüable [nju:'mar|abl] a som kan räknas, -al [-
al] I. a hörande till tal ei. siffror; ~ sign taltecken. II. s 1. gram. räkneord. 2. taltecken, siffra, -ation [-ei'Jn] s 1.
räkn|ande, -ing. 2. numrering, -ator [-eita] s 1. räk~ nare. 2. mat. täljare. -ical [nju(:)me'rik(a)l] a° numerisk,
betecknande ett antal, hörande till siffror; ~ superiority överlägsenhet i antal, •ous [-as] o° 1. talrik, manstark
[family, army, c&zss]; talrikt besökt. 2. rytmisk, harmonisk stii ei. vers. -ousness [-asnis] s 1. talrikhet. 2. rytm.

Numidia [nju(:)mi'dia] npr Numidien. numismatliic [nju:rmizmæ'tik]I. a numismatisk, hörande till mynt, mynt-.
II. s Pi. ojs numis-matik läran om mynt o. medaljer. -iSt [-[nju(:)mi'z-matist]-] {+[nju(:)mi'z- matist]+} s
myntkännare, numskull [nA'mskAl] s F dumhuvud, träskalle.

~ed [-d] a F tjockskallig, nun [nAn] s 1. nunna; oj's thread fin vit tråd för spetsar o. d. 2. zooi. en art duva; äv.
blåmes. Nunc Dimittis [nA'rjkdimi'tis] iat. koralen Herre, nu låter du din tjänare fara i frid (Luk. 2:29); sing [o.'s]
~ rara beredd att fara hädan, nuncio [nA'nJio(u), -sio(u)] s nuntie pàvugt sändebud.

nuncupatile [nA'qkjupeit] tr jur. muntligt göra sitt testamente [o, O.'s will], -ive [-[nA^kju/pa-tiv]-] {+
[nA^kju/pa- tiv]+} o jur. "v will muntligt testamente. Nuneaton [nAni:'tn], Nunebam [nju:'nam] nprr. nunnery
[nA'nari] s nunnekloster, nuptial [nA'pJal] I. a hörande till bröllop, bröl-
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lops-; äktenskaplig» II. s vani. pi. bröllop, vigsel.

Nuremberg [nju'arambarg] npr Nürnberg, nurs e [no:s] I. s 1. amma [vani. wet-**]; barnj-sköterska, -flicka [av.
drybe at ~ vara överlämnad åt (utackorderad bos) främmande människor till att fostras, skötas äv. om en egendom
&c; put [owi] to ~ Överlämna (utackordera) till att fostras. 2. sjuksköterska [av. sic&-~], syster. 3. biidi.
fostrarinna, vårdarinna. II. tr 1. amma, giva di åt. 2. sköta, vårda bam el. sjuka; fostra; -ing mother + fostermoder;
-ing sister diakonissa. 3. Midi. uppamma, nära [a feeling, a grudge, hatred]; omhulda [the arte], sköta [an estate],
vårda, + ansa [plants]. 4. sakta stryka ei. smeka; hålla i sina armar ei. i knät. III. itr 1. amma, giva di. 2. sköta
sjuka. ~-child [-tjaild] s 1. dibarn. 2. fosterbarn. ~ling [-lig] * 1. dibarn. 2. fosterbarn, biiai. skötebarn, ^-maid [-
meid] s barnjungfru. ~r [-o] s fostrare, gynnare, nursery [na:'sari] s 1. barnkammare. 2. trädskola; plantskola av.



Midi. [of for för]. -garden [-ga:dn] s plant-, träd|skola. ~-go-verness [-gAvvanis] s guvernant för små barn,
barnfröken. ~-maid [-meid] s barnflicka. ~man [-man] s [handels]trädgårdsmästare som bar plantskola. ~-rhyme
[-raim] S ofta pl. ~S barnvisa. ~-ta!e [-teil] s barn-, amjsaga. nursling = nurseling.

nurture [nar'tja] I. s 1. [upp]fostran, fostring. 2. näring, föda. II. tr 1. nära, [upp]föda; hysa, umgås med. 2.
[upp]fostra. nut[nAt] I. s 1. nöt, isbt hasselnöt, av. nötkärna. 2. Midi, hård nöt att knäcka [a hard ~ to crack for a
p.], svårt problem att lösa; av. en som är svår att handskas med. 3. pi. ~s; be to a p. S vara en läckerbit (en sann
njutning) för ngn; be [dead] ~s [up]on S vara alldeles tokig i ngn ei. ngt, av. vara 'styv' i ngt. 4. S [huvud]knopp;
be off o.'s ~ vara stol-lig, inte klar i knoppen. 5. F föràkti. gynnare, kurre, jycke, av. snobb, högdjur. 6.
skruvmutter. II. itr plocka nötter [go rating]. nutatlle [nju:tei'|t] itr bot. kröka sig. -ion [-Jn] 8 1. t nickning. 2. bot.
o. astr. nutation.

nutil-brown [nA't|braun] a nötbrun. • -cracker [-kræka] s vani. pi. ~s nötknäppare [a pair of ~s],* a ~ nose and
chin lång böjd näsa och utskjutande haka. - -gall [-go:l] s bot. galläpple. -hatch [-hætj] s zooi. nötväcka. - -key [-
ki:] s skruvnyckel, -let [-lit] s liten nöt. -meg [-meg] s bot. muskot[nöt, -träd], nutria [nju/tria] s zooi.
sydamerikansk sumpbäver. nutrient [nju/triant] a se nutritious. nutriment [nju/trimlant] s näring, föda. ~al

[i-e/ntl] a ^ närande, nutritilion [nju(:)tri'J|n] s 1. näringsprocess.

2. näring, -ous [-as] a° närande [food]. nutritive [njir/tritiv] I. a° 1. närande, närings-; ~ value näringsvärde; ~
power {property) näringskraft. 2. skaffande (tillhandahållande) näring. II. s näringsmedel, nutshell [nA'tJel] s
nötskal; the matter is (lies) in a ~ saken kan uttryckas kort (med några få ord); give (put) a th. in a ~ framställa
ngt i korthet, kort och koncist. Nuttllall [nA't|o:l], -er [-a] nprr. nut-tree [nA'ttri:] s nötträd, isht hassel[buske].
nutty [nA'ti] a 1. nötrik. 2. smakande som nötter, nötliknande. 3. Midi. kärnfull [speech]. 4. S pikant [a ~ case]. 5.
S snofsig, snobbig, jfr nut 5. 6. S underlig, stollig, jfr nut 4. 7. S be ~ upon a p. vara tokig (förtjust) i ngn, jfr nut
3.

nux vomica [nA'ksvo'mika] s iat. farm. rävkaka. nuzzle [nAzl] I. tr 1. om svin rota i, böka upp jorden &c. 2.
gnida (trycka) nosen mot, smeksamt trycka sig mot ngn. II. itr 1. om svin rota, böka [in i], av. biidi. 2. trycka
(gnida) nosen [against mot]; smyga sig intill ngn, sluta sig [ivith a p. till ngn]. N. W. förkortn. för 1. North
Wales. 2. north-west;

North-Western London postal district. Nyanza [naiæ'nza, niæ'nza], Nyassa [naiæ'sa,

niæ'sa] nprr. nymph [nimf] s 1. myt. nymf. 2. poet. fager ungmö. 3. zooi. puppa. #x,|a [-a] s (pi. -æ [-i:]) se
nymph 3. ~al [-1] a 1. hörande till nymfer, nymf-. 2. hörande till puppor, puppliknan-de. ~ean [-i(:)'an], ~-like [-
laik] o [-nymflik[-nande];-] {+nymflik[- nande];+} behagfull.

o.

0, 0 [ou] (pl. OSy 0's, Oes) S bokstaven O. 0., 0. [ou] förkortn. för old; Order. 0 [ou] (av. oh) interj 1. o! å[h]!
ack! ~ for..! ack, den som hade . . ! o, huru saknar jag icke ..! ~ no å nej, visst inte! ~ yes ja visst. 2. jaså [av. ~
indeed! ~ is that so?]. 0' [ou] S obeton. prefix i iri. familjenamn ättling

av [O' Connell]. o' [a, o] prep förkortn. 1 obeton. ställning av of el. OU. o/a [ou'ei'] förkortn. för on account [of].

oaf [ouf] (pi. ~s [-s] ei. oaves [ouvz]) s 1. bort-

byting. 2. fåne, idiot. ~ish [-ij] a fånig, oak [ouk] s 1. ek. 2. ekvirke, poet. eke; heart of ~ käck karl, tapper
krigare. 3. univ. S ytterdörr till studentbostad; sport o.'s ~ stänga sig inne, 'ej taga emot'. ~-apple [-æNpl] S
galläpple; Day 29 maj, årsdagen av

Karl II:s återkomst t. Engl. vid restaurationen.

[-bo:l] s se - -apple, "v-bark [-ba:k] s ekbark. Oakeley [ou'kli] npr.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slang Nuremberg
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Oakeley

lops-; äktenskaplig» II. s vani. pi. bröllop, vigsel.

Nuremberg [nju'arambarg] npr Nürnberg, nurs e [no:s] I. s 1. amma [vani. wet-**]; barnj-sköterska, -flicka [av.
drybe at ~ vara överlämnad åt (utackorderad bos) främmande människor till att fostras, skötas äv. om en egendom
&c; put [owi] to ~ Överlämna (utackordera) till att fostras. 2. sjuksköterska [av. sic&-~], syster. 3. biidi.
fostrarinna, vårdarinna. II. tr 1. amma, giva di åt. 2. sköta, vårda bam el. sjuka; fostra; -ing mother + fostermoder;
-ing sister diakonissa. 3. Midi. uppamma, nära [a feeling, a grudge, hatred]; omhulda [the arte], sköta [an estate],
vårda, + ansa [plants]. 4. sakta stryka ei. smeka; hålla i sina armar ei. i knät. III. itr 1. amma, giva di. 2. sköta
sjuka. ~-child [-tjaild] s 1. dibarn. 2. fosterbarn. ~ling [-lig] * 1. dibarn. 2. fosterbarn, biiai. skötebarn, ^-maid [-
meid] s barnjungfru. ~r [-o] s fostrare, gynnare, nursery [na:'sari] s 1. barnkammare. 2. trädskola; plantskola av.
Midi. [of for för]. -garden [-ga:dn] s plant-, träd|skola. ~-go-verness [-gAvvanis] s guvernant för små barn,
barnfröken. ~-maid [-meid] s barnflicka. ~man [-man] s [handels]trädgårdsmästare som bar plantskola. ~-rhyme
[-raim] S ofta pl. ~S barnvisa. ~-ta!e [-teil] s barn-, amjsaga. nursling = nurseling.

nurture [nar'tja] I. s 1. [upp]fostran, fostring. 2. näring, föda. II. tr 1. nära, [upp]föda; hysa, umgås med. 2.
[upp]fostra. nut[nAt] I. s 1. nöt, isbt hasselnöt, av. nötkärna. 2. Midi, hård nöt att knäcka [a hard ~ to crack for a
p.], svårt problem att lösa; av. en som är svår att handskas med. 3. pi. ~s; be to a p. S vara en läckerbit (en sann
njutning) för ngn; be [dead] ~s [up]on S vara alldeles tokig i ngn ei. ngt, av. vara 'styv' i ngt. 4. S [huvud]knopp;
be off o.'s ~ vara stol-lig, inte klar i knoppen. 5. F föràkti. gynnare, kurre, jycke, av. snobb, högdjur. 6.
skruvmutter. II. itr plocka nötter [go rating]. nutatlle [nju:tei'|t] itr bot. kröka sig. -ion [-Jn] 8 1. t nickning. 2. bot.
o. astr. nutation.

nutil-brown [nA't|braun] a nötbrun. • -cracker [-kræka] s vani. pi. ~s nötknäppare [a pair of ~s],* a ~ nose and
chin lång böjd näsa och utskjutande haka. - -gall [-go:l] s bot. galläpple. -hatch [-hætj] s zooi. nötväcka. - -key [-
ki:] s skruvnyckel, -let [-lit] s liten nöt. -meg [-meg] s bot. muskot[nöt, -träd], nutria [nju/tria] s zooi.
sydamerikansk sumpbäver. nutrient [nju/triant] a se nutritious. nutriment [nju/trimlant] s näring, föda. ~al

[i-e/ntl] a ^ närande, nutritilion [nju(:)tri'J|n] s 1. näringsprocess.

2. näring, -ous [-as] a° närande [food]. nutritive [njir/tritiv] I. a° 1. närande, närings-; ~ value näringsvärde; ~
power {property) näringskraft. 2. skaffande (tillhandahållande) näring. II. s näringsmedel, nutshell [nA'tJel] s
nötskal; the matter is (lies) in a ~ saken kan uttryckas kort (med några få ord); give (put) a th. in a ~ framställa
ngt i korthet, kort och koncist. Nuttllall [nA't|o:l], -er [-a] nprr. nut-tree [nA'ttri:] s nötträd, isht hassel[buske].
nutty [nA'ti] a 1. nötrik. 2. smakande som nötter, nötliknande. 3. Midi. kärnfull [speech]. 4. S pikant [a ~ case]. 5.
S snofsig, snobbig, jfr nut 5. 6. S underlig, stollig, jfr nut 4. 7. S be ~ upon a p. vara tokig (förtjust) i ngn, jfr nut
3.

nux vomica [nA'ksvo'mika] s iat. farm. rävkaka. nuzzle [nAzl] I. tr 1. om svin rota i, böka upp jorden &c. 2.
gnida (trycka) nosen mot, smeksamt trycka sig mot ngn. II. itr 1. om svin rota, böka [in i], av. biidi. 2. trycka
(gnida) nosen [against mot]; smyga sig intill ngn, sluta sig [ivith a p. till ngn]. N. W. förkortn. för 1. North
Wales. 2. north-west;

North-Western London postal district. Nyanza [naiæ'nza, niæ'nza], Nyassa [naiæ'sa,

niæ'sa] nprr. nymph [nimf] s 1. myt. nymf. 2. poet. fager ungmö. 3. zooi. puppa. #x,|a [-a] s (pi. -æ [-i:]) se
nymph 3. ~al [-1] a 1. hörande till nymfer, nymf-. 2. hörande till puppor, puppliknan-de. ~ean [-i(:)'an], ~-like [-
laik] o [-nymflik[-nande];-] {+nymflik[- nande];+} behagfull.

o.

0, 0 [ou] (pl. OSy 0's, Oes) S bokstaven O. 0., 0. [ou] förkortn. för old; Order. 0 [ou] (av. oh) interj 1. o! å[h]!
ack! ~ for..! ack, den som hade . . ! o, huru saknar jag icke ..! ~ no å nej, visst inte! ~ yes ja visst. 2. jaså [av. ~



indeed! ~ is that so?]. 0' [ou] S obeton. prefix i iri. familjenamn ättling

av [O' Connell]. o' [a, o] prep förkortn. 1 obeton. ställning av of el. OU. o/a [ou'ei'] förkortn. för on account [of].

oaf [ouf] (pi. ~s [-s] ei. oaves [ouvz]) s 1. bort-

byting. 2. fåne, idiot. ~ish [-ij] a fånig, oak [ouk] s 1. ek. 2. ekvirke, poet. eke; heart of ~ käck karl, tapper
krigare. 3. univ. S ytterdörr till studentbostad; sport o.'s ~ stänga sig inne, 'ej taga emot'. ~-apple [-æNpl] S
galläpple; Day 29 maj, årsdagen av

Karl II:s återkomst t. Engl. vid restaurationen.

[-bo:l] s se - -apple, "v-bark [-ba:k] s ekbark. Oakeley [ou'kli] npr.
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oaken [oukn] a av ek, ek-.

Oaklles [oukjs], -ey [-i] nprr.

oak-jgall [ou'kgorl] se -apple.

Oakllham [ou'kjam], -hampton [-hæ'm(p)tan],

•land [-land], -leigh [-li] nprr. oakjlet [ou'klit] se -ling. Oakley [ou'kli] npr. oakling [ou'klig] s ung (liten) ek.
Oaks [ouks] npr; the oj berömd kapplöpning vid Epsom, oakum [ou'kam] S drey (gammalt uppsnott tågvirke) till
fartygs drivning; pick oj repa drev.

Oakworth [ou'kwa(:)f)] nPr-oar [o:] I. s 1. åra; he pulls a good oj banar en duktig roddare äv. Midi.; put in o.'s ~
0pà-kaiiat blanda sig i ngt; rest on o.'s (the) ojs vila på årorna; biidi. ta sig ledigt, vila sig ett tag. 2. biidi. roddare;
a good (bad) ~ en duktig (dålig) roddare. II. tr 0. itr ro. ~ed [-d] a i sms. -årad [four-oj]. ~sman[-zman] s roddare.
oas|is [o(u)ei's|is] (pi. -es [-i:z]) s oas. oast [oust] s kölna, torkugn, oat [out] S bot. bavre [mest i pl. ojS isht koii.];
sow -\'s wild ojs rasa ut i ungdomen, 'stånga bornen av sig','så sin vildhavre', ^cake [-[-keik]shav-re|kaka,-] {+[-
keik]shav- re|kaka,+} -bröd. ~en [-n] a av havre, havre-, Oates [outs] npr.

oath [ou]?] (pi. ojs [ouöz]) s 1. ed, edgång; false oj mened; ~ of office tjänsteed; take (make ei. swear) an (the) oj
avlägga (gå) ed, svärja [of to på ngt; that på att]; take a p.'s (put a p. on [/lis]) ~ låta ngn gå ed, taga ed av ngn; by
(with an) ~ edligt, med ed; under (on a p.'s) oj under edlig förpliktelse, edsvuren; upon my ~ F min själ! with a
great oj med en dyr ed. 2. svordom, ^-breaker [-breika] s edsbrytare. ^-breaking [-breivkig] s edsbrott. Oatiands
[ou'tlandz] npr.

oatmeal [ou'tmirl] s havremjöl; ~ porridge

havregrynsgröt, ob. förkortn. för obiit lat. dog, avled. Obadiah [oubadai'a], Oban [ou'ban] nprr. obbligato
[ovbliga:'to(u)] mus. I. a obligat. IL

s obligat ackompanjemang, obdurliacy [o'bdjur|asi] s förhärdelse, förstockelse. -ate [-it] a° förhärdad, förstockad;
hårdhjärtad, -ation [-ei'Jn] = -acy. 0. B. E. förkortn. för Officer of [the Order of] the

British Empire. Obed [ou'bed], ~edom [ou^bedi/dam] nprr. obedienüce [o(u)bi:'djan|s, ab-] s lydnad, hörsamhet;
in oj to till åtlydnad av, för att lyda (hörsamma), -t [-t] a° lydig, hörsam; your »v servant i brev Eder ödmjuke
tjänare;

Your Majesty's most o, servant i skrivelser underdånigst; Yours o, F 'undertecknad'. 0'Beirne [o(u)bs'an] npr.

obeisanlice [o(u)bei'sn|s, ab-] s 1. vördnadsfuii bugning et. nigning [make an do (pay) o,]. + 2. hyllning, vördnad,
-t [-t] a underdånig, vördnadsfuii.



obelisk [o'bilisk] s obelisk.

Oberllland [ou'ba|lænd],-lin [-lin],-on [-ran] nprr.

obeslle [o(u)bi:'s] a däst. -ity [-iti] s dästhet,

överdriven fetma, obey [o(u)bei', ab-] tr o. itr [åt]lyda, hörsamma.

obfuscalite [o'bfAsk|eit] tr 1. för[mörka, -dunkla. 2. biidi. omtöckna, förvirra, -tion [-ei'Jn] s förmörkande;
omtöckning. Obion [oubai'an] npr.

obit [o'bit] s själamässa, minnesgudstjänst, obiter [o'bita] adv jur. i förbigående [sagt], obituary [obi'tjuari, ob-,
ab-] s isht i tidn. 1. förteckning över avlidna. 2. notis om dödsfall, kort nekrolog, dödsruna [äv. ~ notice], obj.
förkortn. för object; objection; objective. Object I. [o'bdgikt, -ekt] s 1. isht gram, objekt; direct, indirect oj
ackusativ-, dativ|objekt. 2. sak, ting, föremål av. Midi.; an ~ of admiration ett föremål för beundran. 3. F person
ei. sak som ser ynklig ei. löjlig ut, 'en ryslig syn', ngt anskrämligt. 4. avsikt, syfte[mål], [ända]mål; the oj of
poetry poesiens syfte; the o» of his journey ändamålet med hans resa; salary no oj i annons vid lön fästes ej
avseende. II. [abdje'kt, ob-] tr 1. invända, framhålla [to, against mot]. 2. förevita [a th. to a III. [abd3e'kt, ob-] itr
göra invändningar, protestera [to mot]; ogilla; if you don't oj om ni ej har ngt däremot, /v-giass [-gla:s] S opt.
objektiv i kikare o. d. objection [abdge'kjn, ob-] s invändning, inkast [to, against mot]; make (raise, urge) ojs göra
invändningar; put in (make) an oj komma med (göra) ett inkast; I have (there is) no oj to it jag har ingenting
däremot, gärna + för mig. <^able [-abl] a° 1. tvistig, tvivelaktig. 2. misshaglig; obehaglig, anstötlig. objectivile
[obdje'ktiv, ob-, ab-] I. a° 1. objektiv; saklig, verklig. 2. gram. ~ case se II. 1. II. s 1. objektskasus. 2. anfallsmål
[av. ~ point]; i aiim. mål. 3. opt. objektiv Eav. ~ glass]. -ity [- - -iti] s objektivitet, objectiiless [o'bd3ikt|lis] a
ändamålslös, utan + mål. - -lesson [-lersn] s åskådningslektion, -or [obdje'kta] s opponent; conscientious oj
motståndare av samvetsskäl, samvetsöm krigstjänstvägrare. - -teaching [-tiftjig] s åskådningsundervisning,
objurgllate [o'bd3a:g|eit] tr banna, läxa upp. -ation [- ei'Jn] s tillrättavisning, bannor. -atory [- -at(a)ri, ob-, ab-, - -
eitari] a tillrättavisande.

oblate [o'bleit, - -] a geom. avplattad vid polerna, oblation [oblei'Jn, ob-, ab-] s kyrki. offer ei.

Offring för religiösa ändamål.

obligatlle [o'blig|eit] tr * nödga, förplikta, -ion [-ei'Jn] s 1. laga förbindelse, förpliktelse, åtagande; åliggande,
skyldighet; discharge (fulfil, perform) an oj uppfylla en förbindelse, fullgöra ett åliggande; of <v obli-

hela uppslagsordet 0 adrerb regelbundet % sällsynt & militärterm st» ty ö term F familj ur t P lägre språk S
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gatorisk, oundgängligen nödvändig; be under an ro vara förpliktad [to do a th.]. 2. biidi. tacksamhetsskuld; äv. en
vänlighet; confer an ro on a p. visa ngn en vänlighet; be under [an] ro to a p. stå i förbindelse (tacksamhetsskuld)
till ngn [äv. pi. under great put a p. under an ro göra ngn sig förbunden, göra ngn en tjänst, -ory [- -at(a)ri, äv. - -
ot-, - -eitari] a° bindande, förpliktande [on, upon för]; obligatorisk, tvungen, obliglle [ablai^, ob-] I. tr 1.
för|binda, -plikta [to till, to + inf. till att], 2. göra ngn sig förbunden, göra ngn en tjänst, stå till tjänst; could you ~
me with a match f kan ni stå till tjänst med en tändsticka? will you ^ me by -ing .. f vill ni göra mig den tjänsten
och (att).. ? to you för att göra er en tjänst; I am much rod to you [for it] jag är er mycket förbunden (tacksam)
[för det]; much rodI täck skall du ha! av. iron. 8. nödga, tvinga [to till, to -f inf. till att]; be ^d to vara tvungen att.
II. refl förplikta sig [to till], -ee jVblidgi:'] s jur. fordringsägare, -ing [-ig] a° förbindlig, förekommande,
tjänstvillig, tillmötesgående [to mot], -ingness [-ignis] $ tillmötesgående, förbindlighet, -or [o^bligo:7] 8 jnr.
gäldenär.

obliqulje [obli/k, ob-] I. a° 1. sned, skev; angle sned vinkel; ro fre flankerande eld; ro motion X



dragningsmarsch. 2. gram. indirekt; ~ speech (narration) indirekt tal (an-föring). 3. gram. ~ case oblik kasus. 4.
gående på sidan (på omvägar), smyg-, förblom-merad; in ro terms i förtäckta ordalag;^ ways smyg-, krok[vägar.
II. itr & förflytta sig i sned riktning, göra dragningsmarsch, -ity [obli'kwiti] s snedhet, sned riktning [to mot, i
förhållande till]; skevhet äv. widi. of judgment].

obliterate [obli'tar|eit, ob-] tr stryka ut, utplåna av. biidi. -ion [- - -ei'Jn] s utplånande, obiivillon [obli'vijan, ob-] s
glömska, förgaten-het; fall (sink) into ~ falla (råka) i glömska; act of ro allmän amnesti, -ous [-as] a° glömsk [of
av].

oblong [o'blog] I. a avlång; rektangulär. II. s

avlång figur; rektangel, obloquy [o'blokwi] s smädelse[r], förtal; vanrykte; be under ~ vara utsatt för förtal; fall
into ro råka i vanrykte, obnoxious [abno'kjas, ob-, ob-] a° 1. t utsatt, prisgiven [to criticism för, åt kritiken]. 2.
anstötlig, stötande [to för]; förhatlig; avskyvärd, vidrig; an ~ smell en vidrig lukt. Obock [oubo'k, - -] npr.

oboüe [ou/bo(u), av. ou'boi] s mus, oboe. -ist [ou'-

bo(u)ist] s mus. oboist, obol [o'bol] S obol forngrek. mynt. 6 [o'boul] S 1. gammalt franskt Småmynt. 2. àld.
farm. vikt — 10 grains.

O'Brien, 0'Bryan [o(u)brai'an] nprr.

obs. förkortn. för observation; observatory; ob• solete.

obscenlie [obsi:'n, ob-, ab-] a° 1. vidrig, anstötlig. 2. oanständig, otuktig, slipprig. -Ity [obsi/niti, ob-, abse'niti] s
oanständighet,

Slipprighet [ofta i pl. konkr.]

obscurant [obskju'arant, ob-, ab-] s obskurant, fiende till upplysning. <x/ism [-izm] s obsku-rantism, hat mot
upplysning.

obscurllation [obskjuarei'Jn] s förmörk|ande, -else, -e [abskju'a, ob-, obskjo'a] I. a° 1. dunkel, mörk. 2. otydlig,
oklar, oviss; svårfatt-lig [sentence, meaning, writer]. 3. obemärkt, okänd; obetydlig, låg, ringa [descent, station].
4. undangömd, dold [retreat tillflyktsort]. II. tr förmörka, skymma, fördunkla, av. biidi. ställa i skuggan, -ity
[abskju'ariti, ob-, ob-] 8 1. dunkel, mörker. 2. otydlighet, oklarhet; svårfattlighet. 3. obemärkthet, ringhet;
obemärkt (obetydlig) person. 4. undangömdhet. obsecration [obsikrei'Jn] s anropande, enträgen bön.

obsequtüal [obsr/kwial, ob-] a hörande till begravning, begravnings- [act, rites], -es [-[o'b-sikwiz]-] {+[o'b-
sikwiz]+} s pi. ståtlig likbegängelse, jordafärd, obsequious [absi:'kwias, ob-, ob-] a° inställsam, krypande;
slaviskt underdånig [to mot], observllable [abza:'v|abl, ob-] a° 1. märkbar.

2. märklig, anmärkningsvärd, -ance [-ans], aid. -ancy [-ansi] s 1. efterlevnad, fullgörande [of a law (command)];
firande [of a festival (the sabbath)]; iakttagande, följande [of a custom (rule, duty)]. 2. sedvänja, bruk, regel,
ceremoni; according to old ~ enligt gammalt vedertaget bruk; fall out of ~ råka i glömska.

3. t vördnadsf ull uppmärksamhet mot ngn, hyllning. 4. iakttagande, uppmärksamhet, -ant [-ant] a° 1. noggrann i
att iakttaga ei. fullgöra [of a law (custom, principle)]. 2. iakttagande, uppmärksam [med of], -ation [obzavei'Jn] s
1. % se -ance 1. 2. iakttagande, observerande, uppmärksamhet. 3. iakttagelse, observation; erfarenhet. 4.
anmärkning, yttrande; make an ro göra (fälla) en anmärkning; av. göra en iakttagelse, -ational [obzavei'Jan(a)l]
a° observations-, grundad på iakttagelser research], -atory [-atri, ob-] s observato-rium. -e [abza:'v, ob-] I. tr 1.
följa, efterleva, iakttaga [silence, a law (rule, command, [-custom)];-] {+cus- tom)];+} fira [a festival
(ceremony)]. 2. observera i aiia bet., giva akt på, uppmärksamma, iakttaga; varsebliva, märka. 3. aid. visa ngn
vördnadsf ull uppmärksamhet. 4. anmärka, yttra. II. itr 1. vara uppmärksam, giva akt. 2» yttra sig, göra [sina]
anmärkningar [on, upon om, över], -ing [-'ig] uppmärksam, skarpt iakttagande; 'som har ögonen med sig\

obsess [obse's, ob-] tr om ond ande, fix idé &o anfäkta, ansätta, hemsöka, oroa ngn. ~ion [-[ob-se'Jn]-] {+[ob-
se'Jn]+} s anfäktelse &o.
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obsolescense [o^bsole'snls. -sal-] s isht om språk, uttryck &c begynnande gammalmodighet, föråldrad karaktär
(beskaffenhet), -t [-t] a på väg att försvinna ur bruk, nästan föråldrad ei. bortlagd, stadd i försvinnande
(utdöende), obsolete [o'bsoli'.t, -sal-] I. a° 1. gammalmodig, föråldrad; bortlagd, ej bruklig. 2. bioi. delvis
outvecklad, rudimentär. II. tr lägga bort. /vness [-nis] s gammalmodighet. obstacle [o'bstakl] s hinder äv. biidi. [to
för], /v/-race [-reis] s hinderlöpning. obstetric[|[al] [obste'trik, -1] a läk. obstetrisk. -lan [o^bstetri'Jn] s
obstetriker. -s [-s] 5 pi. obstetrik, barnförlossningskonst, obstlnüacy [o'bstin|asi] s envishet av. om sjukdom,
halsstarrighet, egensinnighet. -ate [-it] o° 1. om pers. envis, egensinnig, sty vsint, hårdnackad, motspänstig. 2. om
sak. envis av. om sjukdom, ihållande, obstreperous [abstre'p(a)ras, ob-, ob-] a° larmande, bullersam; oregerlig.
obstruct [abstrA'kjt, ob-] I. tr 1. tillstoppa, täppa till, spärra [way, passage]. 2. stå i vägen för, [för]hindra, hejda,
hämma, uppehålla, försinka. 3. skymma [light, sight, view]. II. itr polit. göra obstruktion isht i parlamentet. rvJon
[-Jn] s 1. tilljstoppning, -täppning, spärrning; have an ~ in o.'s nose vara täppt i näsan. 2. hejdande, försinkande,
hinder &v. konkr. 3. poiit. obstruktion, zionist [-[-Ja-nist]-] {+[-Ja- nist]+} s poiit. en som gör ei. tillråder
obstruktion. ~ive [-tiv] I. a° 1. tillstoppande, spärrande. 2. hämmande, hejdande, hinderlig [ofta med of]. II. s 1.
hinder. 2. poiit. se -ionist. obstruent [o'bstruant] I. a tilltäppande, spärrande; iak. förstoppande. II. s iak.
förstoppande medel, obtain [abtei'n, ob-] I. tr upp-, er|nå, vinna, erhålla, förskaffa sig [information, permission,
an appointment]; lyckas utverka; tickets can be from .. biljetter finnas att få hos. . II. itr om bruk o. d. gälla, råda,
vara gällande ei. rådande, vara i bruk (gängse), /viable [-abl] a möjlig att ernå (erhålla). ~al [-al] s anient [-mant]
s upp-, erjnående, erhållande.

obtest [obte'st] aid. I. tr anropa, besvärja [a p.

to do a th.]. II. itr protestera, obtrude [ablru/d, ob-, ob-] I. tr truga, tvinga ngt [[up]on a p. på ngn], påtvinga ngn
ngt; ~ o. s. (o.'s company) on people tränga (truga) sig på folk. II. itr truga sig på, tränga sig fram. <-v,r [-a] s
påträngande person, obtruncate [obtrA^keit] tr åid. avhugga övre delen av; toppa.

obtrusüion [abtru:%n, ob-, ob-] s 1. påtrugande, -tvingande [of an opinion (idea) on a p.], 2. försök att tränga sig
på, påüngenhet. -ive [-siv] a° påträngande, påflugen, obtund [obtA'nd] tr iak. göra slö; döva, dämpa, försvaga.

obturative [o'btjuar|eit] tr täppa till, stänga, -lon -ei'Jn] s tiütäppning isht av håi ei. rör. -or -eita] s 1. läk.
obturator. 2. tätring på

kanon.

obtuse [abtju/s, ob-, ob-] o° 1. trubbig av. geom. [angle vinkel]; slö. 2. biidi. om pers. slö, trög; om sinne matt,
tung. 3. dov [sound ljud]; om värk, smärta o. d. dov, ihållande, obverilse [o'bvats] I. a° 1. isht om blad
avsmalnande mot bas ei. fäste. 2. % motsvarande, n. s 1. på mynt o. d. avers, åtsida. 2. motstycke, -sida. -sely [- -
li] adv omvänt, -t [obva/t] tr $ vända framsidan [to, towards mot ngn].

Obviate [o'bvieit] tr förebygga, undanröja [risk,

danger, inconvenience]. obvious [o'bvias] a° tydlig, uppenbar, påtaglig, iögonenfallande. 0'Byrne [o(u)ba:'n] npr.

0. C. förkortn. för officer commanding, o. C. = opere citato iat. anförda arbete, o/c = hand. overcharge.

0'Caüagban [o(u)kæiaxan, -ahan, -agan] npr. ocarina [okari/na] s mus. okarina. Occam [o'kam] npr.

occasion [akei'jn, ok-] I. s 1. tillfälle; a festive oj ett festligt tillfälle; it was a great oj det var en stor händelse; fnd
[arc] ~ to inf. (for -ing) få (komma i) tillfälle att; when ~ offers (if o, serves) när tillfälle ges, vid tillfälle; as o,
requires efter (vid) förefallande behov, som för tillfället behoves; rise (be equal (adequate)) to the oj vara
(visasig)situationen vuxen; [up]on oj vid tillfälle (behov), äv, tid efter annan, då och då; on one ~ vid ett [visst]
tillfälle;, on this oj vid detta tillfälle; on the oj of his marriage vid (ibi. med anledning av) hans giftermål. 2. pi.



ojs ofta angelägenheter, affärer [go about o.'s lawful ojs]. 3. yttre ei. tiiifäitig anledning; T never had (found)
[any] oj to be dissatisfied (for dissatisfaction) jag har aldrig haft anledning att vara missnöjd (till missnöje); you
have no oj av. ingen orsak! ingenting att tacka för! there is no oj for yovr doing it (for you to come) det är
onödigt att ni gör det (att ni kommer): on this oj av. av denna anledning; on the slightest ~ vid minsta anledning.
II. tr föranleda [« p. to do a th.], giva anledning till, förorsaka. ~al [-1] a tillfällig[hets-], enstaka, ~alism [-alizm]
s aios. ockasionalism. ~alist [-al i st] s nios. ockaslonalist. ~ally [-ali] adv tillfälligtvis, då och då, emellanåt.
Occident [o'ksidjant] s; the oj 1. västern, Västerlandet [mots, the Orient]. 2. poet. västra halvklotet; Amerika. ~al
[- -e'nt(a)l] I. a° 1. västlig, västerländsk [mots. Oriental]. 2. % hörande till västra halvklotet ei. Amerika. II. s
väste.lünning. ^alism [- -e'ntalizm] s västerländska förhållanden, västerländsk anda och odling.

hela uppslagsordet 0 adrerb regelbundet % sällsynt &

militärterm st» ty ö term F familj ur t P lägre språk S slangoccip‖ital [ɔksi'p|it(ə)l] a° anat. hörande till
bakhuvudet. -ut ['--ʌt] s anat. bakhuvud.

Occleve [ɔ'kli:v] npr.

occlu‖de [ɔklu:'|d, ok-] tr 1. vetensk. tillsluta, stänga. 2. kem. absorbera gas. -sion [-ʒn] s 1. isht vetensk. tillslutning,
stängning. 2. kem. absorbering av gaser. -sive ['-siv] a vetensk. tillslutande, spärrande.

occult [ɔkʌ'lt] I. a° ockult, förborgad ⁅doctrine lära⁆, dold, hemlig; ~ sciences ockulta vetenskaper ss. astrologi,

alkemi, teosofi &c.  II. tr mest vetensk. dölja, skymma bort; astr. förmörka jfr ~ation; ~ing light blänksken på fyr.

~ation [`--ei'ʃn] s 1. vetensk. döljande, bortskymmande; astr. ockultation, förmörkelse, stjärnas el. planets

bortskymmande av annan himlakropp. 2. bildl. försvinnande. ~ism [ɔ'kltizm, ɔkʌ'lt-] s filos. ockultism, läran om
hemliga krafter i naturen.

occup‖ancy [ɔ'kjup|ənsi] s tagande i besittning, besittningstagande, innehavande; title by ~ jur. äganderätt på
grund av besittningstagande av herrelös egendom. -ant [-ənt] s 1. innehavare; person som för tillfället befinner sig
på ett ställe, i ett rum o.d. ⁅the ~s of the boat (carriage)⁆. 2. jur. förste besittningstagare av herrelös egendom. -ation [-
ei'ʃn] s 1. besittningstagande isht ⚔ av fientligt land, ockupation, besättande; take military ~ of ockupera. 2.

innehavande, besittning; ~ bridge järnv. övergångsbro mellan delar av en egendom, skilda genom banan;  ~ road enskild
väg. 3. sysselsättning, göromål ⁅my favourite ~, my daily ~s⁆; yrke, kall. +++ -ier ['-aiə] s 1. besittningstagare. 2.

innehavare. -|y ['-ai] I. tr 1. ⚔ ockupera, taga fientligt land i besittning, besätta. 2. innehava ⁅office, position⁆,
besitta. 3. in-, upp|taga rum, plats, bebo hus, våning. 4. sysselsätta; upptaga ngns tid, tankar o. d.; the voyage -ied 30

days resan tog 30 dagar [i anspråk]; the seat is -ied platsen är upptagen; he is very fully -ied han är mycket
upptagen; be -ied with (in) a th. sysselsätta sig (vara sysselsatt) med ngt. II. refl, ~ o. s. with (in, about) a th.
sysselsätta sig med ngt.

occur [ək|ə:', ok-] itr 1. förekomma, finnas, uppträda. 2. falla ngn in ⁅med to⁆: it ~red to me that det föll mig in
(jag kom att tänka på) att. 3. hända, inträffa. ~rence [-ʌ'rəns] s 1. före|komst, -kommande, uppträdande;
inträffande; it is of frequent (common) ~ det inträffar (förekommer) ofta. 2. händelse, tilldragelse.

ocean [ouʃ|n] s världshav, ocean äv. bildl.; ~ lane oceanångares kurslinje. O~ia [-iei'niə] npr Oceanien,
Söderhavsöarna. O~ian [-iei'niən] I. a oceanisk, hörande till Oceanien. II. s inföding i Oceanien. ~ic [-iæ'nik] a
1. oceanisk, hörande till oceanen; bildl. omätlig. 2. O~ oceanisk, hörande till Oceanien. O~ica [-iæ'nikə] npr ᚼ = -
ia.

oceanograph‖er [ou`ʃiənɔ'grəf|ə] s oceanograf. -ic [ou`ʃiənogræ'fik] a oceanografisk. -y ['-i] s oceanografi,
[djup]havsforskning.

Oceanus [ousi'ənəs, -ʃi'ə-] npr.



ocell|us [ouse'l|əs] (pl. -i ['-ai]) s biol. 1. ocell, punktöga. 2. ögonfläck på t. ex. påfågelns fjäderdräkt.

ocelot [ou'silɔt, -ət] s zool. mexikansk leopard.

och [ɔx] interj irl. skot. = oh, ah.

ochery [ou'kəri] se ochry.

Ochil‖l [ou'xil, äv. ou'kil], -tree ['-tri:] nprr.

ochr‖e [ou'k|ə] I. s 1. min. tekn. ockra fin gulbrun lera. 2. koll. s guldpengar, pluringar. II. tr färga med ockra. -eous

['-riəs, -ərəs], -ous [-rəs], -y ['-(ə)ri] a ockra|haltig, -färgad gulbrun, ockra-.

Ochterlony [ɔxtəlou'ni, äv. ɔkt-] npr.

Ock‖ham [ɔ'k|əm], -ley ['-li], O'Clery [o(u)kli'əri] nprr.

o'clock [əklɔ'k] se clock.

Ocmulgee [ɔkmʌ'lgi:] npr.

O'Con‖nell [o(u)kɔ'n|l], -[n]or [-ə], Oconto ['-to(u)], Ocracoke [ou'krəkouk] nprr.

oct[a]- [ɔkt(ə)-] lat. i sms., se octo-.

oct‖agon [ɔ'kt|əgən] s geom. oktogon, åttahörning. -agonal [-æ'gən(ə)l] a° åttkantig. -ahedral ['-əhi:'drəl, `-
əhe'drəl] a geom. åttasidig. -ahedron ['-əhe'drən, `-əhi:'drən] s geom. oktaeder. -angular [-æ'ŋgjulə] a se -
agonal. -ant [-ənt] s 1. geom. 1/8 av cirkelns omkrets (45°). 2. astr. o. ⚓ oktant.

Octateuch [ɔ'ktatju:k] npr.

octave [ɔ'ktiv, -tev, -teiv] s 1. kyrkl. åttonde dagen efter en helgdag; vecka inledd av kyrklig festdag. 2. mus.

oktav. 3. metr. åttaradig strof, isht ottava rima.

Octavi‖a [ɔkt|ei'viə], -o [-ɑ:'vio(u), -ei'vio(u)], -us [-ei'viəs] nprr.

octavo [ɔktei'vo(u)] (pl. ~s [-z]) s 1. oktavformat, oktav ⁅ofta förk. 8vo, oct.⁆. 2. bok i oktav.

oct‖ennial [ɔkt|e'niəl] a räckande i åtta år; återkommande vart åttonde år. -et[te] [-e't] s 1. mus. oktett. 2. metr.

grupp av åtta versrader. -illion [-i'ljən] s mat. oktillion 1 efterföljt av 48 nollor.

octo- [ɔkto(u)] lat. i sms. mest vetensk. åtta-.

October [ɔktou'bə] s oktober.

octo‖decimo [ɔ'kt|o(u)de'simo(u)] s 1. oktodesformat, oktodes ⁅ofta förk. 18mo⁆. 2. bok i oktodes. -genarian ['-
o(u)dʒinɛ'əriən, -ədʒ-], -genary [-ɔ'dʒinəri] ᚼ I. a åttioårig. II. s åttioåring. -pus ['-əpəs, -op-] s zool. octopus
åttaarmad bläckfisk. -roon [-(ə)ru:'n] s avkomling av vit och kvadron jfr quadroon. -syllabic ['-osilæ'bik] I. a
åttastavig. II. s åttastavig versrad. -syllable ['-osi`ləbl] a o. s se föreg.; äv. åttastavigt ord.

octroi [ɔ'ktrwɑ(:)] s isht i Frankrike stadstull, accis.

octuple [ɔ'ktjupl] I. a åtta|faldig, -dubbel. II. tr åttadubbla.

ocul‖ar [ɔ'kjul|ə] I. a° okular, uppfattad med ögat, sedd med ens egna ögon; ~ demonstration (evidence, proof)

ens egna ögonsvittnesbörd, ögonskenligt bevis; ~ inspection okularbesiktning; ~ intercourse ögonspråk. II. s opt.

okular. -arist [ ́-ərist] s tillverkare av konstgjorda ögon. -ist [ ̀-ist] s ögonläkare.

O'Curry [o(u)kʌ´ri] npr.



o/d förkortn. för on demand.

od [ɔd] s vetensk. od magnetisk kraft.

odalisque [ou´dəlisk] s odalisk.

O'Daly [o(u)dei´li], Odam [ou´dəm, ɔd-] nprr.

O. Dan. förkortn. för Old Danish forndansk.

odd [ɔd] a° 1. udda, ojämn; an ~ number ett udda tal ⁅mots. even jämn⁆; [play at] ~ or even (~s and evens) [leka]
udda eller jämnt. 2. överjskjutande, -talig; at forty ~ vid några ocb 40 års ålder; a hundred [and] ~ miles något
över (mer än) 100 mil; twenty pounds ~ 20 pund + överskjutande shillings och pence; here is a sovereign; pay

the bill and keep the ~ money! här har du en s.; betala räkningen ocb behåll vad som blir över! the ~ trick kort. den

avgörande 'tricken'. 3. omaka; an ~ glove en omaka handske; ~ numbers (volumes) udda (enstaka) häften (band) av

litterärt verk o. d. 4. extra, tillfällig; [pick up] ~ jobs [söka komma över] 'extra jobb', tillfälliga smågöromål,
handräckningsarbeten; ~-job man (~-jobber, ~ man, ~ hand) extra [handräcknings]karl; at ~ moments på lediga
småstunder, 'när man har en ledig stund'; different ~ things varjehanda, smått och gott. 5. avsides liggande
⁅corner⁆. 6. om pers. o sak. besynnerlig, underlig, konstig, kuriös; an ~ fish (fellow) en konstig kurre (figur); he did

~ things han hade underliga saker för sig. ~-come-short [ ́-kʌmʃɔ:t] s f stuv[bit] av tyg; stump. ~-come-shortly [-
kʌmʃɔ:´tli] s f isht one of these -ies med det första, 'så fort man får tid'. O~fellow [ ́-fe`lo(u)] s medlem av
Oddfelloworden.

Oddie [ɔ´di] npr.

odd‖ish [ɔ´d|iʃ] a rätt underlig &c. -ity [ ́-iti] s 1. underlighet, egen[domlig]het. 2. underlig människa, 'original'. 3.

ngt underligt äv. konkr. --looking [ ́-lu`kiŋ] a med underligt utseende. -ments [-mənts] s pl. allehanda rester,
slumpar, stuvar, diverse o. d.

odds [ɔdz] s pl. 1. olikhet, åtskillnad; make ~ even utjämna olikheten; split the ~ mötas på halva vägen; what's

the ~? f vad gör det för skillnad? vad betyder (gör) det? it is (makes) no ~ f det gör ingen skillnad, det betyder
ingenting. 2. strid, oenighet ⁅mest i uttr. be (fall) at ~ vara (bli) oense; with med ngn⁆. 3. över|lägsenhet, -makt;
fight against ~ kämpa mot övermakten. 4. fördel, handikap vid spel el. tävling ⁅give, receive ~⁆. 5. vid vadhålln. större
summa hållen mot en mindre, större sannolikhet (utsikt) att vinna ⁅large, long ~⁆; lay (give) ~ våga större summa
mot en mindre ⁅~ of three to one⁆; take ~ antaga en erbjuden större summa mot en mindre, isht vid kapplöpn. ingå ett
vad mot ngn som har större utsikt att vinna. 6. utsikt[er]; the ~ are in his favour han har utsikterna för sig ⁅jfr the

~ are a hundred to one against him⁆; the ~ are (it is ~) that he will do it det sannolika är att han kommer att göra
det. 7. ~ and ends allehanda slumpar, överblivna bitar el. rester, avfall, småskräp, smått och gott; undertake little

helpful ~ and ends åtaga sig allehanda återstående småbestyr som andra ej medhunnit.

Oddy [ɔ´di] npr.

ode [oud] s 1. sång. 2. ode, lyriskt kväde ⁅on över⁆.

O'Dea [o(u)d|ei´], Odell [-e´l], Oder [ou´də], Odessa [-e´sə] nprr.

ode|um [oudi(:)´|əm, ou´di|əm] (pl. -a [-ə] el. -ums [-əmz]) s eg. grek. antik. odeon, konsertsal.

Odgers [ɔ´dgəz], Odham [ɔ´dəm], Odiham [ou´di(h)əm], Odin [ou´din] nprr.

odi‖ous [ou´d|jəs] a° förhatlig ⁅to för⁆; motbjudande, avskyvärd: gemen, vidrig. +++ -ousness [ ́-jəsnis] s
förhatlighet &c; det förhatliga ⁅of i ngt⁆. -um [-iəm] s lat. 1. hat, ovilja; ibl. misskredit. 2. förhatlighet, det
förhatliga ⁅of i ngt⁆.



Odling [ɔ´dliŋ], Odo [ou´do(u)], O'Doherty [o(u)dou´əti, -dɔ´xəti, -dɔ´həti] nprr.

odol [ou´dɔl] s odol ett munvatten.

O'Donnel [o(u)dɔ´nl] npr.

odontolog‖ist [ɔ`dontɔ´lədʒ|ist] s odontolog. -y [ ́-i] s läran om tänderna.

odor [ou´də] se odour. ~iferous [-ri´fərəs] a° välluktspridande, doftrik. ~ous [-rəs] a° mest poet. doftande,
välluktande.

odour [ou´də] s 1. lukt, äv. stank; be in bad (ill), good ~ vara illa, väl anskriven ⁅with hos ngn⁆. 2. doft, vällukt. 3.

bildl. anstrykning; no ~ of intolerance attaches to it ingen anstrykning av ofördragsamhet vidlåder det.

O'Dowd [o(u)dau´d], Ody [ou´di], Odysseus [ədi´sju:s, ɔd-, oud-] nprr.

Odyssey [ɔ´disi] npr; äv. s bildl. odyssé.

O. E. förkortn. för Old English.

œcumenic[al] [i:`kjume´nik, -(ə)l] a teol. ekumenisk, allmän för hela katolska kyrkan ⁅council möte⁆.

O. E. D. förkortn. för Oxford English Dictionary.

œdema [i(:)d|i:´mə] s läk. ödem, vattensvullnad. ~tous [-e´mətəs] a° ödematös, behäftad med vattensvullnad.

Œdipus [i:´dipəs] npr Oidipus.

œillade [ə:jɑ:´d, œjad] s svärmiskt ögonkast.

Œn‖eus [i:´n|ju:s], -omaus [ ̀-omei´əs], -one [-ou´ni(:)] nprr.

o'er [oə, ɔə] prep poet. el. dial. smdr. av over.

œsophag|us [i:sɔ´fə|gəs] (pl. -i [ ́-gai el. ́-dʒai] el. ~es [ ́-gəsiz]) s anat. matstrupe.

œstrus [i:´strəs] s brunst; vild iver, ursinne.

+++

O. F. förkortn. för Odd Fellows; Old French.

of [ɔv, obetonat ov, əv] prep 1. läge, utgångspunkt från, om; north ~ York norr om Y.; within a mileof
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off

~ Hull inom (mindre än) 1 mil från H.; within an hour ~ the appointed time inom (mindre än) en timme före den
utsatta tiden; wide oj the truth långt ifrån sanningen. 2. härkomst, + ursprung av, från m. m. [born ro poor
parents; f\j good family; he is a native oj London]; Mr. Smith oj Bath herr Smith i B. 3. orsak, anledning o. d. av,
åt, Över m. m.; ofta vid adj. [be afraid (ashamed, glad, proud, sick, weary) what did he die oj ? vad dog han av?
{die oj consumption {grief hunger, a broken heart)]', oj o. s. av sig själv, av egen drift; ~ o.'s own accord (free
will) självmant. 4. vid agent av a) efter adj. it was kind ~ you det var vänligt av dig [it was bad (clever, cruel,
foolish, good, right, rude, silly, wicked, wrong &c) ~ you; a cruel act (a good thought, well done) ro you]; b) vid
verb i pass, form nu &ld. o. blott i högre stil; the poufers that be are ordained oj God den överhet som finnes är
förordnad av Gud (Rom. 13: i.); forsaken ro God and man övergiven av Gud och [alla] människor; loved ro his
kinsfolk älskad av sina fränder.

5. ämne, beståndsdelar, slag, sort o. d. av el. ingen prep. four is made oj wheat &c mjöl göres av vete &e; the
bridge is built oj steel bron är byggd av stål; a house ro cards ett korthus; a kind (sort, species) ro fruit ett slags



frukt; make much ro sätta stort värde (hålla mycket) på.

6. attr. efter vissa appellativa: the name ro John namnet John; the isle ro Wight ön W.; the town ot Brighton
staden B.; the title ro lord titeln greve; the month ~ July; the winter o> 1922; the vice oj drunkenness
dryckenskapslasten; a gem ro a poem en poesiens pärla; an angel ~ a woman en änglalik kvinna. 7. innehåll,
ämne o. d. om, angående, med avseende på [hear (judge, read, speak) ~ a th.]; dull oj thought tankeslö; swift oj
foot snabbfotad; blind ro one eye enögd; he is quick ro catching cold han har lätt att förkyla sig; fifty years ro age
50 år gammal. 8. vid objekt, gen. Ö>v; the healing ro sick botandet av sjuka; the building ro a church byggandet
av en kyrka; the betrayal oj the secret förrådandet av hemligheten; his explanation ~ the passage hans förklaring
av stället i boken. 9. Vid egenskapsgen. av ei. ingen prep.; a man ro note en bemärkt man; a p. ro consequence en
person av betydenhet; the hour ro prayer bönetimman; a boy ro ten en tioåring; vegetables ro his own growing
grönsaker av [hans] egen skörd. 10. vid part. gen. av, bland el. Ingen prep.; Some oj them några av dem; a
number oj poor people en massa fattiga [människor]; a cup ro tea en kopp te; there were only five ~ us vi voro
endast fem; the whole oj Sweden hela Sverige; a Member ro Parliament en medlem av parlamentet; a friend oj
mine (one ro my friends) en av mina vänner; this garden ro

his denna hans trädgård; the best ro all den

allra bästa; one oj a thousand en på tusen[det].

11. ägande, tillhörighet, förbindelse o. d.; i sv. gen. el.

av, i, på m. m.; the roof ro the house husets tak; a th. ro the past ngt som tillhör det förflutna; the captain ro the
ship kaptenen på fartyget; the rector ro Burnside kyrkoherden i B.; the governor ro St. Helena guvernören på St.
H.; the battle oj Naseby slaget vid N.; the university ro London universitetet i L.; be ro deltaga (tillhöra), vara
med i [a party]; he had been oj the same trade from a boy han hade tillhört samma yrke ända från gossåren. 12. i
tidsuttr. om, på m. m.; ~ an evening F en afton; om aftnarna [F a morning ; F ro a Sunday afternoon]; ~ mornings
på morgonen, om morgnarna; ~ late nyligen, på senare tiden; late years på senare åren.

Obs. Se f. ö. med ro konstruerade subst., ad}, o. verb. off [o:f, äv. of] I. adv bort från ngt, iväg, av, ur; borta;
utanför; teat, utom scenen; från land, äv. från vinden; hats ro! av med hattarna! ~ with you bort med er; ~ with
your cap! av med mössan! hands ro! bort med händerna! with o.'s hat (shoes) ro med hatten i handen (skorna av
sig); ~ and on (on and ro) av och på, upp och ned, från och till: äv. då och då, med avbrott, ojämnt: ss. adj.
ostadig, stundvis återkommande: far (ithree miles) ~ långt (3 mil) bort[a] (härifrån ei. därifrån); only a month ro
blott en månad härefter; the gilt is ~ förgyllningen är borta, biidi. illusionen är brusten; the water has been oj for
some hours vattnet har varit avstängt några timmar i vattenledningen; be ro &v. a) vara borta (utgången,bortrest);
6) ge sig iväg, bege sig av, resa bort [to till]; now we're ro F nu bär det åstad; the boats are ro båtarna äro iväg
(vid kapprodd ha startat); I'm ro F nu går jag; c) vara ifrån ngt, slippa (ha sluppit) ifrån; vara ledig; I had three
hours oj to-day jag var ledig 3 timmar i dag; d) vara förbi (slut); the engagement is ro förlovningen är uppslagen;
the bargain (negotiation) is oj köpet (underhandlingarna) har gått om intet (äro avbrutna); e) lura av, somna; be
well (comfortably), badly (ill) oj ha det bra, dåligt (illa) ställt [for, as to, in the matter of med, i avseende på];
how are you oj in the matter of money ?hur har du det [ställt] med kassan? <-w license utminuteringsrätt; o,-and-
on li-cense utminuterings- och utskänkningsrättig-heter. II, prep [bort] från [the wind blew oj the land]; borta
från; isht «£> utanför, på höjden av f~ the Welsh coast]; ned från [he fell ro the ladder,]; a hundred yards oj the
road 100 alnar från (på sidan av) vägen; in a street oj the Strand på en gata som leder (går ut) från the S.; be ~
colour vara opasslig; be o, duty, work se d. o.; I was never oj my legs jag var jämt och ständigt
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på benen; dine oj the joint äta steken till middag; eat oj silver plate äta på silvertallrik; take a th. oj a p.'s hands
befria ngn från ngt; from oj from) b.ort[a] från. III. a bortre, längst bort, mest avlägsen; kör-ning, ridning &e



höger [the ~ front wheel (hind leg, leader, side); mots, near]; an ~ day en ledig dag; the ~ season den döda
säsongen

dà sällskaps- el. affärslivet ligger nere; on the oj side

of the wall på andra sidan [av] (baksidan av) mnren; ~ side kricket vänster räknat fr&n the howler [mots. on];
fotboll &c offside, på orätt sida [of an opponent]; an oj street en sido-, tvärj-gata. IV. itr; he ojing <£> styra nt
till sjöss, off. förkortn. för official; officinal. Offa [o'fa] npr.

offal [o'f(a)l] s 1. avfall i aiim.; ränta + huvud

0. svans &c efter slakt; ~ milk mjölk av sämre beskaffenhet wood, wheat]. 2. as. 3.avskrä-de, skräp; biidi. drägg
[the oj of gaols].

off-chance [o/ftjcuns] s avlägsen (svag) möjlighet [there is an oj that...]. Offenbach [o'fnbaik] npr. offenllce
[afe'n|s, of-, of-] s 1. anfall: posture of oj angreppsställning; power of o, offensivkraft; weapons of ~
anfallsvapen. 2. stötesten. 3. anstöt, förargelse; förtrytelse, harm; förnärmelse, förolämpning; rock of oj
förargelseklippa; tone of oj förnärmad ton; [there's] no oj ingen skada skedd; no ~ roas meant det var inte så illa
men[a]t; without oj to utan att vilja förnärma; give oj to väcka anstöt (förargelse) hos ngn; förarga, stöta ngn;
take oj at taga anstöt av, bli förnärmad över, upptaga illa; too quick to take oj alltför lättstött. 4. överträdelse,
försyndelse av. biidi. [/x/Ä against the correctness of speech försyn-delser mot språkriktigheten], isht mindre
förbrytelse, förseelse [a slight *v]; catch in the oj gripa på bar gärning; commit an oj begå en förbrytelse &c. -
celess [-slis] a utan anstöt, oförarglig, menlös, -d [-d] I. tr stöta, besvära ngn; äv. sinnena [oj the eye, ear]; såra
[av. ~ a p.'s feelings, delicacy]; förnärma, förolämpa, kränka; förtörn a, förarga; be oj ed vara för-törnad (stött)
[with < a p. på ngn]; he was highly o,ed at being passed over han var högst förnärmad över att bli förbigången. II.
itr 1. väcka anstöt (förargelse). 2. försynda sig, fela, bryta [against a p. (a rule, law)], -der [-do] s jfr »reg.; i aiim.
person som på ngt sätt förbrutit sig; förbrytare, syndare, -sive [-siv]

1. a° 1. anfalls- [weapons, movement]; av. aggressiv. 2. anstötlig, förargelseväckande, stötande [to a p., av. to a
p.'s ears (feelings)]; sårande, kränkande [language]. 3. obehaglig, vidrig smak, lukt o. d. II. s & offensiv.

offer [o'fa, av. o:'fa] I. tr 1. offra offerdjur &c [ofta oj up; to åt]; büdi. hembära, av. uppsända [a prayer, thanks].
2. erbjuda; bjuda ett pris o. d. + [for för ngt]; oj a p. wine bjuda ngn på vin;

^ a reward utfästa en belöning. 3. bjuda ut [for sale till salu]. 4. * fria [to a p.]. 5. göra försök till, söka tillfoga,
hota med [an insult, violence, resistance]. 6. anföra, framlägga [an opinion, a few remarks on a th.]. 7. om s»k.
förete; each age ojs its characteristics varje ålder företer sina kännemärken. II. itr

I. erbjuda sig [to do a th.]; wherever an occasion oj ed varhelst ett tillfälle erbjöd sig. 2. göra [ett] försök, försöka
sig på, göra min av [to -f inf. att vilja; äv. ^ at -ing]; he o,ed to strike me han gjorde min av att vilja slå mig. III.
ref erbjuda sig. IV. s 1. erbjudande; anbud av. om gifteimåi of marriage];

+ bud å auktion; On oj utbjuden till salu för visst pris; give (make) an oj göra ett [an]bud [for på ngt]; he made
her an oj han gjorde henne ett giftermålsanbud. 2. t försök. ~ing [-rig] s 1. offrande; offer. 2. konkr. offer|gärd, -
gåva; biidi. gärd åt ngn, gåva. 3. erbjudande, anbud [of a th. om ngt]. ~tory [-t(a)ri] s 1. kat. kyrki. offertorium,
körsång under mässoffret. 2. eng. kyrki. bibelspråk som läsas under kollektens upptagande före nattvarden [nu
vani. Oj sentences]. 3. kyrki. kollekt, insamling av pengar under gudstjänst.

off-hand (av. offhand) [o:'fhæ'nd, of-] I. adv genast, utan förberedelse, på stående fot, ex tempore; play oj spela
från bladet jfr föij.

II. a 1. om sak. utförd utan förberedelse, ej förberedd ei. övertänkt, improviserad; playing spelning från bladet (a
prima vista). 2. om pers. obesvärad, ogenerad, som går rakt

+ på sak. 3. pers. o. sak ledig, otvungen; in an oj way raskt; ogenerat. ~ed [-id] o° se förtg. II. 2.

Office [o'fis, o:f-] S 1. bevisad tjänst [vani. i pl.o.med bestämning good (kind) ojs, ojs of kindness; äv. i dåi. bem.



ill oj otjänst]; en vänlighet ei. uppmärksamhet. 2. ambetsförrättning, göromål, uppgift, funktion; it is my oj det är
mitt göra. 3. ämbete, post, högre tjänst, syssla ei.

befattning isht i det offentliga livet, inom regeringen o. d.; an oj of trust en förtroendepost; by (in) virtue of o.'s
oj å tjänstens (ämbetets) vägnar; be in oj inneha ett ämbete; vara vid makten (styret), tillhöra regeringen; while in
oj under sin ämbetstid; come (get) into oj, take oj tillträda sitt ämbete; om medlemmar av regering komma till
makten [motsv. leave (retire from) ~]; do (per-form) the oj of göra tjänst (fungera) som i ajim., äv. om sak,
förrätta ngns tjänst; enter upon oj träda i tjänst; fill (hold) an o, bekläda (inneha) ett ämbete. 4. kyrki. gudstjänst
[Divine O Oj]; ritual för kyrki. förrättn.; say oj förrätta gudstjänst; äv. tillfällig gudstjänst ei. mässa isht för döda
[the Ooj for the Dead]; perform the last ojs to förrätta begravningsmässa över ngn. 5. ämbets|verk, -lokal, -rum;
byrå, expedition; affärsmans kontor; at (in) the oj på kontoret; boy kontorspojke; ~ hour kontorstimme. 6. Ooj
departement isht dess
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lokaler o. personal; the Foreign Oo* utrikesdepartementet; the Home Ooj i Engi. inrikesdepartementet. 7. pi. o/S
pi lantgård ekonomibyggnader, uthus; i hus i stad köksdeparte-ment kök, skafferi, källare m. m. 8. avträde. 9. S
hemligt tecken, vink, signal [give the -bearer [-beara] s se officer I.1. [-o, av. o:f-] I. s 1. ämbetsman, funktionär i
staten?,

kyrkans el. offentl. myndighets tjänst [public oj]. 2. styrelseledamot ei. funktionär i förening ei. vid offentl.
anstalt [medical 8. J& «£> officer; Oj

of the day dagofficer. 4. rättstjänare, -betjänt [oj of justice]; polis|man, -konstapel [police oj]. II.

official [afi'Jal, of-, of-] I. s 1. eng. kyrki. official ordförande i andlig domstol [nu vani. Ooj [-Principal].-]
{+Prin- cipal].+} 2. ämbets-, tjänstejman; government oj statstjänsteman; railway oj järnvägstjänsteman, -
funktionär. 3. officiell skrivelse [förkortn. ar oj letter]. II. a° 1. officiell, gjord å ämbetets vägnar, ämbets-,
tjänste[manna]- £career, circles, dress, duty, letter]; hold an oj situation inneha ett offentligt ämbete. 2. iak.
upptagen i farmakopén. ~dom [-dam], ~ism [-izm] s byråkrati[sm] av. kon. ~ize [-aiz] tr göra officiell, ge
offentlig sanktion åt; bringa under offentlig kontroll. ~ly [-li] adv officiellt, å ämbetets (tjänstens) vägnar.

officiallnt [afi'Jilant, of-, of-] se -tor. -te [-eit] itr 1. kyrki. officiera, förrätta gudstjänst. 2. förvalta ett ämbete,
tjänstgöra. 3. fungera [as host, best man], -tor [-eita] s kyrki. officiant.'

officinal [ofisai/n(a)l, ofi'sin(a)l, of-' -] a° offici-nell, medicinal- [plant, herb, drug], tjänande som läkemedel;
tillhandahållen å apotek; upptagen i farmakopén.

officious [afi'Jas, of-, of-] a° 1. alltför tjänstaktig, beställsam, fjäskig; närgången. 2. poiit. officiös.

offing [o'fig, o:f-] s & 1. öppen ('rum') sjö; in the oj ute på sjön (havet). 2. plats (läge) ute i öppen sjö [gain (keep)
an oj].

offish [o'fij, o/f-] a F hög av sig,tillbakadragen.

Offor [o'fa] npr. '

offil-print (av. offprint) [o:'f|print, of-] s separatavtryck. -scouring [-skauarig] s vani. i pi. ojs 1. av|skrap, -fall,
sopor, skräp. 2. bildl. om pers. avskum, drägg [the ojs of society], -scum [-skAm] s koii. ei. pi. ojs biidi. avskum
[the oj of mankind], -set [-set] « 1. ^ avfärd, anträdande av resa. 2. rot-, sido|skott äv. biidi., telning. 3. utlöpare
av bergskedja, bergutsprång. 4. hand. balanserande summa, i aUm. ekvivalent, motvikt. 5. lantmät. hjälplinje
anbragt vinkelrätt mot huvudlinjen. 6. byggn. Sluttande avsats i mur. 7. boktr. offset[tryck]. -shoot [-Ju:t] s 1.



sidoskott av. biidi. 2. utlöpare, utgrening av bergskedja m. m. -Shore [-Jo:/] a »i* blåsande (liggande) från land. -
spring [-sprig] s I. avjkomma,

-föda [a numerous 2. ättling. 3. biidi. alster, frukt, -take [-teik] s 1. hand. åtgång, inköpande av varor. 2. utgrening
av flod. offuscate [o'fAskeit] se obfuscate, offward [o:'fwad, of-] adv & utåt, åt öppna sjön till.

0'Flahertle [o(u)flei'ati, -fle'ati, -flse'xati],

0'Flynn [o(u)fli/n] nprr. 0. F. S. förkortn. föy Orange Free State. oft [o:ft, äv. oft] adv nu àld. utom i sms. med
part.

[oj-told, oj-recurring] ofta. often [o:fn, ofn, av. o'ftan] I. adv ofta; and oj titt och ofta; as oj as not inte sällan; ever
so oj ofta nog. II. a åid. ofta återkommande. ^ t i mes [-taimz] adv åid. ei. utt. ofta. oft-times (av. ofttimes)
[o/ftaimz, oft-] adv åid.

ei. poet. se oftentimes. Og [og], npr. 0. Gael, förkortn. för Old Gaelic.

Ogden [ogdan] npr. ogee [ou'dgi:, av. - -] s byggn. karnis, våglist. Ogemaw [ou'gimo:], Ogham [o'gam] nprr.
Ogilllby [ou'gljbi], -vie, -vy [-vi] nprr. ogivlial [oudjai'vl] a byggn. spetsbågig [vault, orcÄ]; oj style
spetsbågsstiL -e [ou'dgaiv, av. - -] s byggn. gotisk valvstråle, spetsbåge. ogle [ougl] I. itr snegla, kokettera (kisa
ei. 'slänga') med ögonen; F ögonflirta; kasta kårliga sidoblickar. II. tr 1. snegla på, giva karliga (koketta)
sidoblickar åt, kisa åt ngn. 2. betrakta. III. s 1. kärlig (kokett) sidoblick. 2. S öga, ofta pi. ojs korpgluggar.
Ogleilby [ou'gl|bi], -thorpe [-f>o:p] nprr. ogling [ou'glig] s koketterande ('slängande')

med ögonen. 0'Grady [o(u)grei'di] npr.

ogrlle [ou'g|a] * i folksag. människoätande jätte, troll, odjur, -eish [-rij] a° människoätande, hisklig, gräslig, -ess
[-ris] s jättekvinna, troll-packa, jfr -c. -ish se -eish. O'Groat [ogrou't, ag-] npr; John oj's F benämning på
Skottlands nordspets.

oh [ou] interj se o.

+0'liHagan [o(u)|hei/gan], -Hara [-hcr/ra], -Hare [-he'a] nprr. 0. H. [B.] M. S. förkortn. för On His (Her) [-
[Britannic]-] {+[Bri- tannic]+} Majesty's Service. 0'Hea [o(u)hei'] npr.

0. H. G. förk. för Old High German fornhögtysk.

Ohio [o(u)hai'o(u)] npr.

ohm [oum] s fys. eiektr. ohm.

oho [o(u)hoU/] interj uttr. förvåning, jubel, ironi åhå!

jo, jo!

oil [oil] I. 8 1. olja av aiia slag; cod-liver oj fiskleverolja; olive oj, sweet ~ oliv-, mat|olja; add (put) ot to the fire
(pour oj on the flame) biidi. gjuta olja på elden, ge näring åt ngns vrede o. d.; burn the midnight ~ bränna flitens
lampa, arbeta (studera) långt in på natten; paint in ots måla i olja; smell of oj lukta olja, biidi. om utt. verk bära
spår av träget nattarbete (trägna studier); strike oj isht Am. på-
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träffa olja vid borrning; bildl. F bli rik i ett nafs. 2. F mest i pl. oljefärgstavla. 3. F mest i pl. förkortn. av ojskin.
II. tr 1. olja, smörja [med olja]; ~ [the hand (Jist) of] a p. biidi. muta ngn; ~ o.'s tongue biidi. använda smicker; a;
the wheels smörja bjulen (verket); Midi. underlätta det hela genom lena ord, mutor o. d. 2. förvandla till olja. 3.
behandla ei. impregnera med olja [ojed sardines —sardines in oj; o*ed cloth («tZ£)]. ~cake [*keik] s oljekaka.
/v-oan [-kæn] s oljekanna, ^cioth [-klo(i)}>] s vaxduk. ^-colour [-kAlo] s oljefärg. ~er [-o] s 1. smörjare. 2. se - -



can. 3. Am. F oljerock. 4t. Am. r se - -well. ~ery [-©ri] s oljehandlares affär ei. varor, ^-field [-fi:ld] s oljeförande
trakt, oljefält. ~-hole [-houl] s smörjhål på maskin, finess [-inis] s 1. oljighet. 2. biidi. sliskighet, sal velse. ~man
[-man] s 1. oljehandlare. 2. oljefabrikant. 3. se -er 1. 4. arbetare i oljeslageri. 5. delikatesshandlare. ~-mil! [-mil]
s olje|slageri, -kvarn. ~-paint [-pei'nt] se - -colour., ^-painting [-pei'ntig] s 1. oljemålning ss. konstgren. 2.
oljefärgstavla. ~skin [-skin] s 1. vaxduk, oljetyg. 2. klädesplagg av oljetyg; pi. ojs oljekläder, ^-spring [-sprig] se
- -well. -Stone [-stoun] S oljesten ün brynsten. ~-well [-wel] s olje|brunn, -källa, ^-works [-wa:ks] e - -mill. ~y [-
i] a° 1. oljig, olje-; smörj ig, flottig. 2. biidi. lismande, inställsam; sliskig, salvelsefull.

ointment [oi'ntmant] s salva, smörjelse.

0. Ir. förkortn. för Old Irish.

0jibway[s] [odgi'bwei, -z] npr.

0. K. [ou'kei', - -] förkortn. för Orl korrekt [skämts, stavn. av all correct] F I. a o. adv riktig[t], rätt, Am. äv. ss.
teiegr.-signal, bra, val, som sig bör; fin, gentil [the oj thing to do; he is quite 1 hope your family are all II. tr
godkänna [be

+ okapi [o(u)ka:'pi] s zooi. okapi giraffdjur.

O'Keefe [o(u)ki:'f], Okehampton [ou'khse'm(p)-tan, - - -], O'Keiiy [o(u)ke'li], Okhotsk [o(u)-ko'tsk, ok-], Olaf
[ou'laf, ol-], Oiave [o'liv, -lav, -leiv], Olcott [o'lkat] nprr.

oid [ould] I. a (komp. o. sup. o,er, ojest o. elder, eldest jfr d. o.) 1. gammal, av hög [-[levnads]-ålder,-] {+
[levnads]- ålder,+} åldrig; äv. föråldrad, utsliten, förlegad; the oj, ~ people de gamla; oj age ålderdom; ~ age
pension ålderdomspension, -understöd; in o.'s ~ age (~ days) på ålderdomen (gamla dagar); [as] oj as the hills
ordst. gammal som gatan; an oj boy en f. d. lärjunge vid ett läroverk [an ~ jEtonian]; oj clothes avlagda gamla
kläder; clothes-man klädmäklare; the oj country (home) brukl. bland utvandrare om moderlandet; an oj man en
gubbe; my ~ man F min 'gubbe' (make); the ~ man Mbi. den gamla människan; F om chefen på fartyg m. m.
'gubben'; in the good oj times i den gamla goda tiden; the Ooj Tes-

tament Gamla testamentet; an ~ woman en gumma (F käring); my ~ woman F min 'gumma' (maka); the Oo,
World Gamla världen ; young and oj, ~ and young ung och gammal; of o, fordom[tima], i forna dagar [men
(days, times) of oj; of oj there were giants], av gammalt; a friend of oj qn gammal vän. 2. om aider i aum.
gammal; how o>t six years oj hur gammal? sex år gammal; a six--year-o, boy, a boy of six years oj en sexåring;
at six years oj vid sex års ålder; a two-year-oj sheep ett två år gammalt får; a flock of two-year-ojs en hjord av
två år gamla får. 3. gammal och van, som varit med länge,* erfaren, säker; av. S slug, fiffig; an oj bird F en
gammal [slug] räv; erfaren, ej så lätt lurad [/ am too oj a bird for that]; an ~ hand en erfaren arbetare: i aiim. en
som är gammal och van [at vid ngt, äv. at -ing, i denna bet. äv. an Oj dog]; an oj offender en gammal syndare; ~
in crime gammal på brottets bana, grånad i synden; he is oj for his age han är lillgammal. 4. F i förtroliga uttryck
gammal och välbekant (kär) m. m.; ^ boy (chap, fellow, man) gamle gosse (vän); Ooj England gamla England;
Ooj Glory Am. stjärnbaneret; the oj one, the oj Gentleman Harry &c) hin håle; have a fine (good ei. high) oj time
ha riktigt skojigt (väldigt livat); good oj John! den förträfflige (dråplige) Johan! Ooj Tom slags gin. 5. [-
forntida];-] {+forn- tida];+} Ooj London det forna (forna tiders) London; Ooj English fornengelsk; fornengel-ska
språket; Ooj Irish fornirisk; forniriska språket. II. S pl. the ojS F äldre personer.

Oldilbuck [ou'ld|bAk], -bury [-b(a)ri], -castie [-ka:^sl] nprr.

oiden [ouldn] I. a åid. o. utt. forn [the oj time, ~ times]. II. itr t bli gammal, åldras. III. tr t göra gammal, komma
ngn att åldras.

Oldenburg [ou'ldanba:g] npr.

old-llestablished [ou'ldlistae'blijt] a 1. gammal o. aktad [firm]. 2. hävdvunnen, -fangled [-fæ^ggld] a gammal-,
ur|modig. -fashioned [-fae'Jnd] a 1. gammaldags, -modig. 2. % lillgammal.



Oldfield [ou'ldfild] npr.

old-l!fogyish [ou'ldlfou'giij] a gubbaktig, -gentle-manly [-dje'ntlmanli] a lik (hörande till) en gammal herre.

Oldham [ou'ldam] npr.

oldllish [ou'ld|iJ] a rätt gammal, äldre. - -mai-dish [-mei'dij] a lik (utmärkande för) en gammal mö, nuckig. -ster
[-sta] s F äldre person [mots, youngster]. - -time[s] [-taim? -z] a hörande till gångna tider. - -wife [-wai'f] s
[skvaller]käring. - -womanish [-wu'manij] a käringaktig. - -world [-wa/ld] a 1. gammaldags. 2. hörande till
Gamla världen.

olellaginous [ouli|æ'd3inas] a 1. olj[akt]ig, smörjig; oljealstrande. 2. se oily 2. -änder [-æ'nda] s bot. oleander,
nerium.
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O'Leary [o(u)li'ari] npr.

olellaster [ouli|æ'sta] s bot. oleaster, vild oliv. -flant [--faiant, ouli^/fiant] a kem. oljebildande. -iferous [-i'faras] a
olje|givande, -alstrande [plant, seeds], -ograph [- -ogræf, -agra:f] s oljetryck tavla, -ography [-o'grafi] s konsten
att framställa oljetryck, -omarga-rine [--ouma^djari/n, -ma:g-] s [-oleo[marga-rin].-] {+oleo[marga- rin].+}

olfaction [olfæ/k|Jn] s lukt[sinne]. -ory [-tari]

I. a hörande till lukten, lukt- [organ, nerves].

II. s luktorgan.

0. L. 6. förkortn. för Old Low German [-fornlåg-tysk[a].-] {+fornlåg- tysk[a].+}

Olga {Viga] npr.

olibanum [oli'banam] s olibanumharts rökelse.

0lifa[u]nt [o'lifant], Oliffe [o'lif] nprr.

oligarch [o'ligark] S oligark medlem av fåmannarege-ring. /x/al [-(a)l, ----], [- - -ik] a° oligar-kisk. ~y [-i] S
oligarki fåmannavälde.

olio [ou'lio(u)] S 1. blandad rätt av kött o. grönsaker; 'hotchpotch'. 2. biidi. blandning, röra, sammelsurium: mos.
potpurri.

Oliphant [o'lifant] npr.

olivallceous [oli|vei'Jas] a olivgrön, -ry [- -vari] a anat. olivformig.

olive [o'liv] I. s 1. olivträd [av. >o-tree]; the Mount of Oros bibi. Oljeberget. 2. oliv frukt. 3. olivfärg gulgrön
Eav. ~ colour]. IL a oliv|färgad, -grön [an ot complexion], /^-branch [-bra:n(t)J] * 1. oliv|gren, -kvist äv. ss.
symbol för fred [tender (accept) the /v/]. 2. MM., nu blott skämts, mest pi. roes telningar, barn. /^/-coloured [-
kAlad], <x/-green [-grifn] a se olive II. ~-oii [-oi'l] s olivolja.

oliver [oliva] S smeds vipphammare.

Oliver [o'liv|a] npr. ~ian [-i'arian] I. s anhängare av Oliver Cromwell. II. a Crom-wellsk. Olivet [-it] npr.

olive-lltree [o'liv|tri:] se olive I. 1. -wood [*wud] s olivträ. -yard [-ja:d] s olivplantering.

Olivilla, -er [oli'via, ol-, al-] nprr.

olivine [olivi/n] s min. olivin, olivgrön kry soli t.



Olla podrida [o'lapodri:'da] s 1. spansk maträtt = olio 1. 2. se olio 2.

Ollendorf [o'lando:f], Ollerton [o'latn], 01 ley [o'li], 011 if fe [o'lif], Ollivant [olivant], 01m-stead [o'mstid, Am-,
-sted], Olney [o'lni] nprr.

ology [o'ladgi] s 1. i sms. sista del av namn på vetenskaper. 2. skämts, benämn, för Vetenskap, teori iallm.

Olympiad [o(u)li'mp|iæd, al-] s grek. antik, olympiad tidrymd av fyra år. -ian [-ian] a se följ. -ic [-ik] I. a
olympisk; the ot games olympiska spelen, H. s vani. i pi. ots = ~ games. -üs [-as] npr Olympen.

Olynthlliac [o(u)li'n]?|iæk, al-] a olyntisk. -us [-as] npr Olynthos.

0. M. förkortn. för [Member of the\ Order of Merit.

Omagh [ou'ma:, - -ma], Omaha [oumaha:', ---], 0'Malley [oC^mag'li, -meil-], Oman [o(u)m

ombre [o'mba] s fr. l'hombre siags kortspel. Omdurman [omda:'man, omda:mæ'n], 0'Meara

[o(u)ma:'ra, -miara] nprr. omega [ou'miga, -meg-] s grek. bokstav omega; biidi. ände, slut.

omelet[te] [o'mlit, -let] s omelett, omen [ou'men] I. s omen, järtecken, förebud [of till, för, om; that om att]; it is
of good ~ det är ett lyckligt förebud (bådar gott); birds of evil ~ olycksbådande fåglar. II. tr [-[före]-båda-] {+
[före]- båda+} [well, ill; of för, om]. ~ed [-d] a mest i sms. well-**] bådande. ~ing [-ig] s

förebud [evil ~s]. omicron [o(u)mai'kran] s grek. bokstav omikron. ominous [o'minas, oum-] a° 1. bebådande,
[före]bådande [of a th. ngt]. 2. olycksbådande, ominös. ~ness [-nis] s olycksbådande beskaffenhet (karaktär),
omissllible [o(u)m|i'sibl] a möjlig att utelämna ei. underlåta, -lon [-i'Jn, am-] s 1. utelämnande, -ing, förbigående,
överhoppande. 2. underlåtenhet, försummelse; sin of ~ underlåtenhetssynd. -ive [-i'siv] a t försumlig, omit
[o(u)mi't, am-] tr 1. ute|lämna, -glömma, överhoppa, förbigå. 2. underlåta, försumma [to -f inf. ei. -ing att],
Ommaney [o'mani] npr. omni- [omni] lat. i sms. all-, omnijjbus [o'mni|bas] I. s 1. omnibus åkdon. 2.

teat, avantscen [av. ~ box]. 3. smörgåsnisse på +restaurang. II. a avseende ei. omfattande många olika saker bill,
clause, resolution]; ot train tåg som håller vid alla stationer; ~ wire eiektr. huvudledning, -farious [-fs'arias] a alla
slags, allehanda, -potence [- -potans, -pat-] s allmakt, -potent [- -potant, -pat-] a° allsmäktig. -presence [- -pre'zns]
s allestä-desnärvaro. -present [- -pre'znt] a allestädes närvarande, -science [- -sians. -Jians, -Jans] s allvetenhet. -
sclent [- -siant, -Jiant, -Jant] a° allvetande, -um [-am] s 1. finans, totalvärdet av alla de säkerheter och förmåner
som erbjudas tecknarna av ett statslån. 2. totalbelopp som ngn är intresserad i. 3. ~ gatherum [gæ'ö(a)ram] * F om
pers. o. sak. brokig blandning, mixtum compositum, röra, sammelsurium; om stor bjudning notvarp. -VOrOUS [-
-v(a)ras] a° zooi. allätande; biidi. slukande allt åtkomligt. Omond [ou'mand] npr.

omoplat[e] [ou'mo|plæt, -pleit] s skulderblad. 0'Morchoe [o(u)mA'ru:] npr. omphalos [o'mfalos] S grek. antik,
sköldbuckla; helig Sten i Delfi betraktad som jordens medelpunkt,

biidi. centrum, medelpunkt [the spiritual ot of the world]. Omri [o'mrai], Omsk [omsk] nprr. 0. N. förkortn. för
Old Norse.

on [on] I. prep 1. på ytan el. övre delen av ngt; ibi. i, vid [he sat ot the table; he had a ring o, his finger (gloves ~
his hands); have you
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any money ~ you f put a notice o, the board; he went oj board; hang a picture oj the wall; travel oj foot (wheels)];
~ the ceiling i taket; <x/ the first floor [i våningen] en trappa upp; a blow oj the head ett slag i huvudet; ^ a tree i
ett träd: bildl. om underlag, grundval, stöd, anställning m. m. [he is oj the committee (jury), oj the staff of the
Morning Post; he got a place ~ the railway; he has nothing to marry (live) oj; live oj nuts and fruit; a tax oj paper;
his profit oj the transaction]; interest o, o.'s capital ränta på sitt kapital; I have it oj good authority jag har det från



god källa; oj principle av princip. 2. [in]vid, nära, på stranden av [Newcastle is situated oj the Ty ne; Clacton-oj-
Sea; oj the equator]; the house is o, the road (the shore) huset ligger vid vägen (stranden); the towns o* the
Channel (oj the Riviera) städerna vid Kanalen (vid Rivieran); Stratford-oj-Avon Stratford vid floden Avon; /v-
the frontier vid [riks]gränsen. 8. [i riktning] mot [Ae marched oj London; he drew his knife oj me; he rose oj his
oppressors; he turned his back oj me; she smiled oj him]; a room oj the garden ett rum [som vetter] mot
trädgården. 4. tid a) på, om, vid ei. ingen prep. a foggy morning in Novem-+ ber; oj the day of his death]; oj
Sunday om (på) söndag; ~ Sundays om söndagarna; oj a Sunday [på] en söndag; he died oj [the morning of] May
1st han dog [på morgonen] den 1 maj; ^ the minute på minuten; ~ this occasion se d. o.; ~ his journey på [sin]
resa; oj the way (road) på väg[en], av. under vägen; 6) omedelbart efter, vid the death of his father]; my return
vid (efter) min återkomst; oj arriving at (reaching) Hull vid (efter) ankomsten till Hull; oj opening the box I saw
vid öppnandet av (sedan jag öppnat) lådan fick jag se; ~ being arrested vid sitt häktande; o» examination (o,
closer enquiry) he found vid närmare undersökning fann han; catalogue oj application katalog på begäran; iv
demand vid anfordran; c) ibi. efter (vid) och i följd av; second thoughts he changed his plans vid närmare
eftertanke ändrade han sina planer; ~ hearing this he gave up his share sedan (då) han fått veta detta avstod han
från sin andel. 5. a) med avseende på, om, över ämne för tal, bok m. m.[ a book (debate, lecture, an article, essay)
oj Japan; a poem oj the same subject; meditate, ponder, reflect, make reflections oj a th.]; speak (write) o, finance
tala (skriva) om finansväsendet; b) ibi. med anledning av [congratulate a p. oj a th.]; condole with a p. oj his loss
betyga sitt deltagande med ngn för hans förlust. 6. vid upprepn. efter, på f/o.«5 oj loss; letter oj lettey•]. 7. vid
bedyranden vid [swear oj the Bible; oj my honour]. 8. i om tillstånd, verksamhet o. d.; "f duty i tjänst-

göring; oj fire i brand (ljusan låga); ~ the move i rörelse, i farten; oj o.'s watch på sin vakt. II. adv på, i m. m.;
vidare, framåt, längre fram; he must oj han måste fram[åt]; be oj om pers. vara i verksamhet (i farten); teat, vara
inne på scenen the stage]; i skolan vara uppe o. läsa; om sak. vara i gång, vara i ordning, pågå som bäst; What's
Ooj t namn på veokotidning, ung. vad är det SOm bjudes l nöjes-väg o. d.? Hamlet is oj Hamlet spelas f. n.; is the
gas ojf är gasen påsläppt? the water was not oj vattnet var inte påsläppt i vattenledningen; be oj åv. S vara på
kulan, påstruken [a \-little ei. slightly be neither oj nor off

vackla hit och dit, ej veta vad man vill; it was well oj in the day det var rätt långt lidet på dagen; have oj ha på sig
[he had oj a suit of brown tweed; I had gloves ; with your coat! på med rocken! have a little bit oj S hålla ett litet
vad; draw oj dra på sig [he drew his boots oj] ; keep ~ behålla på sig [keep your hat ~ ; move oj gå vidare utan
att stanna; send oj [the guide] skicka i förväg; sit oj sitta kvar; speak (work) oj fortsätta att tala (att arbeta); from
that day oj från och med den dagen; a little further oj litet längre fram; ~ to över till (på); he jumped ~ to the
landing-stage han hoppade över till (ut på) bryggan; hold oj to hålla sig fast vid. III. a; oj license
utskänkningsrätt[igheter]; the Oj side kricket höger sida räknat från the bowler [mots, off; an oj drive ( aldrig en
enda. gång;oncome
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bara för den här gången, för ovanlighetens skull; it was only thàt ~ det var bara [för] den gången.

oncomlle [o'nkAm] s skotti. 1. sjukdomsanfall. 2. nederbörd; ~ of rain regnskur; »v of snow snöfall. 3. se -ing II.
-ing [-ig] I. a förestående, annalkande [storm]. II. s annalkande [of twilight].

ondrive [o'ndrai'v, - -] s se on III.

one [wAn] I. räkn o. al. en, ett; [den, det] ena av två; <o-and-twenty (ro-and-twentieth), vani. twenty-(twenty-
first) 21 (tjuguförsta); become ~ varda ett; blind of

dozen, ~ score, ~ hundred, ~ half ro third &c; framför vissa tidssubst. day, >o night, ro

morning, ~ afternoon, fo evening; ro and all varenda en, allesamman; ~ and another mer än en, både den ene och
den andre; the ro and the other båda två; at ro a) ense, i enighet [with med]; b) kl. 1; ro at a time en och en, en åt
gången (i sänder); ~ by (äv. after) <v» ae föreg.; äv. den ene efter den andre [i denna bet. äv. ~ after another]; I



for ~ jag för min del, jag till exempel; for ~ thing först och främst, ibi. till exempel; [all] in ~ (ibi. into ro) i ett,
samfällt, i endräkt (förening), i samstämmighet; till|hopa, -samman; never a ro F, not ~ aldrig en, inte en enda en;
~ or other den ene eller den andre, en eller annan, endera; [the] ~ ... the other den ene .. . den andre, den förre ...
den senare, ibi. den senare . .. den förre; it is all ~ to me det kommer på ett ut för mig, det gör mig detsamma; be
~ with vara ett med, utgöra en del av; vara ense med; ~ with another i medeltal; with ~ voice med en mun. 2. [en,
ett] enda; the ~ thing that matters det enda som har någon betydelse; the ro way to do it [det] enda sättet att göra
det. II. indef pron 1. ~ another recipr. varandra [they killed (wrote to) ro another, destroyed ro another's goods].
2. man; genit. <o's ens, obj. ~ en. 3. en viss a.) ensamt, nu åid. ro said it pleased him not en person sade att det ej
behagade honom; 6) ofta framför personnamn John Smith]. 4. ss. stödjeord med syftning på ett utsatt ei.
underförstått subst. en [sådan], någon &a (pl. ros) a) ensamt [I lose a friend, and you gain ro; he is not a great
man, but he hopes to become the nobleman —for he looked ro ... ädlingen — ty som en sådan såg han ut; the
bargain was a curious <o köpet var egendomligt; my career has been ro of difficulties

min bana har varit full av svårigheter; he behaved like ro frenzied han betedde sig som en vansinnig; I gave him
ro (nämi. blow) in the eye F jag gav honom på ögat; that was a nasty ** det var ett rysligt slag eg. ei. biidi.; b)
efter art. el. pron. -f adj. [take the red box, not the black ro; will you have hard pens or soft ros? he was a soldier
and a brave ro; pick me out a good ro! give me some good ~s/]; the Eternal Oro den Evige; the Evil 0~den(hin)
Onde; the dear ros de (ens) kära i hemmet; the little ros de små; young ros ungar. 5. efter best. art. ei. pron. the ~
den [the ro in the window; that man is the ro who stole my watch]; he is not the ro to desert a friend han är inte
den som överger en vän; these notes are the very ros that were stolen from me de här sedlarna äro jüst de som
blevo stulna från mig; this (that) ro will do den här (där) blir bra; which ro (which ros) do you likef vilken (vilka)
av vissa givna tycker du om? se äv. any (each, every, many a, no, some, such a) . III. s 1. etta; write down a ~
skriv en etta; three ros tre ettor; they came by and twos de kommo en och två i stöten. 2. enhet. O'Neal [o(u)ni:'l]
npr. one-eyed [wA'nai'd, attr. - -] a enögd. Onega [ou'niga, -i/ga] npr. one-horse [wA'nho/s, - -] a enspänd,
enbets-; <v vehicle enspännare; biidi. S Am. [i] liten [skala], obetydlig. 0'Neil [o(u)nr/l] npr.

oneiroücritic [onaiaro|kri'tik]sdrömtydare. -criticism [-kri'tisizm], -critics [-kri'tiks] s [-dröm-tydning[skonst].-]
{+dröm- tydning[skonst].+} -mancy [- - -mænsi, on-, -ram-] s oneiromanti, drömtydning, onell-legged
[wA'n|le'gd, - -J a med endast ett ben, enbent; biidi. ensidig, ojämn, -ness [-nis] s 1. enhet, ett odelat helt. 2.
enighet, harmoni. -r [-a] < Si. 'en duktig en', baddare, över-dängare [at i ngt]. 2. ett hejdundrande slag [I gave him
a onerous [o'naras, oun-] a° 1. betungande, tryckande; tung, besvärlig. 2. jur. behäftad med besvär ei. tunga
property]. onetlself (åid. one's self) [wAn|3e'lf] refl pron en själv, sig [själv]. - -sided [-sai'did, - - -] a° »• ensidig
äv. biidi.

onllfall [o'nfo'.l] s 1. skotti. se -come 1, 2. 2. anfall, angrepp eg. o. Midi. -going [-gouNig] I. a på-, fort|gående. II.
s Pi. o>s förfarande, tillvägagångssätt; vad som försiggår, onion [Vnjan] I. s 1. bot. rödlök. 2. S berlock på
urkedja. II. tr 1. tillsätta rödlök till mat o. d. 2. gnida ögonen med rödlök för att framkalla tårar.

~y [-'i] a lökjluktande, -smakande. O^vS [-z] npr.

onlooker [o'nluNka] s åskådare, only [ou'nli] I. a enda; ensam i sitt slag [this is my ro coat; her ~ brother]; ~ bill
sola växel; he was an ~ child (the ~ child of his pa-
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rents) han var enda barnet; one ~ object was visible ett enda föremål var synligt; the ~ instance known det enda
kända fallet; the ~ one den ende; the ~ thing you can do det enda du kan göra. II. adv 1. endast, blott, bara; ~
once bara en gång; not o*... but [-[«/-so]-] {+[«/- so]+} icke blott ... utan även; I not ~ heard it, but saw it jag inte
blott hörde det utan såg det också; if it was o* to + inf. om det också bara vore för att, om inte för annat så [dock]
för att; if o» inledande önskesats Om bara [if someone would leave me a legacy!]; ofta framför imper. ~ look! ser



man på bara! "w think! tänk dig bara! not nästan, nära nog; <v not all nästan alla. 2. om tid a) först, icke förrän; ~
when först när; ~ now först nu; it was posted o» yesterday det lades inte på posten förrän i går; 6) för så kort tid
sedan som, icke längre tillbaka än, senast; I saw him ~ this morning jag såg honom senast i morse; it was ~ last
week det är inte längre sen än i förra veckan; ~ just just nu (nyss), alldeles nu (nyss) [I have ~ just received it].
III. konj men ... bara; I would lend you the book with pleasure, I don't know where it is jag skulle gärna låna dig
boken, jag vet bara inte var den är; ~ that utom det att; .om... icke; he does well, ~ that he is nervous at the start
han reder sig bra, utom i det avseendet (F det är bara det) att han är orolig vid starten; ~ that you would be bored,
I should ... om du bara inte bleve uttråkad, skulle jag... /^-begotten [-bigo'tn] a enfödd [the Son of God].

onomastic [onomse'stik, -nam-] a hörande till namn, namn-. ~on [-an, -on] s alfabetiskt ordnad namnbok,
förteckning över egennamn. onomatolllogist [oxnoma|to/lad5ist, -nam-] s namnforskare, -logy [-to'ladji] s
onomatolo-gi, namn|lära, -forskning. -p[e] [ono'matop, -toup] s onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord. -pælc [-
topi:'ik], -poetic [-[-topo(u)e'tik]a°ono-matopoetisk,-] {+[-topo(u)e'tik]a°ono- matopoetisk,+} ljudhärmande.
Onoto [o(u)nou/to(u), on-] npr. onllrush [o'n|rAj] s framstormande, stormning, -set [-set] s 1. an|fatll, -grepp, -
lopp äv. büdi.; stormning. 2. ansats, början; at the first oj i första häftigheten. 3. skotti. o. Nordeng. [-[bond]-
gård.-] {+[bond]- gård.+} -slaught [-slo:t] s ursinnigt angrepp ei. anlopp, stormlöpning. Onslow [o'nzlo(u)] npr.

onstead [o'nsted] s skotti. e. Nordeng. [bond]gård med tillh. byggnader.

Ontario [onte/ario(u)] npr. ontologl|ic[al] [ont|olo'd3ik, -(a)l] a ( ically adv) filos, ontologisk [the o* proof], -ist [-
o'ladgist] s filos, ontologisk filosof; metafysiker, -y [-o'ladji] S filos, ontologi vetenskapen om varat, onus
[ou'nas] s utan pl. börda; skyldighet, åliggande; ~ proband* lat. jur. bevisningsskyldighet.

onward [o'nwad] I. a 1. framåt|gående, -skridande, förande (riktad) framåt äv. biidi. 2. t framför liggande. II. äv.
~S [-z] adv [-fram-[åt],-] {+fram- [åt],+} vidare, onyx [o'niks, oun-] s 1. min. onyx. 2. iak. sjukdom i ögats
hornhinna, o/o förkortn. för per cent, percentage. oof [u:f] s S pengar, schaber, pl urin gar. -bird [-bard] s S 'tät
gubbe'. ~tish [-tij] s = oof. nwy [-i] a S 'tät', rik. oologlllst [o^o'ladgjist] s äggkännare jfr föij. -y

[-i] S oologi läran om fåglarnas ägg. Oolong [u:'log, - -] npr.

oozlle [u:z] I. itr 1. om vatten, gas, ljus m. m. sippra fram [genom] ei. ut [äv. ~ out], sakta flyta, rinna ei. kvälla
fram, dunsta ut. 2. büdi. dunsta (komma) ut [rumours (the secret) began to ~ out]; dunsta (rinna) bort, småningom
försvinna [my courage was -ing away]. 3. drypa [with sioeat]. II. tr låta framsippra, av|giva, -söndra, ut|släppa, -
sända äv. Midi. III. s 1. sakta flöde, ut-, fram [sipprande. 2. blöt dy, gyttja, slam isht i flodjbädd, -mynning el. på
havsbotten. 3. gyttjebank; träsk, moras, -y [-i] a 1. fuktig, drypande. 2. sipprande, droppande. 3. dyig, gyttjig,
slammig.

0. p. förkortn. för OUt of print.

opacity [o(u)pæ/rsiti]s 1. ogenomskinlighet, dunkelhet. 2. mörker, dunkel äv. Midi., oklarhet. 3. tjockskallighet,
äv. om pers. tjockskalle, opah [ou'pa] s zooi. glansfisk. opal [ou'p(a)l] s min. opal. 'vescence [-e'sns] s
opalskimmer. descent [-e'snt] a opalskim-rande.

ope [oup] åid. o. poet. = o,n. open [oupn] I. a° 1. öppen i aiim.; in the o, air i fria luften; receive with ~ arms
mottaga med öppna armar; o, battle öppen strid; rv, boat öppen (odäckad) båt; ~ carriage öppen vagn; ~ country
öppen terräng ej starkt kuperad el. skogbevuxen, Öppen mark utan stängsel o. d.; äv. oskyddat (försvarslöst) land;
in ~ court inför sittande rätt; the o, door poiit. den öppna dörren; keep o, doors ei. house (table) föra ett gästfritt
hus (hålla öppen taffel); with ~ doors för öppna dörrar; o, fire öppen eld ej i eldstad; ~ force Öppet våld; with o,
mouth med öppen (gapande) mun; ~ order X spridd ordning; uppställning med öppna led; i aiim. gles formering;
o* place (town) öppen (obefäst) ort (stad); ~ port (roadstead) öppen hamn (redd) oskyddad för vind o. våg; ~
river (harbour) isfri flod (hamn);
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under the ro shy under bar himmel; an ~ space en öppen plats; the ro space av. fria rymden; in the ~ street på
öppen gata, mitt på gatan; ~ work *e ro-work; wide ro vidöppen, på vid gavel; the door flew ~ dörren flög upp;
fling <v» slänga upp dörr &o; lie ligga öppen, ae äv. I. 8; pull ro draga upp (ut) lida &c. 2. fri, obehindrad,
obegränsad; upplåten, tillgänglig; offentlig [the exhibition (show) is now <o ]; the shop is ~ at such hours affären
är öppen den och den tiden; the meeting is ro for remarks ordet är fritt; the race is ro to all kapplöpningen är
öppen för alla tävlande; ~ sale offentlig auktion; an ~ scholarship stipendium som sökes i öppen tävlan (står öppet
för alla); ~ time lovlig tid för jakt; it is ro to you to + inf. det står er fritt (öppet) att ...; there are two courses ro to
you två vägar (förfaringssätt) stå dig öppna. 3. om väderlek blid, mild [ weatherman ro winter]; dimfri. 4.
öppen[hjärtig], uppriktig, frimodig, oförbehållsam [an ~ face (mien)]; I will be ~ with you jag skall vara uppriktig
mot er; ~ heart frimodighet, svek-löshet, öppenhjärtighet. 5. ledig, oupptagen, fri. 6. icke dold, uppenbar,
oförställd; ~ contempt ohöljt förakt; an enemy en uppenbar (förklarad) fiende; ^ robbery jur. rån; ~ scandal
offentlig skandal; an ~ secret en offentlig hemlighet; lay ro blotta; yppa. 7. mottaglig, tillgänglig, känslig för
(villig att lyssna till) intryck, idéer, skäl [to för], [an ~ mind]; I will not name a price, but I am to to offers jag vill
inte nämna något pris, men jag är villig att pröva anbud. 8. blottställd, utsatt rör, underkastad; ~ to doubt tvivel
underkastad; this is ro to question detta kan sättas i fråga, det kan bli tu tal om detta; a position ro to attack en
ställning utsatt för angrepp; lie ro vara blottad (blottställd) [to för]; lay o. s. ~ to suspicion blottställa sig för
misstankar. 9. oavgjord, äv. oviss, diskutabel; leave a mat-ter ro låta en sak stå öppen; an ro question en öppen
(diskutabel, omtvistlig) fråga. 10. frikostig [have an ro hand]. 11. »i» tydlig och fristående, tydligt framträdande.
12. band. löpande, öppen räkning [have an ~ account with a bookseller], 13. språkv. an

fritt lopp [to åt]; ~ o.'s eyes öppna (slå upp) ögonen; tv. spärra upp ögonen av förvåning &e; ~ the files öppna
leden; ^ [up] ground bryta upp mark; ~ the heart (mind) Midi, vidga hjärtat (sinnet); ~ trenches gräva [sky [-tte]-
gravar.-] {+tte]- gravar.+} 2. göra tillgänglig, inrätta ei. upplåta till allmänt begagnande; sätta i gång, börja,
begynna, inleda; ~ an account with a p. hand, öppna konto hos (n>i. träda i affärsförbindelse med) ngn; ~ a
business (shop, branch of a bank) öppna en affär (butik, filial av en bank); ~ a road öppna en väg för allmän
trafik; ibi. högtidligen öppna [a new railway, Parliament]; ro the ball öppna balen, biidi. börja dansen (leken); ~ a
campaign öppna ett fälttåg; ro a case jur. om advokat inleda förhandlingen i ett mål före vittnesförhör; ~ a debate
(discussion) inleda en diskussion; ~ flre X öppna eld; 'v. negotiations (the proceedings) inleda underhandlingar
(förhandlingarna). 3. yppa, uppenbara [ibi. ro up]; o. s. (o.'s mind) to a p. öppna sitt hjärta för ngn; ~ o.'s designs
(intentions) yppa sina planer (avsikter); ro new prospects uppenbara nya möjligheter (utsikter). 4. tid. utlägga,
tolka. 6. «& angöra, segla inom synhåll för. 6. ~ out a) bringa i dagen; ta fram, packa upp; b) framkalla, utveckla;
c) framlägga, uppenbara [the truth]. IV. itr 1. öppnas; shops at 9 a, m. affärerna öppnas kl. 9 f. m. 2. begynna,
börja, taga sin början [the session roed yesterday; the story ros well]: lard roed active hand. späck rönte genast
livlig efterfrågan. 3. om väderlek bli mildare. 4. om fönster ào vetta, ha utsikt [on to mot, åt], om dörr, korridor,
dalgång &c leda, föra, mynna ut [to, into till, i]; the room roed into a passage (on to the lawn) från rummet ledde
en dörr till en korridor (rummet vette mot gräsplanen), ö. [äv. out] öppna sig, vidga (utbreda) sig; ibi. glesna; ~ to
the view (eyes) öppna sig för ens syn (blickar); biidi. uppenbara sig, framträda allt tydligare rör ngn [the wonders
of astronomy were roing to him]; framträda tydligt och fritt, bli synlig i sin helhet [the harbour light ~ up yppa
sig. 6. [äv. ~ out ] uttala sig [on om]; bli meddelsam, tala (sjunga) ut, säga sitt hjärtas mening. 7. om jakthund ge
hals. r^-eared [-i'od, ---] o med öppna öron, uppmärksamt lyssnande, ^-eyed [-ai'd, --] a° 1. med öppna ögon;
biidi. vaken, vaksam. 2. med av förvåning &e uppspärrade ögon, storögd.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangopenly

- 585 —

opium

begynnelse-; the oj chapter inled nings(för-sta) kapitlet; his ~ remarks bans inledande anmärkningar. II. s 1.



öppnande ko, se open III; början[de], inledning [the o» of Parlia-+ men£ (the session)]. 2. jur. advokats
inledningsanförande jfr open III, 3. öppning i dubbel b«t., bål, glugg, genomgång, fönster-, ljusöppning. 4. Am.
glänta i skog. 5. vik, bukt av havet. 6. ljusning, möjlighet, utsikt, gynnsamt tillfälle isht till anställning el.
förtjänst [for till, för]; when an oj offers när en möjlighet (ett tillfälle) erbjuder sig. [-li] adv öppet i Aiia bet.;
oförbehållsamt, frimodigt; offentligt, ^-minded [-mai'ndid, a° 1. mottaglig

för nya idéer (synpunkter o. d.), obunden, fördomsfri. 2. frimodig, ^-mouthed [-mau'öd, --] a 1. med öppen mun,
gapande. 2. glupsk, lysten. 3. larmande. Openshaw [ou'p(a)nJo:] npr. open-work [ou'pnwa:k] s genombrutet
arbete;

attr. o* stockings genombrutna strumpor, opera [o'p(a)ra] s mus. opera [äv. grand ~]; at the ~ på operan; comic oj
operett. <v/-bouffe [-bu:'f] s mus. buffaopera, komisk opera* •Cloak [-klouk] s teaterkappa för dam. <x-gla$s -
gla:s] s äv. pi. [-iz] teaterkikare.

operllant [o'par|(a)nt] I. a verk|ande, -sam. II. s 1. verksam (inverkande) faktor. 2. % arbetare. -atje [-eit] I. itr 1.
verka, göra (utöva) verkan [on, upon på], om maskin arbeta, vara i gång; o» \up~\on a p. »v. påverka (inverka på)
ngn; -ing key telegraf t an gent; -ing table telegrafbord. 2. Utföra en operation [on på ngn, for för ngt]. 3. operera.
4. börs. göra finansoperationer ei. spekulationer. II. tr 1. verka, åstadkomma great changes]. 2. isht Am. sätta
(hålla) i gång, Sköta maskin, appa-rat; leda, hålla, driva industriellt företag. Operatic [oparæ'tik] a° hörande till
opera[n],

operaartad, opera-, operatllion [oparei'Jn] s 1. verkan, verksamhet; funktion, maskins gång; be in o* vara i
verksamhet (funktion); come into o, träda i verksamhet (funktion); om lag o. d. träda i,kraft. 2. isht jar. kraft [och
verkan], effektivitet. 3. natniiig process, förrättning [the o* of breathing (thinking)]. 4. operation i aiim., a*. börs-
, finansoperation; försök, förfar|ande, -ingssätt [the o* of pruning]. 5. & iak. mat. operation; per form an o, on
utföra en operation på ngn, operera ngn; commence o,s börja operationerna; i aiim. göra börjati, sätta i gång. 6.
drivande, drift av maskin, fabrik, -ive [o'p(a)rativ]

1. g yrkes-, industri|arbetare. II. [vani. [-o'pa-reitiv]-] {+o'pa- reitiv]+} a° 1. verk|ande, -sam, aktiv av. om pers.

2. effektiv, verksam. 3. praktisk i mots, tin teoretisk, tillämpad på praktiken [the oj part of the work]. 4. iak.
operativ, hörande till operation. 5. kroppsarbetande [the oj c/ass].

operatize [o'parataiz] tr sätta operamusik till

drama.

operator [o'pareita] s 1.1 aiim. en som utför ngt, upphovsman, skapare. 2. iak. operatör, kirurg. 3. maskinist,
mekaniker; telegraph oj telegrafist; wireless oj radiotelegrafist. 4. isht Am. ung. teknisk ledare, driftchef.

I opercular, -ate [opa:'kjul|a, -it] a bioi. försedd med lock, lockliknande. -urn [-am] s 1. *ooi. gällock p& ask; lock
på snäcka. 2. bot. lock p&

i mossors sporkapsel.

^operetta [opare/ta] S kort opera vani. enaktare, operose [o'parous] o° mödosam, besvärlig. Ophelia [ofii'lia, ouf-,
of-] npr. ophidia [ofi'dia, of-] s iooi. ormarnas familj. Opilir [ou'fa] npr.

ophite [q'fait] s min. ofit, serpentin. Ophiucus [ofi(j)u:/kas] npr. ophthalmllia [of^ælmlia, op-] s »k.
ögoninflammation. -lo [-ik] I. a 1. hörande till Ögat, ögon-. 2. behäftad med ögoninflammation. II. s lakemedel
för ögonsjukdomar, -itls [-ai'tis] se -ia. -ologist [-o'lo^ist] s oftalmo-log, ögonläkare, -ology [-o'lodji] s oftalmo-
logi, läran om ögat. -oscope [- -oskoup] s of-talmoskop, ögonspegel. -y [*i] = -ta. opiate [ou'p|iit, -ie.it],I. a
innehållande opium; narkotisk, ro-, sömn|givande av. büdi. lj. s opiat; narkotiskt (ro-, sömn|givande) me* del av.
biidi. III. tr [-ieit] 1. söva med opium; narkotisera; büdi. söva, döva. 2. blanda opium i ngt; mest part. ojd försatt
med opium. Opie [ou'pi] npr.

opine [o(u)pai/n, ap-] itr 1. mena, antyda |me«t



med that ei. parentetiskt]. 2. tänka, förmoda, opinion [api'njan, op-] s 1. mening, åsikt, tanke, uppfattning; im.
omdöme [o/*, about, on om; in i en sak]; public ~ allmänna opinionen (meningen); differ (are divided)
meningarna äro delade [as to angående]; form an oj bilda sig en åsikt; form (have) a very high (low, favourable)
~ of bilda sig (ha) en mycket hög (låg, gynnsam) tanke (uppfattning) om; Tve no o, of? jag har ingen hög tanke
om; he gave it as his o* that han uttalade som sin åsi&t att; give (state, ex-press) o.'s o» säga (uttala) sin mening
[o/*, on om]; hold an oj hysa en åsikt; in rtiy enligt min åsikt; I am of o» that jag är av den åsikten att; a matter
of oj en sak som beror på tycke och smak (som man kan hia olika åsikter om), ngt omtvistligt; act up to o.'s ojs
handla i enlighet med sina åsifctejr. 2. sakkunnigs betänkande, yttrande, utlåtande [on om; legal (medical) o>].
^ate [-eit} tr o. itr $ hålla före, förmena, tro, tänka, ^ated [-eitid] a, t ~ative [-eitiv]ö°l. påstridig, dogmatisk,
inbilsk. 2. i aiim. envis, egensinnig. 0 Pip [ou'pi'p] X förkortn. för observation post

framskjuten observationspost, opium [ou'pjam] s opium; ~ den opiumhåla;
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~ habit vana att begagna opium. ^.Ize [-aiz] tr behandla ei. förgifta med opium. ~y [-i] a innehållande opium,
opiumliknande. opolldeldoc [opode'ldok] s farm. opodeldok lini-ment. -panaX [opo'panseks, op-] $ farm. opopo-
nax gummiharts.

Oporto [o(u)po:'to(u), op-, op-] npr. opossum [opo'sam, ap-] s zooi. pungråtta, opp. förkortn. för opposed;
opposite; opposition. Oppenheim, ~er [o'p(a)nhaim, -a] nprr. oppidan [o'pid(a)n] l.a% hörande till stad[en],
stads-. II. s 1. ^ stadsbo. 2. ston etxtern, lärjunge som bor ute i staden, oppilallte [o'pileit] tr iak. till|stoppa, -
täppa.

-tion [opilei'Jn]siak.till|stoppning,-täppning. opponenllcy [apou'nan|si, op-] s t motsättning, antagonism, -t [-t] I. a
motstående; motsatt, stridande [to mot]. II. s 1. motståndare; i spel motspelare. 2. univ. opponent, opportunlie
[o'patju:n, ---] a° 1. opportun, läglig, skeende i rättan tid, lämplig för ögonblicket; i aiim. lämplig, passande. 2.
tillfällig, -ism [-izm, av. opatju/nizm] s poiit. opportunism. -ist [-ist, av. opatju:'nist] s opportunistisk politiker, -
ity [opatju/niti] s gynnsamt tillfälle, lägligt ögonblick, möjlighet [of ei. for -ing, el. to + inf.]; ^ makes thieves
ordspr. tillfället gör tjuven; afford ample ~ for erbjuda rikligt tillfälle till; when [a»] ~ arises när tillfälle gives;
lose (miss) an oj, let an oj escape (pass, slip) försumma ett tillfälle, låta ett tillfälle gå sig ur händerna; take (avail
o. s. of) an oj begagna [sig av] ett tillfälle; seize (embrace, find) an o, taga tillfället i akt; at the first (an early) oj
vid första tillfälle, opposlle [apou'z, op-] I. tr 1. ~ to sätta (ställa) ngt emot ngt annat [the thumb can be rod to any
of the fingers]; to fury let us oj patience låt oss sätta tålamod mot raseri; »v resistance göra motstånd. 2. sätta
(framställa) som motsats[er]; you are -ing things that are identical du framställer identiska saker som motsatser.
3. motstå, göra motstånd mot, sätta (vända) sig emot, strida mot, bekämpa, motarbeta, söka hindra. II. itr 1.
opponera sig, göra motstånd. 2. univ. opponera, uppträda som opponent vid disputation, -ed [-d] a l.i eg.het. mot|-
stående, -satt, varande mitt emot. 2. motsatt, stående i motsats, kontrasterande, stridig; characters strongly ~
karaktärer som stå i stark kontrast mot varandra; black is o> to white svart är motsatsen till vitt; be oj av. a) stå
som motståndare, vara fiende[r] [to emot, till], b) [med fo] vara (kämpa) emot, motsätta sig åtgärd, viss politik
&c; he was firmly oj to the matter han var bestämt emot saken, -eless [-lis] a poet. oemotståndlig, -er [-a] s 1.
univ. opponent vid disputation. 2. motståndare, -ite [o'pazit, -poz-] I. a° 1. i eg. het. helägen mitt emot,
motstående, -liggande, -satt [on oj

sides of the square; from oj directions]; oj leaves bot. motsatta blad; on the oj shore på motsatta stranden. 2.
motsatt [to, from mot]; the oj sex motsatta könet; of an oj kind from av motsatt slag mot; the oj party motj-
partiet, -parten. II. prep o. adv med ei. utan to mitt emot; a house oj [tfo] the post-office ett hus mitt emot
postkontoret; just oj is a little island mitt emot ligger en liten ö; nearly oj snett emot; there was an explosion oj



det inträffade en explosion mitt emot på andra sidan gatan. III. S 1. motsats, det motsatta [to, of till, mot]; it is
just the oj of what I said det är tvärt emot vad jag sade; he was the exact o, of his brother han var raka motsatsen
till sin bror; the most extreme ojs de ytterligaste motsatser. 2. % motståndare, F visavi.

opposition [opazi'Jln, -poz-] s 1. i eg. bet. läge ei. ställning mitt emot [the oj of the thumb]; in oj to the spectator
mitt emot åskådaren. 2. astr. opposition; the planet is in oj planeten befinner sig mitt emot solen. 3. motsättning, -
sats, motsatt förhållande; in oj to i motsats till. 4. motstånd, strid, opposition i aiim., ibi. konkurrens; meet with
(encounter) oj röna motstånd; offer a determined oj göra orubbligt motstånd; make (raise) ~ against göra (resa)
motstånd mot. 5. poiit. opposition; oppositionsparti [äv. ~ party]; the (His Majesty's) oj oppositionen

i engelska parlamentet; 06 tn oj om poiit. parti bilda (tillhöra) oppositionen mot regeringen [mots, be in office;
the leader of the oj; the ~ benches]. "val [-anl] a oppositionell. ~ist [-nist] s t oppositionsman.

oppress [apre's, op-] tr 1. ned|tynga, -trycka [imagination, mind, spirits], betunga; o.'s stomach överlasta (tynga)
magen; o,ed äv. beklämd, betryckt. 2. överväldiga, undertrycka, -kuva, kväva, förtrycka. ~ion [apre'Jn, op-] s 1.
nedtryckande; betryck, beklämdhet, be-klämning, känsla av tyngd, tryck [an oj on the stomach]. 2. förtryck. ~ive
[-iv] a° 1. nedtyngande, betungande; besvärande, tryckande, överväldigande [grief, heat]; it's very oj det är
mycket kvavt (kvalmigt). 2. förtryckande, tyrannisk. ~or [-a] s förtryckare.

opprobrillous [aprou'brilas, op-] a° 1. smädlig, skymflig, van ärande, ärerörig [words, cries, language]. 2. % om
pers. smädande, -um [-am] s 1. smädelse, skymford. 2. smälek, skymf, vanära.

oppugn [opju/n, op-] tr t 1. bekämpa, strida mot, angripa isht i tal o. skrift. 2. bestrida. <v ance, ~ancy
[opA'gnans, -i] s motsättning, -stånd, strid. <^ant [opA'gnant] a fientlig, stridande.

opt [opt] itr välja mellan alternativ; Uttala sig [for för].

optative [o'ptativ, Optei'tiv] I. a° gram, optati-

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangoptic

— 587 —

orbital

visk uttryckande önskan. II. $ gram. Optativ modus far. ~ mood]. optic"[o'ptik] I. a optisk, hörande till synen,
syn-; ~ angle synvinkel; ~ axis synaxel; ~ glass synglas i aiim.; ~ nerve synnerv. II. s rani, i pi. o,s F synorgan. [~
(a)l] a° op-

tisk; ~ delusion (illusion) synvilla; image synbild. ~ian [opti'Jn] s optiker. ~ist [-[o'p-tisist]-] {+[o'p- tisist]+} s
optisk fysiker. ~s [-s] s pi. optik, optimate [o'ptim|it, -eit] I. s patricier t anti-kens Rom; aristokrat; pi. ojs [-ei'tirz]
optimate r. II. a patricisk; förnäm, optima [o'ptimi] s univ. i Cambridge student SOQ1 kommit i 2. (senior o,) ei.
8. (junior hedersklassen vid matematiska examen (tripos). optim||ism [o'ptilmizm] s optimism, -ist [-mist] s
optimist. -i8tic[al°] [-mi'stik, -(a)l] a optimistisk. -ize [-maiz] I. itr vara optimistisk. II. tr draga största möjliga
fördel av. option [opjn] s 1. fritt val, valfrihet, rätt ei. tillfälle att välja, gottfinnande; local o* lokalt veto; at
(according to) ~ efter eget fritt val; leave to a p.'s ~ lämna åt ngns fria val; it is left to your (it is an o» with you)
to go or stay valet står dig fritt att resa eller stanna kvar; imprisonment without the o» of a fine fängelsestraff som
ej får förvandlas till böter; have no [other\ ~ hut to inte ha annat val än att; make o.'s o, träffa sitt val. 2. alternativ
att vaija; none of the is satisfactory intet av alternativen är tillfredsställande. 3. hand. företräde, prioritets-+ Tätt
[on till].oro
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[-itl] a 1. anat. hörande till ögonhålan. 2. astr. omlopps-.

ore [o:k] s 1. «>oi. späckhuggare. 2. i aiim.



[havsjvidunder, odjur. Orcadian [o:kei'dian] I. a från (hörande till) Orkneyöarna. II. s invånare på Orkneyöarna.
orchard [o:'tJad]s fruktträdgård. 0~[son] [-sn] nprr.

orchestrlla [o:'kistrja, -kes-] s mus. 1. grek. antik. körens plats på teatern. 2. [plats för] orkester[n]; ~ stalls första
parkett. 3. musik|estrad, -paviljong. -al [o:ke'stral] a° hörande till orkester, orkester-, orke-stral, satt för orkester, -
ate [-eit] tr mus. or-kestrera, instrumentera. -ation [-ei'Jn] s mus. orkestrering, instrumentation, -ina [-i':na], -ion
[o:ke'strian] s mus. orkestrion konstorgel, orchid [o:'kid] S bot. vani. odlad orkidé, ^aceous [-ei'Jas] a 1. hörande
till orkidé[erna]. 2. lik en orkidé; grann, prunkande. <>*ean [--ion], ~eous [--ias] se -aceous 1. ^ist [-ist] s
orkidéodlare.

orchis [ot'kis] s bot. orkidéerna; vani. vild orkidé, orcin [o/sin] s kem. orcin.

ord. förkortn. för ordained; order; ordinal; ordinance; ordinary. Ord [o:d] npr.

ordain [o:dei'n] tr 1. àid. inrätta, [in]stifta. 2. kyrici. ordinera, prästviga, inviga till prästerligt ämbete a p. priest
(deacon)]. 3. föreskriva, förordna, påbjuda, bestämma [God has o, ed death as our lot]; o,ed of God förordnad av
Gud; what the laws ~ vad lagarna föreskriva. 4. àid. bjuda, befalla [~ a p. to do a th.]. ~ment [-mant] s * [på]bud,
bestämmelse, skickelse. Orde [o:d] npr.

ordeal [o:di:'l, o:di(:)'al] 5 i medeltiden ordal, gudsdom, oskuldsprov; ~ by fre {fre eldprov, järnbörd; ~ by water
(water vattenprov; nu biidi. svårt prov, eldprov, 'skärseld' [the oj of criticism (public inspection)]. order [o:'da] I.
s &id. rad, serie. 2. samh&iis-klass, stånd, rangklass [the military o,; the oj of baronets]; all o,s and degrees of
men människor av alla stånd och klasser; the lower (higher) o>s de lägre (högre) klasserna; the clerical oj
prästeståndet. 3. slag, sort; talents of a high oj talanger av förnämligt slag; considerations of quite another oj
hänsyn av helt annat slag. 4. andligt

Stånd; oftast l pl. holy o»S i eng. kyrkan omfattande 8 grader: bishop, priest, deacon, av. a) prästvigning och b)
ritual därför; be in [holy] o,s vara prästvigd; take (enter) [holy] ojs låta prästviga sig; confer [holy] ojs on a p.
prästviga ngn; letters of 0o,s (av. eiiipt. Oojs) biskops intyg om prästvigning; minor ojs katoi. lägre grader i
kyrkans tjänst. 5. andlig orden, andligt brödraskap, kloster-, riddaijorden; an o» of monks (friars) en munkorden

(tiggarmunkorden); the Franciscan oj Fran-ciskanerorden; the oj of [Knights] Templars Tempelherreorden. 6.
orden dekoration el. institution; he wore the oj of the Garter han bar Strumpebandsorden. 7. byggn. pelar-,
kolonn|ordning of columns; Doric, Ionic Oj], 8. bioi. ordning underavdelning av klass. 9. ordning[sföljd];
system, metod; ordentlighet; in alphabetical (chronological) oj i alfabetisk (kronologisk) ordning; be in [good] oj
vara i god ordning (gott skick); in capital (F apple-pie) ~ i bästa ordning; put in o, ställa i ordning, ordna; put o.'s
house in oj beställa om sitt hus; put [the] things in oj av. städa; take them in oj taga dem i ordning[sföljd]; get
into oj ordna sig, komma (av. få) i ordning; love (spirit) of oj ordningssinne, ordentlighet; a worshipper of oj en
ordningsmänniska; out of oj i dåligt skick, i oordning, i olag; get out of oj råka i olag; feel out of oj känna sig
opasslig (indisponerad, 'ur gängorna'). 10. &id. åtgärd, mått och steg; take oj to + inr. vidtaga mått och steg för
att; take oj with ombesörja, ordna. 11. livets (naturens) gång; the oj of nature naturens ordning; the oj of things
(of the world) tingens ordning (världsordningen); in (after) the natural oj of things enligt naturens ordning (efter
tingens vanliga gång). 12. kyrki. Ordning för kyrklig förrrättning, ritual [the oj of confirmation]. 13. fastställd
ordning, ordningsstadga, reglemente, regel, [-föreskrifter],-] {+före- skrifter],+} stadga[r]; Ooj! Ooj! pan. till
ordningen (saken)l in oj i normalt skick, re ge-mentsenlig; the member is not in (is out of) o,! pan. ledamoten
håller sig icke till saken (ämnet)! the Speaker called him to oj pari, talmannen kallade honom till ordningen; rise
to [a point of] oj pari, påyrka talares kallande till ordningen; i aiim. uppmana ngn att akta på vad han säger; Ooj
in Council kunglig förordning; breach of oj brott mot ordningen (reglerna, reglementet); the oj of the day pari.
dagordningen; i aiim. F ordningen för dagen [cricket is the oj of the day kricket äi dagens lösen]. 14. lagbunden
(offentlig) ordning, lugn; law and oj lag och ordning; keep oj [upprätt]hålla ordning[en]; keep them in o. av.
hålla dem i styr; restore [public] oj återställa [den allmänna] ordningen. 15. X ordning, formering; uppställning;
~ of battle slagordning; extended (skirmishing) oj spridd ordning. 16. order, befallning, tillsägelse [ofta pi. ~ of
the day dagorder; by o,



på befallning; by [the] ojs of på befallning (order) av; be under ojs to -f inf. ha order att; the regiment is under o-
s for the Cape regementet har fått uppbrottsorder (är utkommenderat) till Kap; give o,s (an the oj) for a th. to be
done ge order om att ngt skall utföras; obey (be obedient to) ojs lyda order
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17. jur. domstols åläggande, beslnt, utslag.

18. hand. o. bank. anvisning, utbetalningsorder; a bill payable to oj växel att betalas till order; to the ~ of Mr X.
(to Mr X. or [Äis] oj) p& yftxei till berr X. eller order; money (post-office) oj postanvisning; postal oj postcheck
för mindre belopp.

19. hand. order, beställning, rekvisition [for å, på]; uppdrag att köpa, kommission; by (at) ojs of a p. (a p.'s ojs)
enligt (på) rekvisition av ngn; be on oj vara beställd men ännu ej levererad; [made] to o, [tillverkad] enligt (på)
beställning [mots, ready-made]; place an oj for a th. with (give an ~ to) a firm göra en beställning på ngt hos en
firma; take 0,3 upptaga order; a large oj en stor beställning; F ett knogigt göra, ett jättearbete, 'nästan för mycket
begärt'. 20. teat. &c fribiljett; inträdeskort till nedsatt pris. 21. a) in o, to + subst. i och för [he was summoned in
oj to his defence]; b) in ~ to + inf. i avsikt att, för att; c) in oj that på det att, för att [he ordered the doors to be
thrown open, in oj that everybody should see the ceremony]. II. tr 1. a) aid. ordna, ställa i ordning; ~ o.'s affairs
ordna sina affärer; he o,ed his troops han ordnade (ställde upp) sina trupper; b) oj arms (a gun) göra för fot gevär.
2. anordna, inrätta; styra, leda; he has o,ed his life well han har inrättat sitt liv väl. 3. om högre makt foga,
bestämma: so we hoped, but it was otherwise o,ed det hoppades vi, men försynen hade fogat annorlunda. 4.
beordra, befalla [a p. to do a th.; a th. to be done att ngt skall göras], giva order om, tillsäga; stadga, förordna; ^ a
retreat ^ ge befallning om återtåg; ~ the carriage round (to the door) befalla fram vagnen; säga till om ngns vagn;
he was o,ed out of the room han fick tillsägelse att lämna rummet (blev utvisad); the regiment was o,ed to Egypt
regementet kommenderades ut till Egypten; ~ ap. about biidi. skicka ngn hit och dit, kommendera (topprida) ngn;
everybody about styra och ställa, 'regera', 5. iak. ordinera, föreskriva [to åt]; the doctor o,ed him a mustard
plaster doktorn ordinerade honom ett senapsplåster; he ojed his patient to bed han föreskrev att patienten skulle
intaga sängen. 6. beställa, rekvirera; what have you r^ed for dinnert vad har ni beställt till middag? 7. &id.
ordinera,prästviga. ~-book [-buk] s 1. hand. o. X orderbok. 2. i underhuset motions|-register, -lista. ~ -clerk [-
kla:k] s hand. bokhållare som anteoknar beställningar. ~ -form [-fo:m] s beställningsformulär. ~ing [-rig] s
ordnande, anordning, ledning &o, se order II. [-li] I. a 1. välordnad, metodisk, regelbunden. 2. om pers. ordentlig,
metodisk. 3. stillsam, stilla, 'hygglig'. 4. ~ book orderbok;

duty ordonnanstjänstgöring; ~ man or-

donnans; ~ officer dagofficer; ~ room lokal för kompani-, regementsexpedition i kasern. 5. hörande till offentliga
gaturenhållningen; oj bin soplår. II. adv t ordentligt &c, se I. 1—3. III. + s 1. X ordonnans. 2. gatsopare, ordinaire
[o-.dins'a, ---] s tr. enkelt vin. ordinal [o/dinl] I. a ordnings-, hörande till ordning; ~ number gram. ordningstal. II.
s gram. = ~ number. ordinance [o:/d(i)nons] s 1. förordning, stadga, föreskrift; [på]bud. 2. stadgat bruk, isht
kyrkobruk, kyrklig handling ei. ceremoni, ordinary [o:rdin(9)ri] I. a° 1. ordinarie i aiim.; ~ seaman matros av
lägsta graden i eng. flottan, lättmatros; ~ train ordinarie tåg [mots. special train]. 2. regelbunden, -mässig, vanlig,
bruklig; vardaglig, som folk är mest, ofta idåi.bem. F ordinär, alldaglig, tarvlig, obetydlig till utseende [äv.
looking] o. d.; this is an oj thing with us detta är en helt vanlig sak (ingenting märkvärdigt) här; the oj course of
nature naturens vanliga ordning; the oj sense of a word ett ords vanliga betydelse; like an oj mortal som en vanlig
dödlig; in o, life i vardagslivet; in an oj way I should refuse under vanliga förhållanden (omständigheter) skulle
jag säga nej; on oj occasions (days) i vardagslag; something out of the oj ngt ovanligt. II. s 1. ordinarie domare
isht kyrklig (biskop i sitt stift). 2. fångpredikant som biträder livdömda. 3. àid. table d'höte, [mat-Sal i] värdshus
(spisinrättning) med stående table d'höte, Am. värdshus i allra. 4. kyrki. guds-tjänst-, mäss|ordning, handbok för



gudstjänsten. 5. her. enklare sköldemärke; tvärbjälke. 6. [det] vanliga, vanlighet, vanliga förhållanden, ar.
vardaglig sak, vardagsmänniska. 7. hand. stamaktie. 8. höghjuling velociped av aidre modell. 9. in o, om
krigsfartyg upplagd; förlagd i andra beredskap; chaplain-in-oj tjänstgörande (ordinarie) hovpredikant; physician--
in-o, livmedikus. ~-sized [-saizd] a medelstor.

ordinatlle [o:/d(i)nit] I. a aid. regelbunden, reguljär. II. s geom. ordinata. -ion [o:dinei'Jn] s 1. anordning,
inrättning. 2. kyrki. ordination, prästvigning, ordnance [o/dnons] s artilleri[materiel]; heavy (light) oj tungt (lätt)
artilleri; piece of oj artilleripjäs; the Army Ooj Department ung. arméförvaltningen; the Ooj Survey ung. 'Rikets
allmänna kartverk' officiellt kartverk över Storbritannien o. Irland; ~ map (sheet) ditbörande kartblad, 'gene
ralstabskarta'. ordure [o:'djua] s dynga, träck, orenlighet, av. biidi. smuts.

ore [o:] s 1. malm. 2. metall, isht poet. ädel metall.

oread [o/riæd] s myt. oread, bergsnymf. Oreb [o/reb] npr.

orectic [ore'ktik] a iak. aptitretande.
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O'Regan [o(u)ri:7gan], Oregon [o'rigan, -gon], O'Reilly [o(u)rai'li], O'Rell [o(u)re'l], Orellana [orila/na, -rel-],
Orestes [ore'sti:z, or-] nprr. orfe [o:f] s siags guldfisk (id) Orford [o/fad] npr. orfrllay, -ey se orphrey.

organ [o:'gan] s 1. organ i alia bet., av. biidi. om tidning o. d.; the ros of speech talorganen; the ros of digestion
matsmältningsorganen; vocal ~ röstorgan; he has a m ignifcent ~ han har storartade röstresurser. 2. verktyg i
aiim. bet., av. om pers. redskap. 3. orgel [förr av. i pl. ~s]; American o» amerikanskt harmonium. 4. se barrel-o*,
^-blower [-blo(u)Na] s orgeltram-pare. ^-builder [-bi'lda] s orgelbyggare. •grinder [-graiNnda] s positivspelare.
organic[al°] [o:gæ'nik, -(a)l] a organisk i aiia bet.; ~ chemistry organisk kemi; an ro unity (whole) en organisk
enhet (ett organiskt helt).

organllism [o:'g(a)n|izm] s organism, -ist [-ist] s organist. -izable[-'aizabl]a organiserbar. -iza-tion [-aizei'Jn] s
l.organis|ation,-ering. 2. organism. -ize [-aiz] I. tr 1. förse med organ, göra organisk; vani. i part. rod försedd med
organ, begåvad med fysiskt liv, levande, organisk. 2. organisera, ordna [a picnic, o disturbance, opposition]. II.
itr bli organisk, organ-loft [o:'ganlo(:)ft] s orgelläktare, organon [o/ganon] s ftios. medel för vinnande ar

kunskap, vetenskaplig metod, organ-llpiano [o:/gan|piæ/no(u)] s orgelpiano, -pipe [-paip] s orgelpipa. -screen [-
skri:n] s orgelskrank. -stop [-stop] s orgel|register, -stämma.

organjum [o/ganam] se -on. orgasm [o/gæzm] s våldsam upphetsning, överretning, ursinne, orgeat [o'/djiat] s
mandelmjölk, orgiliastic [o:d3iæ'stik] a orgiastisk. -|y [o:'dgi] s 1. vani. i pi. -ies hemliga religionsbrnk, yppigt
gästabud i samband med dessa. 2. 1 allm. Orgie, stormande dryckeslag, utsvävning. Oriana [o(:)ria/na, -æ'na]
npr. oriel [o/rial] s erker, burspråk flerhömig utbyggnad med fönster [äv. "w window]; ~ window äv. fönster i
oriel. orient [o:'ri|ant] I. s 1. nu mest poet. öster. 2. the Oro Orienten, Österjn, -landet. 3. Am. östra halvklotet, isht
Europa. 4. orientalisk pärla; i aiim. kostbar pärla [av. ro pearl, pearl of 5. kostbar pärlas färgglans. 6. % SOl-

uppgång. II. a 1. poet. östlig, österländsk, Österns. 2. om pärla o. ädelsten orientalisk; kostbar, praktfull,
glänsande. 3. om solen uppgående, av. Midi. III. [-entj-e'nt] tr 1. bygga (placera) byggnad m. m. mot öster, bygga
kyrka med koret åt öster. 2. orientera, ställa in (inrätta) efter väderstrecken, bestämma väderstrecken för; biidi.
rätta, justera; ro o. s. utfinna varåt öster ligger, orientera sig, finna

sig till rätta. IV. [-ent, -e'nt] itr vända sig åt

öster el. annat angivet h&ll.



oriental [p(:)rie/nt(a)l] I. o° 1. àid. östlig. 2. orientalisk, österländsk. II. Oro s oriental, ös-terlänning. <vism [-
izm] s 1. orientalism öster.

ländska folkens anda, kultur, seder m. m.; äv. med pl. österländsk språkegenhet (ordvändning) ei. egendomlighet.
2. kännedom om de österländska språken. <^ist [-ist] s orientalist kännare av Orientens litteratur o. språk. ~"lZ0
[-aiz] I.

tr orientalisera, giva en österländsk prägel åt. II. itr bli orientalisk, uppträda som en oriental.

orientallte [o:'rijanteit, -e'nteit] tr a. itr—orient III. o. 1 V. -tion [- -entei'Jn] s orientering l aiia bet. se orient III.
orifice [o'rifis] s mynning, öppning [of a tube,

wound, cavity]. oriflamme [o'riflsem]* oriflamme fomfransk riksfana. orig. förkortn. för origin; original\ly\.
origan [o'rigan] s bot. vild mej ram. Origen [Vrid^en] npr.

origin [o'ridjin] s ursprung, första början, uppkomst; upphov, källa, persons härkomst; take (derive, have) o.'s ~
from (in) leda (ha) sitt ursprung från (i); by ~ till Bin härkomst. ~ai [ari/d3an(a)l, or-] I. a 1. ursprunglig, första,
begynnelse-, ur-; ~ from äv. hemmahörande i; ~ cell modercell; ~ text grundtext; ~ sin teoi. arvsynd; the ~
picture q)älva originalet. 2. originell [~ people do ro things], nyskapande, självständig; ej efterbildad; an ~
remark ett originellt yttrande. II. s 1. % härkomst. 2. % upphov, källa. 3. a) utter. ei. konstnäri. original, urtext,
originalhandskrift; b) original för tavla el. bild; transcripts from the same ~ av-+ skrifter av samma original. 4.
om pers. ursprunglig natur; ett original [a real reality [originae'liti, or-] s originalitet, ursprunglighet,
egendomlighet, ^ally [-[ari'c^in-ali]-] {+[ari'c^in- ali]+} adv 1. ursprungligen, från början. 2. på ett originellt sätt.
originllate [ari'dginleit, or-] I. tr frambringa, ge (vara) upphov till, bringa till stånd, skapa. II. itr härjröra, -
stamma, ha sitt ursprung; upp|stå, -komma, utgå [from, in a th.; with, from a p.]. -ation [-- -ei'Jn] s 1.
frambringande, åstadkommande, alstrande. 2. upp|komst, -rinnelse. -ative [-eitiv, -ativ] a skapande, självständigt
produktiv, initiativrik. -ator [-eita] s upphovsman, skapare, initiativtagare. Orinoco [orinou'ko(u)] npr. oriole
[o:'rioul] s zooi. orioius gylling. Orion [orai'an, ar-, o:r-], 0'Riordan [o(u)rai'a-

d(a)n] nprr. orison [o'rizn] s aid. ofta i pi. ros bön. Orissa [ori'sa, o(:)r-, ar-] npr. Orkney [o:'kni] npr Orkney-
öarna [av. the ros, the ro Islands].
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O'Shea

Orlando [o'.lae'ndo(u)] npr.

Orleanliist [o:li'anist] s orleanist. -8 [i Frankr. o:li'anz, o/l-, i Am. o:'lianz, o:li/nz] I. npr. II. * 1. Orleans
haivyiietyg. 2. siaga plommon.

orlop [o'/lop] S lägsta däck på flerdäckat fartyg, trossbotten.

Orm|([e] [o:m], -elie [-ili] nprr.

ormer [o/ma] s stooi. havsöra ätbar snäcka.

Ormiles [o:m|z], -esby [-zbi], -iston [-istn]rc/?rr.

ormolu [o'/molu:, äv. tr. ormoly] s äkta guldbrons, musivguld.

OrmlIond[e] [o:'m|and], -sby [-zbi], -skirk [-[-'z-ka:k],-] {+[-'z- ka:k],+} -ulum [-julam], -uz [-az] nprr.

ornament [o-/nam|ant] I. s 1. prydnad äv. mus. o. biidi. om pers. [he was an ~ to his country]; prydnads|föremål, -
sak, ornament, sirat. 2. blott i sing. ut|smyckning, -sirning, ornamen-tering [a tower rich in 3. kyrki. tillbehör till
kulten ss. orgel, klockor, skrudar m. m. 4. bildl. yttre prål, fagert sken. II. [vani. -ent] tr pryda, smycka; dekorera,
ornera. ~al [-e'nt[a]l] a° prydlig, prydnads- [plant,shrub], tjänande blott till prydnad, dekorativ; ~ painter
dekorationsmålare. ^alism [-e'ntalizm] s orne-ringskonst. ~alist [-e'ntalist] s ornerings-konstnär. oration [-



entei'Jn] s 1. utsmyckande, -sirning, dekorering. 2. ornamentering, -ik; kon. ornament. ~ist [-e'ntist]s
ornamentkonstnär.

Ornan [o/næn] npr.

ornate [ornei't, av. --] o° utsökt prydlig, skönt utsirad; Midi. sirlig, blomsterrik [style, [-language],-] {+lan-
guage],+} ibi. färglagd.

ornithologllist [o'.nijjo'lad^ist] s ornitolog, fågelkännare. -y [-ij s ornitologi, läran om fåglarna.

orography [o(:)ro'grafi] s orografi, bergbeskrivning.

Oronllsay [o/ransei], -tes [oro'ntiiz, ar-], Oroo-noko [oru:nou'ko(u)], Orosius [orou'sias, ar-] nprr.

orotund [o/rotAnd] a rik o. fyllig stämma, diktion o. d.; äv. högtravande, pompös.

0'Rourke [o(u)ra:/k], Orpah [o:'pa] nprr.

orphan [o:'f(a)n] I. s föräldralöst barn; n>i. fader- ei. moder|löst barn; biidi. värnlös varelse, en som berövats
glädje, lycka o. d. II. a föräldralös* ibi. fader- ei. moder|lös; biidi. värnlös, övergiven. III. tr beröva ngn föräldrar,
lämna föräldralös. ~age [-id/;] s 1. föräldralöshet. 2. koii. föräldralösa barn. 3. hem för föräldralösa barn,
barnhem. ~cy [-si], hood [-hud] se 'v»age 1. ~ize [-aiz] tr se orphan III.

Orphllean [o:f|i(:)'an] a 1. orfeisk, hörande till Orfeus. 2. melodisk, tjusande likt Orfeus' musik. 3. hemlighetsfull,
-eus [-ju:s] npr Orfeus. -Ic [-ik] se -ean.

orphrey [o/frei] s prydligt band (guldbroderi) På

prästerlig ornat.

orpiment [o/pimant] s kem. svavelarsenik.

orpln[e] [o/pin] s bot. Sedum Teiephium kärleksört.

Orpington [o/pintan] s orpingtonhöns.

Orr [o:], Orrell [Vr(a)l], Orrery [o'rari] nprr.

1. orris [o'ris] s broderi (galoner) i guld el. silver.

2. orris [o'ris] s bot. en art iris. ~-root [-ru:t] s violrot.

Orrm [o:m], ~in [-in], Orrock [o'rak], Orsino [o:si'/no(u)] nprr. Orson [o:sn] s vild krigare.

ort [o:t] s t vani. pi. ojs lämningar, isht matrester efter måltid; i allVn. avfall, skräp äv. bildl.; make of behandla
med förakt, försmå.

Orth [o:£>] npr.

ortho [o'/f)o &c] grek. i sms. rak-, rät-, rätt-.

orthollchromatic [o/j^okromae'tik, -kram-] a fotogr. ortokromatisk. -dox [-adoks] I. a° ortodox, rättrogen; the
Church grekiskkatolska kyrkan. II. s ortodox person, -doxy [-adoksi] s ortodoxi, rättrogenhet. -epic[al°] [-
o(u)e'pik, -(a)l] a ortoepisk, hörande till riktigt uttal, -epist [-o(u)epist, av. -o(u)/ipist] s ortoepist uttalslärare. -
gOnal [-0/gan(a)l] a° geom. rätvinklig, rektangulär. -graphic[al°] [-ogræ/-fik, -(a)l] a ortografisk. -graphy [-
o'grafi] s ortografi, rättstavning[slära]; his ~ is shocking hans stavning är ryslig, -pædy, -pedy [-opi:di] s läk.
ortopedi.

Ort ler [o/ti a] npr.

ortolan [o/tolan] s zooi. Emberiza ortolansparv.

OrKton [o:|tn], -ville [-vil], -well [-wel] nprr.

oryx [o'riks] s zooi. afrikansk antilop.



0. S. förkortn. av Old Saxon; old series; old style; ordinary seaman.

Osllage [o(u)s|ei'd3], -aka [-a/ka], -baidiston[e] [ozbaldi'stan], -born[e] [o/zba(:)n, -bo:n], -bourne [o'zban, -ba:n,
-bo:n] nprr. -can [-[o's-kan]-] {+[o's- kan]+} I. a oskisk. II. s 1. oskiska språket. osker. -car [o'ska] npr.

oscillatlle [o'silei|t] itr oscillera, pendla, svänga (ibi. förflytta sig) fram och tillbaka mellan två punkter, -ion
[osilei'Jn] s oscillation, pendelrörelse, svängande fram och åter; ibi. vibrering. -or [-ta] s ngn ei. ngt som
oscillerar. -ory [-tari, av. -o'silat^ri] a oscillerande, svängande: ~ motion pendelrörelse.

oscitilancy [o'sitlansi], -ation [-ei'Jn] s t gäspande; sömnighet, dåsighet, lojhet.

osculllant [o'skjullant] a isht bioi. sammanbindande, bildande Övergång mellan olika arter, släkten, familjer &c. -
ar [-a] a mun-, kyss[nings]-. •ate [-eit] I. tr 1.1 mest skämts, kyssa. 2. bringa i kontakt, sammanföra. II. itr 1.^
mest skämts, kyssas. 2. äga beröringspunkter (stå i nära beröring) med varandra; isht bioi. sammanhänga genom
övergångstyp; geom. oskulera. -ation [-ei'Jn] s 1. kyss[ande]. 2. geom. oskulation, beröring i dera punkter, -atory
[-eit(a)ri] a 1. se -ar. 2. geom. oskulerande.

Osgood [o'zgud], O'Shaughnessy [o(u)Jo:'nisi, -nasi], O'Shea [o(u)Jei'] nprr.

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt vt* militärterm »J» sjöterm F familjärt P lägre språk -S
slangosier
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otosoope

osier [ou^a, ou^ia, ou'zia] s bot. vide, korgpil.

~-bed [-bed] s plantering av korgvide. Osirillan [o(u)sai'ari|an, os-], -s [-s], Osier [-[ou'z-la],-] {+[ou'z- la],+}
Osman [ozma/n, os-; av. o'zman, os-], Osmanli [ozmae'nli, os-] nprr. osmium [o'zmiam] s kem. osmium metall.
Osmliond, -und [o'zmand] npr.

1. osmund [o'zmand] s bergv. osmundsjärn [av. ~ iron].

2. osmund [o'zmjand], ~a [-A'nda] s bot. kungs-bräken; i aiim. ormbunke av släktet Osmunda.

Osnaburg[h] [o'znabarg] I. npr Osnabrück. II.

s grovt tyskt lärft. osprey [o'spri] S 1. zooi. fiskgjuse. 2. modistterm

espri, ägrett. Ossa [o'sa] npr.

osseous [o'sias] a0 av ben, benhård, förbenad,

rik på fossila ben. Ossett [o'sit] npr.

Ossian [o'sian] npr. *Jc [osiae'nik] a ossiansk, hörande till Ossian [s sånger], ossillcie [o'si|kl] s anat. litet ben. -
fic [--fik] a benbildande, -fication -fikei'Jn] s anat. benbildning, förbening, av. konkr. -frage [-fridj] s zooi.
fiskgjuse, -fy [-fai] I. itr förvandlas (övergå) till ben, förbenas, bli benhård av. widi. II. tr förvandla till ben, göra
benhård

äv. bildl.

Ossory [o'sari] npr.

ossuary [o'sjuari] s 1. ben|hus, -urna. 2. samling ben tillhörande äldre tidsperioder.

Ostend [oste'nd] npr.

ostensible [oste'ns|ibl] a 1. ögonskenlig, syn-, sken|bar, till skenet, efter vad man låter påskina; uppgiven, påstådd;
his ro errand was ... hans skenbara ärende var ... 2. aid. synlig för aiia, iögonenfallande. 3. aid. presentabel. -Ibly
[-ibli] adv för syns skull, till skenet, ögonskenligen, nominellt, -ory [-ari] s kat. kyrk. ostensorium, monstrans.
OStent [oste'nt] j14 järtecken, förebud, omen. 2. sken, utseende. 3. prål, ståt; skådespel, nation [-ei'Jn] s 1.



ostentation, skrytsamt uppträdande, tom ståt, prål. 2. t visande, ådagaläggande. 3. aid. falskt sken. ^atious [-
ei'Jas] a° 1. ostentativ, anlagd på att väcka uppmärksamhet (beundran); braskande, prål-sjuk. 2. $
uppseendeväckande, prålig, grann, osteologliical [oNsti|ob'dgik(a)l, -tial-] a° vetensk. osteologisk. -y [--o'ladgi] s
osteologi läran om benen i kroppen.

Ostia [o'stia] npr.

ostlary [o'stiari] s rom. kat. kyrk. dörrvaktare. ostium [o'stiam] s anat. mynning, öppning, ostler [o'sla] s
stalldräng vid värdshus, ostracllism (Vstrasjizm] * 1. grek. antik, ostracism, landsförvisning P& grund av
folkbeslut. 2. i aiim. uteslutning från sociala förmåner, sällskaps. Uvet, bojkott. -Ize [-aiz] tr 1. grek. antik, lands-
förvisa se -ism 1. 2. i aiim. bannlysa ei. utesluta se -ism 2.

ostrich [o'stritj, -idj] s zooi. struts. ~-feather

[-fe^Öa] s strutsfjäder. Ostrogoth [o'strogo}), -trag-] s hist, östgot. ^ic

[---ik] a östgotisk. 0'Sullivan [o(u)sA/livan], Oswald[twistle] [o'z-w(a)ld, -twisl], Oswego [ozwi:'go(u)],
Oswestry [o'zwastri] nprr. 0. T. förkortn. för Old Testament, Otago [ota/go(u), ot-] npr. otary [ou'tari] s zooi.
öronsäl. Otllford [o'tjfad], -fried [-fri:d], Othello [o(u)i)e/-

lo(u), o}>] nprr. other [a'So] I. pron a) adj. annan, annat, andra; den andra av två; olik [med than ei. from]; im.
ytterligare, ... till; ~ people think otherwise andra tänka annorlunda; I have ~ things to do jag har annat att göra;
give me some ~ ones (some

[ou'Jdo(u)] nprr. otiosjle [ou'Jijous] a° 1. t vilande, overksam, sysslolös. 2. ofruktbar, gagnlös, intetsägande. -ity
[-o'siti] s overksamhet, lojhet. Otis [ou'tis] npr.

otium [ou'Jiam] s lat. vila, ledighet. Otley [o'tli] npr.

otoülogist [o(u)to'lad3|ist] s läk. öron special ist. -logy [-i] s iak. läran om örat. -scope [-[ou'ta-skoup]-] {+[ou'ta-
skoup]+} 8 iak. öronspegel.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangOtranto
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ont

Otranto [otræ'nto(u), ot-J Otsego [otsi:'go(u)] nprr.

ottava rima [ota/va rr/ma] s itai. metr. ottava rima.

Ottawüa [o'tawja], -ay [-ei] nprr. Otter [o'ta] 8 «ool. utter äv. sa. fiskredskap. Otterburn [o'tabam] npr. otterii-dog
[o'tajdo^g], - -hound [-hauNnd] s utterhund. Ottllery [o't]ari], -ley [-'li] nprr. otto [o'to(u)] s, ~ of roses rosenolja.
Ottoman [o'toman, -tam-] I. s otto man, turk. II. a ottomansk, turkisk. 0~ [-] s 1. ottoman, vi Is off a utan rygg;
stoppad pall. 2. slags all-kesvävnad. Ot[to>ay [o/t(a)wei] npr.

0. U. förkortn. för Oxford University. oubliette [u:xblie't] s tr. fängelsehåla med fall neka. ouch [autj] 8 åid. 1.
spänne, brosch. 2. infattning kring ädelsten.

Oudile [aud], -enarde [u/danaid], -h [aud] nprr. ought [o: t] hjälp v Oförändr. I pres. o. imperf., med to inf.; he oj
to blush for his conduct han borde blygas för sitt beteende; it o, to have been done long ago det borde ha gjorts
(hade bort göras) för länge sedan; as 1 ~ [«o] som jag borde; I o* to know jag måtte väl veta det. Oughter [au'ta],
~ard [u:Ntara/d, aut-, - - -], Oughtred [o(:)'tred, -id], Ouida [wi:'da],'0uld [ould], Ouless [u/lis] nprr.

1. ounce [auns] s uns vani. 1/u pound, 28,85 g.

2. ounce [auns] s *ooi. asiatisk panter. Oundle [aundl] npr.

our [au'a] poss pron nren. form vår; say Ooj Father läsa Fader vår. ~s [-z] poss pron sjaivst. form vår; this garden
of oj denna vår trädgård. /X/Self [-se'lf] pron vi själv använt av den



som kallar sig we, t. ex. furste ei. tidningsman. "uSOlveS

[-se'lvz] ref pron i Pi. vi (oss) själva, oss. Ouse [u:z] npr. ousel [u:zl] s — ouzel. Ouslleley [u/zli], -ley [Am.
au'sli] nprr. oust [aust] tr 1. jur. utdriva, bortköra från besittning, arrende o. d., vräka [of från]; beröva ngn en
rättighet. 2. i aiim. driva (köra) bort [of from från]; biidi. undan-, ut|tränga ngt från au. mänt bruk. ~er [-a] s jur.
utdrivande, vräkning, out [aut] I. adv 1. cttr. läge el. befintlighet ute, utanför, utomhus, ej hemma; ~ there därute;
he is ~ han är ute (utgången); be oj for a walk vara ute och gå; he is oj and about han är Ute OCh på rörlig fot
efter sjukdom o. d.; be ~ hunting vara ute och jaga (på jakt); be f\j at sea vara ute på sjön (till havs); his brother
was oj in Canada hans bror var ute i Kanada; be ~ av. vara utkommen ur fängelset; vara i fält; the regiment is oj
regementet är utkommenderat; you are not far oj F du tar inte så mycket fel, du gissar ganska rätt. 2. uttr. rörelse
el. riktning Ut, bort; fram; ~ with him! ut med honom! go

oj gå ut; take o* taga fram ur fickan m. m.; se för övr. under mots v. verb. 3. i en mångfald bildl. ut. tryek; the
book is o* boken är utkommen; the rose is o, rosen är utslagen; the chickens are oj kycklingarna äro utkläckta;
the river is oj floden har svämmat över (stigit över sina bräddar); my arm is o, min arm är ur led; the girl is ~
flickan har kommit ut i världen [it's her first winter it was her (the. maid's) Sunday o, det var hennes (jungfruns)
lediga söndag; the secret is oj hemligheten är ute (är uppdagad ei. har kommit i dagen); murder will o> ett mord
måste komma i dagen (bli uppdagat); there, nOW % t S Oj F nu är ordet sagt; av. så där, nu kröp det fram; the
miners are oj gruvarbetarna äro i strejk; be oj l kricket o. d, vafa ute; om tjänsteman vara ur tjänst; the Tories
were oj torypartiet var ej vid makten (styret) ei. var undanträngt; crinolines are oj krinolinerna äro ur modet
(bortlagda); the fire is oj elden är ned-, ut|brunnen; be oj av. vara oense (osams) [with a p. med ngn]; I was ~ in
my calculations jag tog (hade tagit) fel i mina beräkningar, jag hade missräknat mig; you are oj there därvidlag
tar du fel; he is £ 1 000 oj han har en brist (räknat fel) på tusen pund; the coals are oj kolen äro slut; before the
year is oj innan året är till ända (slut); the 30 miles were oj de 30 milen voro till ända (tillryggalagda); she had
her cry oj hon fick gråta ut; the cleverest juggler oj den duktigaste gycklare som tänkas kan; ~ and away framför
(över) alla andra, utom all jämförelse; oj and oj se sms. 4. tillsammans med prep. «x# of a) ut från (ur), ur se
drink, ute ur, borta från, utom, utanför [come oj of the house; oj of doors; ~ of England; seven miles oj of
Liverpool]; oj of doubt otvivelaktigt; choose oj of these välj utav (bland) dessa; times oj of number otaliga
gånger; be oj of drawing vara felritad; ~ of herself with joy utom sig av glädje; be (feel) oj of it av. vara (känna
sig) ensam och övergiven (främmande, hjälplös, bortkommen); vara okunnig; misstaga sig; afilly got by
Persimmon oj of Lutetia ett ungsto fallet efter Persimmon och Lutetia. b) utan of work &c]; c) [ut]av orsak,
motiv, ämne; he asked oj of curiosity han frågade av nyfikenhet; what did you make it oj of? vad gjorde du det
av för ngt? oj \up~\on aid. i utrop fy skam (skäms), ett sådant ...! åt skogen med ...! ~ with it! fram med det! II.
prep nu blott i from oj [ut]ur [from oj the dungeon came a groan], III. s 1. pi. ojs den sida som är ute i kricket o.
d.; av. om poUt. parti som ej är vid makten: opposition [vani. i mots, till ins], 2. boktr. lik överhoppning. IV. a 1.
yttre, befintlig i utkanten ei. utanför; an ~ island en ö som ligger långt utanför fastlan-

Oj kela uppslagsordet ° adverb regelbundet * sällsynt
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outline

det. 2. i kricket o. d. an ro match en match på bortaplan. 3. ~ size av osedvanlig storlek. V. tr 1. åid. utdriva,
bortköra. 2. S = knock ro. VI. itr fara ut, ge sig i väg ut; göra en utflykt [äv. ~ it]; ro with F komma fram med,

yttra. (Anm. I verbsms. ined ~ som förstavelse har ro i regeln antingen sin egentliga betydelse ut eller anger ett
överträffande av (gående utöver) vad det senare ordet betecknar.)



out-and-out [au'tandau't] I. adv F ända igenom, helt och hållet, fullständigt. II. a F genomgående, fullständig, -
ändad, tvättäkta. ~er [o] sFS överdängare, en riktig en, ngt som går utanpå allt i sitt slag; äv. ärkebov.
outiibalance [aut|bæ'lans, - --] tr väga mer än; uppväga, -bid [-bi'd, - -] tr överbjuda äv. biidi., ibi. överträffa, -
board [-bo/d] adv utom-bords [ro motor], -brave [-brei'v] tr 1. trotsigt möta, trotsa. 2. Överträffa i morskhet,
tappcrhet, skönhet, ståt o. d. -break [-breik] s 1. utbrott. 2. resning, uppror, -building [-biNldig] s uthusbyggnad. -
burst [-ba:sl] s utbrott, -cast [-ka:st] I. a ut|kastad, -stött, fördriven, hemlös; om saker förkastad. II. s 1. utstött
(övergiven ei. hemlös) varelse, ett samhällets olycksbarn, lösdrivare. 2. avfall, skräp, -class [-kla/s] tr sport, vara
överlägsen, överträffa, -clearance [-klixarans] s hand. utklarering av kepp. -clearing [-kli^arig] s bank.
insändande av värdehandlingar till avräkning ('clearing'); avräkningsbelopp. -come [-kAm] s 1. följd, resultat. 2.
ut-, av|lopp. -crop [-krop] I. S geol. min underliggande lagers kommande i dagen, utlöpare; biidi. yttring. II. itr [--
] komma i dagen, -cry [-krai] 5 1. anskri, rop, larm [raise an <o against]. 2. aid. auktion at public -dare [-de'a, ---]
tr 1. trotsa. 2. överträffa i djärvhet, -distance [-di'stans] tr lämna långt bakom sig; widi. vida överträffa; be rod bli
efter, komma på efterkälken, -do [-du/, - -'] tr över|träffa, -vinna, utmatta, outdoor [au'tdo:] a befintlig ei. skeende
utomhus; ~ agitation agitation utom parlamentet; ro games friluftslekar, -sport; ^ relief fattigunderstöd åt
personer som ej bo å fattighus. ~s [- -z] adv utomhus, ute, i fria luften, outer [au'ta] I. a yttre; ~ man persons yttre
[människa]; the ~ world yttervärlden; de utomstående. II. s måiskjutn. skottavlan utanför ringarna; tavelträff,
nolla. ~most[-moust, -mast] a ytterst, ibi. utåt. outllface [aut|fei's] tr blicka djärvt (skarpt) i ansiktet o. därigenom
få att slå ned ögonen ei. bringa ur fattningen; förbluffa genom djärvhet ei. fräckhet, trotsa, -fall [-fo:l] s utlopp,
mynning. -field [-fi:1d, - -] s 1. isht skotti. utjjord, -mark äv. widi. 2. i kricket o. d. bortersta delen av planen
räknat från,^lagmannen, outfit [au'tfit] I. s 1. utrustande. 2. utrustning av. biidi., utredning, ekipering: kostnad för

utrustning. 3. Am. F ett sällskap resande; av. grupp av boskapsskötare. H. tr utrusta. ~ter [-a] s skeppsfurnerare
[seaman's gentlemen's ~ innehavare av [-herr|ekipering[s-affär]-] {+herr|ekipering[s- affär]+} ei. -konfektion,
outllflank [autlflae'gk, - -'] tr & överflygla äv. bildl. -flOW [-flou] I. S Utflöde. II. [- -] itr poet. flöda ut. -general
[-dge'n^ral, - -'--] tr överträffa i krigskonst, utmanövrera, outgo [au'tgou] I. s 1. utgift[er]. 2. utflöde, biidi. följd,
resultat. 3. utlopp, mynning. II. [--, --] tr överskrida; överjgå, -träffa. ~er [- ^a] s ut-, av|gående ei. utträdande
person. ~ing [- -ig] I. a utgående, av|gående, -trädande [itenant, rector]. II. s 1. utgående, avgång; utflöde. 2. mest
pi. ros utgifter, kostnader.

outgrow [autgrou', - -] tr växa om (ifrån), växa ngn över huvudet, bli för stor (gammal) för; växa ur kläder; biidi.
äv. lämna långt bakom sig.outlive
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outstanding

drag, skissera, ange huvuddragen av. -live [-li'v, - -] tr överleva, -look [-luk] I. s 1. utkik; on the ~ på utkik. 2.
vaksamhet. 3. utkikspunkt. 4. Utsikt från en plats; bildl. Syn (blick) på ngt, åskådning, sätt att se [his general ~
on life]. 5. framtidsutsikter. II. [--', - -] tr få ngn att slå ned ögonen, bringa ur fattningen med blicken. III. [--] itr
poet. blicka ut (fram), -lying [-laiNig] a 1. liggande utanför vissa gränser, gräns-; biidi. äv. utanför ämnet;

farm utgård; ~ field utäga; ~ rock yttre skär. 2. avsides belägen, avlägsen. 3. om fordringar &c utestående,
obetald, -manoeuvre [-ma-nu:'va, -nju/va] tr över|träffa, -vinna i (genom) manövrering, utmanövrera, överlista, -
march [-ma/tf, - -] tr marschera om, överträffa i marschhastighet, -match [-mæ/tj, - -] tr överträffa, vara
överlägsen, -most [-moust] ac-ermost. -number [-nA'mba, - £-]tr överträff a (vara överlägsen) i antal; o,ed
underlägsen, i minoritet, out-of-door [au'tavdo/] a, [-z] a, adv se [-outdoors].-] {+out- doors].+}

outli-of-the-way [au't|a(v)dawei'] a 1. avsides belägen, undangömd. 2. ovanlig, underlig, sällsam. -pace [-pei's, - -
] tr springa om, komma före, lämna bakom sig. -patient [-pei/nt] s poliklinikpatient; the oj department of the
hospital lasarettets poliklinik. - -pensioner [-penj(a)na] s understÖdstagare som bor utom välgörenhetsanstalten, -
play [-plei', --] tr spela bättre än. -port [-po:t] s uthamn. -post [-poust] 89 -guard. outpour [au'tpo:] I. s
utströmmande, utflöde; översvämning. II. [--', --'] tr utgjuta i ström mar, låta strömma ut. ^ing [--rig] s 1.
utgjutande, -strömmande. 2. biidi. mest i pi. ojs utgjutelser.



output [au'tput] s produktion, utbyte, tillverk -+ ning; tillverkningsbelopp, outrage [au't|reid$, -ridg, -redj] I. s 1.
[övervåld, våldförande, kränkande [to av]. 2. vålds-, ill-, nidingsjdåd, illgärning; grov skymf

el. kränkning äv. av grundsatser, känslor o. d. f[wjo]-

on av, mot]. II. tr våldföra sig på, begå övervåld mot, grovt förolämpa (försynda sig mot), kränka äv. lag o. rätt,
myndighet, grundsatser

0. d. «wOUS [-rei'djas] a° 1. omåttlig, överdriven. 2. våldsam, ursinnig. 3. skändlig, upprörande; skymflig,
kränkande [treatment, [-epithets],-] {+epi- thets],+}

Outram [u'/tram] npr.

outré [u/trei] a fr. överdriven, excentrisk otillbörlig.

outreach [autri/tj, -'-'] tr 1. sträcka sig utöver,

överstiga. 2. poet. sträcka ut. outride [autrai'd, -'-] tr 1. rida om (förbi), rida bättre (fortare) än. 2. om skepp rida ut
storm. [--a] s förridare, ridknekt. outriggijed [au'trig|d] a utriggad. -er [-a] s &

1. utriggare, utriggad båt. 2. maststötta;

svängbom, utstående arm ei. bjälke; ~ of a crane kranarm.

outilright [au't]rai't] I. adv 1.1 rakt (rätt) fram. 2. helt och hållet, på en gång; kill oj döda på fläcken; sell
(purchase) ~ sälja (köpa) på stället (äv. kontant). 3. rent ut (av), utan vidare, oförbehållsamt, öppet. II. o 1.1
gående rakt fram. 2. fullständig, hel; grundlig; riktig, ren. -rival [-rai'vl, --] tr besegra medtävlare.

outrun [autrArn, - -] tr 1. springa om (förbi), löpa fortare än; biidi. undgå, gäcka förföljare. 2. överjgå, -skrida, -
träffa; ~ o.'s income leva över sina tillgångar. /v,ner [--a] s 1. löpare framför el. bredvid ekipage. 2. extra häst
spänd utanför skaklarna. 3. biidi. förejlöpare, -bådare.

outllrush [au'tjrAj] s utrusning, häftig utström-ning. -sail [-sei'1, --] tr 1. segla om (fortare än); biidi. lämna
bakom sig. 2. segla längre bort än. -sell [-se'1, --] tr 1. sälja till högre pris (få mer betalt) än. 2. betinga högre pris
än; biidi. ha högre värde än. -sentry [-seNntri] se -guard, -set [-set] s 1. anträdande av resa; i aiim. början,
in|ledning, -träde; at the ~ redan i (vid) början; from the oj från början, på förhand. 2. Skotti. nyodling. 3. Skotti.
prydnad. -shine [-Jai'n, --] tr överglänsa, ställa i skuggan, fördunkla.

outside [au'tsai'd] I. s 1. ut-, ytteijsida, yta; persons yttre [människa]; open the door from the o. öppna dörren
utifrån; the oj of an omnibus taket av en omnibus. 2. F [det] yttersta (högsta), maximum; at the oj på sin höjd,
högst. 3. [förkortn. av ~ passenger] ut-sidespassagerare på diligens o. d. 4. hand. jrtter-ark i ett ii? papper. II. a 1.
utvändig,yttre, utvär-tes; ~ ec^e skridskoåkn.ytterskär; oj opinion opinionen utanför parlamentet; ~ porter ung.
stadsbud stationskarl för transport av resgods utom järnvägs station; ~ seat (place) plats utanpå. 2. yttersta,
maximum-; ~ prices högsta priser. III. adv ute, utanjför, -på: ut [come «*/]; rv/ of a) utanför, utom; oj of a horse
S på hästryggen; get oj of S förtära mat el. dryck; b) Am. F med undantag av, utom. IV. prep utan|för, -på, utom;
it is ~ mg purpose det ingår ej i mitt syfte. ~r [-a] s 1. en utomstående, opartisk åskådare, oinvigd, 'lekman';
utböling. 2. sport, 'outsider', 'icke favorit' [mots, favourite],

äv. bildl. om pers.

outlisight [au't|sait] s blick för yttre ting, n»i. observationsförmåga, -sit [-si't, - -] tr sitta längre än. -skirt [-ska:t] I.
a attr. belägen i utkanterna, utkants-. II. s pi. o,s utkanter, ibi. bryn. -spoken [-spou'kn] a° 1. rättfram, frispråkig,
öppen, frimodig. 2. uttalad, ut-+ tryckt i ord. -spread [-spre'd] I. £rut|breda, -sträcka [arms, wings]. II. [- -] a
ut|bredd, -sträckt. III. [- -] 'å utbredning, -standing [-stæ'ndig, - --] I. a 1. --] ut|stående, »skjutande. 2.
framstående, -trädande, på-, iögon-
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fallande; a matter of ** importance en sak ay synnerlig vikt. 3. utestående skuld el. fordran, +obetald, ouppgjord.
II. s pi. utestående medel (pengar), ouppgjorda räkningar, -stare [-ste'a, -'-•] se -face, -stay [-stei', - -] tr stanna
längre än (utöver) viss tid [o.'s welcome, an invitation] el. annan person the other guests], -Step [-ste/p, - -] tr
överskrida, -stretch [-stre'tj, - -'] tr ut|sträcka, -breda; with *oed [- -] arms med utbredda armar, -strip [-stri'p,--] ir
springa om, löpa förbi; distansera, lämna bakom sig, av. biidi. överträffa. -top [-to'p, --] tr se overtop, -turn [-ta:n]
se -put. -value [-væ/liu(:), - - -] överträffa i värde, -vie [-vai7, - -] tr över|traffa, -bjuda (besegra) i tavUng. -vote [-
vou't, - -] tr överrösta i omröstning. - -voter [-vouta] s röstberättigad valman bosatt & annan ort.

outward [au'twad] I. a I. riktad (vänd) utåt; ~ freight hand, utfrakt. 2. yttre, utvärtes, kroppslig, materiell; teoi.
köttslig; for to application only farm. endast till utvärtes bruk; <v, form yttre gestalt; his ro man skämts, lians
yttre [människa], bans klädsel; to ~ seeming synbarligen. II. adv utåt, ut; utanpå. III. * 1. ett yttre, utseende. 2. pi.
yttre ting. <x,-bound [-bau'nd] a om fartyg ei. passagerare på väg ut, stadd på utgående (utresa) isht fr&n
hemlandet, destinerad till utrikes ort. /v/ly [-li] adv 1. utåt, utanpå. 2. i (till) det yttre. ~-ness [-nis] s 1. yttre form.
2. utåtvändhet. ~s [-z] adv se outward II. outüwear [aut|ws'a, - - -] tr 1. nöta ut (bort). 2. utmatta. 3. härda (hålla)
ut, komma över, överleva, -weigh [-wei', - -] tr väga mer än, uppväga, -wit [-wi't] tr 1. aid. överträffa i visdom. 2.
överlista.

outwork [au'twaik] I. s 1. utanverk av. mud. 2. utomhu8arbete, yttre arbete (verksamhet). II. [- -, - -] tr arbeta mer
ei. längre (fortare) än. ^er [-o] s utearbetare, ouzel [u:zl] s zooi. aid. [kol]trast. ovalil [ou'v(a)l] I. a° äggrund;
oval, elliptisk. II. s oval, ellips, -ry [-ari] s 1. anat. ovarium, äggstock. 2. bot. fruktämne, -te [-it, -eit] a

naturv. äggrund, ovation [o(u)vei'Jn] s rom. antik, ovation, mindre triumf; i aiim. livlig hyllning »v folkmassa,
oven [Avn] s bak-, stekugn; tekn. ugn; [järn]spis. over [ou'va] I. prep 1. över i aiim., ovanför [the upper storey
projects ~ the street]; ro there där borta, dit bort (över); fall nu a precipice falla ned i en avgrund; ~ our heads
över vår horisont; av. utan att fråga oss; sit ro the fre a glass of wine) sitta vid brasan (vid ett glas vin); a feeling
(change) came ~ him en känsla (förändring) kom över honom; I have it ro me jag känner det på mig. 2. tvärs
över, över till andra sidan av [jump ro the brook]; på andra sidan av; the house ro the way huset mitt emot pà
andra

sidan gatan. 3. Över hela utsträckningen av, om rum o. tid; go ro o.'s notes gå igenom sina anteckningar; the
cottages were studded ro the moor stugorna lågo strödda över heden; travel ro Europe (Europe ro) resa över hela
Europa; rice is grown all ~ India ris odlas i hela Indien; all the World ro över (i) hela världen; all the year ro hela
året om; the whole day ro hela dagen i ända. 4. över, mer än, utöver [it cost ro £ 100; ro an hour; a distance of ro
700 yards]; he will not live ro to-day han lever fnte över dagen; can you stay ro Wednesday? kan ni stanna över
onsdag? keep ro [thè\ winter förvara över vintern; ~ and above utom, utöver. Et. adv 1. över, tvärs över, över till
(på)andra sidan [don't lean too får, or you'll fall nu; boil, climb, jump ro; he is *o in (has gone ro to) America];
överända, omkull [topple «x/]; I asked him *o jag bad honom komma över tin mig; a tree 3 feet ro ett träd 3 fot i
diameter; ~ against mitt emot, av. i motsats till; ~ and above dessutom, till på köpet. 2. över, till övers, kvar
[there are only 3 apples ~]; stand ro stå över tills vidare, få anstå; ~ or under mer eller mindre. 3. aut igenom, från
början till slut [talk, read, count n*]; ten times ~ tio gånger om; nu and nu, nu [and /v»] again om och om igen,
gång på gång. 4. över, till ända, slut, förbi [the struggle is nu]. 5. framför adj. o. part. alltför, over sig [/ am not ro
well]; not ro and above friendly inte överdrivet vänlig. (Anm. ~ i sms. motsvaras I sv. i regeln av Över-, vani.
betecknande överträffande ei.övermatt: alltför.)r^act [-ræ'kt] ^överdriva [apart en roll], karikera. ~all [-ro:l] s 1.
ytterplagg i anm., ytterrock. 2. pi. nus 'overalls', ytterjbyxor, -dräkt av starkt tyg, kavallerists

skinnbyxor, ^-anxious [-ræ'g(k)Jas] a alltför ängslig. ~arch [-ra/tjj^r välva sig över. ^awe [-ro:7] tr injaga fruktan
hos, imponera på; skrämma, ^balance [-bae'lans] I. tr 1. uppväga* 2. bringa ur jämvikten, stjälpa. II. itr o. III. ref
förlora jämvikten. IV. s övervikt, -skott.



overbear [ouvabs'a] tr 1. överväldiga, undertrycka^ kuva, nedslå, besegra. 2. vara överlägsen, överträffa,
uppväga. ~ing [-rig] I. a° befallande, övermodig, myndig, högdragen, 'överlägsen*. II. s myndigt (övermodigt)
uppträdande, övermod.

overiiblow [ou'va|blou'] I. tr 1. blåsa omkull (bort). 2. blåsa över ngt. 3. mus. överblåsa Instrument. H. itr blåsa
bort, upphöra att blåsa, rasa ut av. bildl. om fara, vrede &o. -blown [-bloufn] a ut-, över|blommad. -board [-bo:d,
---] adv 1. å* överbord; utombords; throw nu kasta överbord, biidi. kasta bort, förkasta, övergiva. 2. e^above-
board. -boil [-boi'1] itr o. tr (låta) koka över (för län ge). --bold[-bou'ld] a dumdristig, -brim [-bri'm] I. itr flöda
över [bräddarna]. II. tr flöda över randen av.
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-build [-bild] L itr bygga mer än som behoves, 'förbygga sig'. II. tr 1. överbygga. 2. bebygga för mycket, -burden
[-ba/dn] tr överbelasta, belasta för tnngt, betunga, nedtynga.

Overbury [ou7vabari] npr.

overllbusy [ou'vojbi'zi] a° för mycket upptagen (sysselsatt); av. närgånget beställsam, beskäftig. -buy [-bai7] itr
o. refl köpa för mycket (för dyrt); 'förköpa sig'. - -careful [-[-ka'a-f(u)l]-] {+[-ka'a- f(u)l]+} a° alltför
omsorgsfull,^ ängsligt noggrann. -cast [-ka/st, -—] tr 1. betäcka, överhölja Isht med moln el. mörker, förmörka;
ofta part. ~ mulen, molnbetäckt. 2. sy knapphålssöm på, langettera. 3. % beräkna för högt, överskatta. 4. Skotu.
hämta sig från sjukdom o. d. - -cautious [-ko/fas] o° överdrivet försiktig, -charge [-tja/dg] I. tr 1. överbelasta,
ladda för kraftigt; nedtynga äv. bildl. konstverk el. skildring med för mycket detaljer, överdriva. 2. begära
(fordra) för mycket pengar (för högt pris) av köpare, överdebitera, uppskörta, pungslå ngn; debitera vara o. d. för
högt; he was ojd for what he bought han fick betala alldeles för mycket för vad han köpte; they have ojd ten
shillings on the carriage of the goods de ha lagt på 10 sh. för mycket på frakten. II. [av. ---] s 1. för stor last el.
laddning, övermått. 2. för högt (överdrivet) pris, för hög debitering, uppskörtning. -cloud [-klau7d] I. tr
överjdraga ei. -hölja med moln; förmörka. II. itr förmörkas, -coat [-kout] s ytter-, överrock. -colour [-kAla] tr
färglägga för starkt, av. biidi. överdriva skildring, -come [-kA7m] tr

1. övervinna av. binder, svårighet, besegra, betvinga, överväldiga »v. bildl. om känslor o. d.; ofta part. ~
överväldigad, utom sig [with, by av]; oj with liquor överlastad av starka drycker.

2. hämta sig efter [a blow, disaster]. 3. åid. överjgå, -träffa. - -confident [-ko/nfid(a)nt] o° alltför tillitsfull, tvär-,
självsäker. - -credulous [-kre'djulas] a alltför lättrogen. -crop [-kro7p] tr taga ut för många skördar av jord.
•crowd [-krau'd] I. tr överbefolka, fylla med för mycket folk, överfylla. II. itr skocka sig samman i myllrande
massa. - -develop [-dive^ap] tr utveckla alltför kraftigt, isht rotogr. överframkalla. -do [-du:7] I. tr 1. göra ngt
alltför

+ mycket, överdriva, driva för långt; »» matters gå till överdrift, begå överdrifter. 2. koka ei. steka mat alltför
länge, mest t part. «vne för hårt kokt (stekt), sönderkokt &o. 3. överskatta ngns krafter, överanstränga, uttrötta. 4.
aid. vara överlägsen, överträffa. IL itr gå (göra sig skyldig) till överdrift.

Overdone [ou7vadAn] npr.

overlldose [ou7va|dou7s] I. tr giva ngn för stark dosis. II. [av. ---] s för stor dosis. -draft[-dra:ft] ^överskridande
av bankkonto, övertrassering; belopp varmed bankkonto överskridits, -draw [-dro/J tr 1. bank. över|skrida, -
trassera [~ o.'s

account with a bank, salary;förr av. o.'s banker]. 2. överdriva, -dress [-dre's] I. tr utstyra med pråüga kläder. II. itr
vara prålig t sin klädsel, styra ut sig. III. s 1. prål i kiadsei. 2. [---] överklänning. -drive [-drai'v] tr driva (köra)
alltför hårt (för långt); överanstränga, -due [-dju:7] o om växel o. d. länge sedan förfallen; em pöst, tåg &o



för|senad, -sinkad [the train is already half an hour -eat [-ri/t] itr ei. vani. refl äta för mycket, föräta sig. - -
estimate [-re'stimit] I. s övervärdering, -skattning. H. [-re'stimeit] tr över|värdera, »skatta. --excited [-riksai7tid] a
över|retad, -epänd. - -excitement [-riksai'tmant] * överretning, -spändhet. - -èxert [-rigza/t] tr överanstränga, vani.
rea. ~ o. s. överanstränga sig. - -exertion /rigza/Jn] s överansträngning. - -expose /rikspou'z] t r fotogr. över expon
era. --exposure *-rikspou/5a]sfotogr. över exponering - -fatigue [-fa ti/g] I. 8 utmattning. II. tr ut|trötta, -matta. - -
feed [-fr/d] I. tr övermätta, -göda. II. itr se -eat. -flow [-flou7] I. tr översvämma, -fylla; biidi. av. råga,
överväldiga. II. itr flöda över [bräddarna], vara överfull, överflöda [with av]. III. [---] s 1. översvämning. 2.
överflöd, ymnighet. -full [-fu7l] a överfull, -ground [-grau7nd] a befintlig ovan jord. •grow [-grou7] I. tr 1. växa
över, utbreda sig över, betäcka. 2. bli för stor för, växa ifrån, växa ur kläder; ofta refl. ~ o. s. förväxa sig. n. itr
växa för mycket, bli för (abnormt) stor. -grown [-grou7n] a 1. igen-, över|vuxen [with weeds av ogräs]. 2.
förvuxen, för (abnormt) stor. -growth [-grouJ>] s alltför frodig (hastig) växt; biidi. yppighet, överflöd, -hand [-
hænd] a o. adv med handen över «i. uppåt; med knogarna upp. -hang [-hæ7g] I. tr hänga över, skjuta fram över;
widi. sväva över ngns buvud, hota. II. itr skjuta fram ovanför. III. [---]* ngt framskjutande ei. upptill hängande,
utsprång; överhänge, --hasty [rhei7sti] a° förhastad, överilad, -haul [-ho/1] tr
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rw journey], -lap [-læ'p] I. tr o. itr ligga med kanten (skjuta ut) över, delvis täcka ei. sammanfalla [med], ibi.
kollidera. H. [---] 9 isht geoi. partiell övertäckning. -lay L [-lei'] tr 1. över-, be|täcka; belägga, överdraga. 2.
skymma, fördunkla. 3. betunga, nedtynga, överhopa, förkväva. 4. ligga ihjäl, kväva barn. II. [---] s 1. skota,
kravatt. 2.

-fliten duk,lysduk. -leaf [-ii :'{]adv på motsatta (omstående) sidan av papperablad, isht i bok. -leap [-li/p] I. tr 1.
hoppa (sätta) över dike o. d., av. biidi. överskrida [bounds, limits]. 2. överhoppa, förbigå. II. [---] itr o. rejl hoppa
för långt, 'förhoppa sig', -lie [-lai7] tr 1. ligga ovanpå ngt. 2. se -lay 1.4. -live [-li'v] I. tr se outlive. II. itr leva
kvar, fortleva. HI. rejl överleva sig själv [the ffanse had ojd [-itself].-] {+it- self].+} -load [-lou'd] I. tr
över[bejasta av. Midi.; ladda för hårt. II. [---]* alltför tung last ei. börda.

overlook [ouvalu'k] I. tr 1. titta (se) över det översta av ngt the wall]. 2. förbise, ej märka, oavsiktligt förbigå. 3.
överse med, ej låtsa om. 4. t granska, genomse; undersöka. 5. överjblicka, -skåda; om berg o. d. erbjuda utsikt
över, böja sig över, behärska; ~ing the sea med utsikt över havet. 6. se till (efter), ha tillsyn (uppsikt) över,
övervaka, iakttaga. 7. förhäxa med blicken. II. [- - -] «.l. granskning. 2. överblick, utsikt[spunkt]. 3. ett
förbiseende. »ver [-a] s 1. förman, tillsynings-man. 2. iakttagare, spion.

overlllord [ou'va|lo:d] s överherre, -ly [-li] adv F alltför mycket, -man [-mæn] s 1. se super-man. 2. skilje|man, -
domare. 3. verkmästare, uppsyningsman isht i kolgruva, -mantel [-mæntl] s prydligt överparti Pa eldstad, »master
[-ma/sto] tr övervinna, be|segra, -tvinga, kuva mest bildl. med abstr. subj. el. obj. -matCtl [-mæ'tj] I. tr vara ngn
övermäktig, överväldiga, slå, besegra; överträffa; be o>ed duka under, finna èin överman. II. s starkare part,
överman, -much [-mA'tJ, ---] I. a alltför mycken, omåttlig. II. adv alltför mycket, övermåttan. - -nice [-nai's] a°
alltför noga ei. petig, -night [-nqi't] adv 1. över natten.

+ 2. under föregående natt, kvällen förut.

overpass [ouvapa/s] I. tr 1. fara över (förbi), passera, överskrida. 2. genomgå, utstå, övervinna. 3. gå utöver,
överskrida; över|gå, -träffa. 4. t förbigå, hoppa över. II. itr förgå, gå förbi (till ända); oftast i part, oj ed (overpast)
överstånden, förbi, /vlng [-ig] adv poet. övermåttan, utomordentligt.

overlpast [ou'vapa/st] se -pass II.

overpay [ou'vapei'] tr öveTbetala; [be]löna för frikostigt, fment [-mant] s överbetalning.



overil-people [ou'vajpi/pl] tr överbefolka. - -please [-pli/z] tr behaga för mycket; vani. i part. o*d; not ojd ej just
så belåten (trakte-

rad). -plus [-pUs] s överskott. -poisel.[-poi'z] tr se outweigh. II. [- - -] s övervikt.

overpower [ouvapau'a] tr överväldiga av. Midi., övermanna, singly [-rigli] adv med överväldigande kraft,
oemotståndligt.

overll-pressure [ou'vajpre'ja] s alltför starkt

tryck; Överansträngning isht genom tankearbete [o, in education]. - -production [-pradA'kJn] s överproduktion. -
-proof [-pru/f] a om sprit o.d. över normalstyrka, -rate [-rei't] tr värdera för högt, överskatta; tbi. taxera för högt.
»reach [-ri/tj] I. tr 1. sträcka sig utöver (utom). 2. utbreda sig över, täcka. 3. försträcka muskel o. d.; refl. ~ O.S.
försträcka sig, av. 'lura sig'. 4. bedraga, lura, överlista. H. itr 1. sträcka sig för långt fram. 2. om bast slå i sko. III.
s 1. försträckning. 2. om hast slående i sko, skada i baksenan på framfot.

- -read [-ri/d] itr o. refl förläsa sig. - -rent. [-re/nt] tr fordra oskäligt högt arrende (hög hyra) av. -ride [-rai'd] tr 1.
rida igenom (över). 2. rida fördärvad, spränga bast. 3. rida omkull (över), nedtrampa. 4. Midi, trampa under
fötterna, övermodigt skjuta åt sidan ei. åsidosätta; upphäva; ~ o.'s commission gå utom (missbruka) sin fullmakt
(befogenhet). 5. sträcka sig (gå fram) över.

- -ripe [-rai'p] a övermogen. -rule [-ru:l] tr

1. behärska, råda (vara herre) över, befalla över, styra; ^ all for good styra allt till det bästa. 2. övertala. 3. jur. o.
Midi. ej taga hänsyn till, avvisa ss. obefogad, ogilla, förkasta [action, argument, plea]; upphäva [decision]. -run [-
rA'n] tr 1. utbreda sig över, översvämma; ofta biidi. härjande rida över (genom) ett land.

2. överväxa, betäcka; om ogräs, ohyra &c hemsöka; ofta part. o* övervuxen [with ivy], hemsökt [with weeds,
mice]. 3. överskrida; ~ the scent tappa spåret. - -scrupulous [-skTu/pjulas] a överdrivet (alltför) samvetsgrann. -
sea[s] [-si/(z)] I. a transmarin; Department of o>s trade ung. utrikeshandelsdepartement.. II. adv p& (från) andra
sidan havet, utomlands, -see[-si/] tr 1. t blicka ned på. 2. tillse, övervaka, ha uppsikt över. 3. råka att obemärkt få
se. -seer [-sia] s fattig v årds t ill sy n i n gs m an; uppsynings-,

+befallnings|man för arbetare; boktr. faktor. -set [-se't] I. tr kull|ka8ta, -stjälpa, störta över ända, biidi. av.
[om]störta; bringa i oordning (ur fattningen). II. itr falla över ända, välta, kantra. III. [-—] s kullkastande &c. -
shade [-Jei'd] tr överskugga; förmörka, -shadow [-Jae'do(u)] tr 1. överskugga, kasta [sin] skugga över av. biidi.,
för|mörka, -dystra. 2. ställa i skuggan. 3. överskygga, hägna, beskydda, -shoe [-Ju:] s yttersko, gal o sch. -shoot [-
Ju/t] tr o. refl skjuta över (bortom) målet [ofta ~ the mark], av. Midi. gå för långt (till överdrift). -sight [-sait] s i.
% uppsikt, tillsyn. 2. förbiseende, ouppmärksamhet; by an oj av förbiseende, -slaugh [-sia:] Jr Am. 1. hindra
ngns
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el. ngts fortkomst, undertrycka. 2. förbigå vid befordran. -Sleep [-sli'/p] I. tr sova över viss tid. II. itr o. refl
försova sig. -spread [-spre'd] tr breda (täcka, kringströ) över, utbreda (sprida) sig över. -state [-stei't] tr överdriva
påstående, uppgift, angiva för hög[t]. -statement [-stei'tmant] s överdrivet påstående, färglagd redogörelse, -stay
[-'stei'] tr stanna [-[ut]-över-] {+[ut]- över+} viss tid; ~ o.'s welcome stanna som gäst längre än värdfolket tänkt
sig. -step [-ste'p] tr överskrida äv. biidi. -stock [-sto'k] tr överfylla, förse med för stort förråd [with av], -strain [-
strei'n] I. tr 1. sträcka (spänna, tänja) för mycket; överanstränga; ~ o. s. av. förlyfta sig. 2. överdriva, driva för
långt. II. s överansträngning &c.

Overstrand [ou'vastrænd] npr.

overilstrung [ou'valstrA'g]» 1. spänd (ansträngd) till ytterlighet [^ nerves], om pers. av. hyper-nervös. 2. [---] om



piano korssträngad. --sub-scribe [-SAbskrai'bJ tr överteckna lån &c.

overt [oü'va:t, --"] a° öppen, uppenbar; offent-lig.

overlltake [ouvaftei'k] tr 1. upphinna, hinna + fatt. 2. medhinna arbete, få ngt färdigt i ratt tid. 3. överraska,
komma över om sjukdom, död, oväder, drabba, gripa; iri drink berusad, -task [-ta/sk] tr pålägga ngn för mycket,
fordra för mycket av; överanstränga. -tax[-tæ/ks] tr beskatta (taxera) för högt, betunga med höga skatter; i aiim.
fordra för mycket av, ställa för stora fordringar (krav) på. -throw

1. [-{mm'] tr 1. kullkasta, stöta omkull, störta överända. 2. £om]störta; förstöra, tillintetgöra, i grund slå en har.
II. [---]* 1. kullkastande. 2. omstörtning, störtande; förstörelse, nederlag, undergång, fall, -time [-taim] I. s
övertid; ~ work övertidsarbete. II. adv under (på) övertid [work -tire [-tai'a] tr uttrötta.

Overton [ou'vatn] npr.

overlltone [ou'va|toun]« akust.mus. alikvot-, över|-ton. -top [-to'p] tr 1. höja sig (räcka) över.

2. vara överlägsen, överträffa. 3. % åsidosätta [the law], -trump [-trA'mp] tr kort. trumfa över äv. biidi.

overture [ou'vatjua] s l.mus. uvertyr. 2. förslag, anbud ss. inledn. till underhandling; o>8 of (for) peace
fredsförslag; make to söka närma sig, göra försök tin närmande till,inleda underhandlingar med ngn.

overllturn [ouva|ta:'n] I. tr välta [omkull], stjälpa [med], kantra med; störta omkull, kasta över ända av. biidi.;
[om]störta. II. itr välta, stjälpa, kantra. III. [---] 8 1. stjälp-ning, kantring, biidi. omstörtning, fall. 2. hand.
omsättning. - -value [-vae'lju^)] tr överskatta, -watch [-wo'tj] tr 1. vaka över. 2. uttrötta med vakande; vani. part.
roed utvakad. -weening [-wi/nig] a 1. förmäten,, egenkär, övermodig. 2. omåttlig.

-weigh [-wei'] tr 1. väga mer än, uppväga. 2. nedtynga, -weight [-wei't] s övervikt av. biidi. -weighted [-wei'tid] a
nedtyngd, betungad, -whelm [-we'lm] tr 1. fullständigt betäcka (begrava) med nedstörtande massa. 2. Överhopa
[with work,enquiries], överväldiga,nedtynga, förkrossa; part. [ofta a°] överväldigande,

-work I. s 1. [-wa:k] övertidsarbete. 2. [---] för mycket arbete, överansträngning. II. ---] tr, itr o. refl
överanstränga.[sig]: part. o,ed av. utarbetad, -working [-wa'kig] s överansträngning; rovdrift, -wrought [-ro:'t]
(imp. o.) pp av -work 1. utarbetad, överansträngd; överretad. 2. överdrivet utarbetad, utstuderad. Ovid [o'vid] npr
Ovidius. ^ian [ovi'dian, ov-]

a hörande till Ovidius. Oviedo [oviei'do(u)] npr. oviform [ou'vifo'.m] a äggformig. ovine [ou'vain] a får-..

Ovinglldean [o'vigjdhn], -ham [o'vindgam], -ton

[-tan] nprr. oviparous [o(u)vi'paras] a zooi. äggläggande. Ovoca [svou'ka, ov-] npr.

owe [ou] tr vara skyldig i aiim. [money* thanks, an explanation; med enkel dat. el. to]; ha att tacka för; I ~ him
much jag har honom att tacka för mycket; I ~ you one for this F du skall få för det; a p. a grudge hysa agg mot
ngn; they were ojdpart of their wages de hade en del av sin lön tillgodo.

^Owego [o(u)wr/go(u)], Owen [o(u)'in] nprr. owing [o(u)'ig] a som skall betalas; he paid all that was ~ han
betalade allt som skulle betalas (alla skulderna); be ~ to vara att tillskriva, bero på, komma sig av, ha sin orsak i;
all this was ~ merely to ill luck allt detta berodde endast på'otur; ~ to ss. prep. på grund av, med anledning av,
tack vare; <"v/ to my being ill till följd av min ohälsa, owl [aul] I. s uggla; drunk as an ~ full som en kaja; don't
be an var inte dum. II. itr % smuggla. ~ery [-ari] s ugglebo. Owles [oulz ouls] npr.

owlllet [au'l|it] s liten uggla, -ish [-ij] a° liknande en uggla; trög o. dum. own [oun] I. a egen; an ~ brother en
köttslig bror; my ibi. min tillhörighet, av. mina egna (de mina); be o.'s ~ man (master) vara oberoende (sin egen
herre); he has (lives in) a house of his ^ han har (bor i) eget hus; I have reasons of my ~ jag har mina egna
[speciella] skäl; a beauty of its ~ en [sär]egen skönhet: she has a will of her nw hon vet vad hon vill; she has a
temper of her ~ hon har ett häftigt temperament; she cooks her ~ meals hon lagar sin mat själv; we do our ~
baking vi baka själva; name your price bestäm själv priset; take your time about it gör det när ni själv finner



lägligast; give a p. his ^ låta ngn få sitt (sin rätt); give him back
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paek

his betala honom i samma mynt;

have o.'s få sitt; hold o 's ~ stå på sig, vara karl för sin hatt, hävda sin plats tyith ' jämte ngn, av. hålla ngn
stången]; make o.'s ~ tillägna sig; in (at) your ~ [good] time vid lägligt tillfälle, när det faller sig lägligt för er; a
little world of its ^ en liten värld för sig; in his ~ mind i sitt stilla sinne, innerst inne; on o.'s ~ S på egen hand. II.
tr 1. äga, F rå om; o,ed in Liverpool om fartyg hemmahörande i L.; be o,ed by av. vara i ngns ägo. 2. erkänna,
tillstå, vidgå [av. ~ to]; he ~~ed [to] having (to have) done it han erkände sig ha gjort det; I must ~ to a feeling of
annoyance jag måste tillstå att jag kände mig litet förargad; o.s. in the wrong erkänna sig ha orätt; ~ up F erkänna
öppet (godvilligt). 8. kännas vid [a hat that nobody will owner [ou'na] s ägare. <vless f-lis] a ntan ägare, herrelös,
^ship [-Jip] s äganderätt. Owsley [au'zli], Dwyhe [o(u)wai'hi:] nprr. ox [oks] (pi. r^en [-n]) * oxe; the black has
trod on his foot ordst, han har fått pröva på vad livets vedermödor vill säga. oxalllate [o'ks|aleit] * kem. oxalat. -
Ic [-ælik] a hörande till Oxalis; ~ acid oxalsjra. O-is + [-alis] npr. Oxenliden [o^ksnjdan], -ford [-fad, -fo:d], -
ham [-am], -hope [-houp] nprr.

oxeye [a'ksai] s 1. oxöga. 2. tool, talgoxe. 3. bot. namn pä fiera växter isht gul prästkrage o. ttt-sensköna.

^Oxford [o'ksfad],

oxlip [oTtslip] s bot. oxlägg, trädgårdsviva. Oxon [o'kson, oksn] förkortn. f»r 1. Oxfordshire. 2. Oxford. 8.
Oxonian. ~ian [oksou'nian] I. a tillhörande (som tillhört) universitetet i Oxford. II. s oxfordstudent, oxygen
[o^sid^an] s kem. syre. ~ate [--ineit] •e oxidize, nation [-Mnei'Jn] s syrsättning. ~ous [--inas] a av syre, syrehaltig.
oyller [oi'a] s jnr. rannsakning, -es, -ez [ouje's, - -jez] interj hör[en]S lyssnen! oraeieiu utrop ▼armed ljud äskas.

oyster [oi'sta] s ostron, ibi. östra, ^-bank [-bægk], rv,-bed [-bed] s ostronbank. ^-patty [-parti] 8 ute» ostronpastej.
~-sheil [- fel] s ostronskal.

oz. [auns] förkortn. för I ounce. ozonüe [ou'zoun, - -] s kem. ak. ozon, aktiv syrgas. -ic [o(u)zo'nik] a ozonhaltig,
ozon-, ozs. [aunsiz] ark. m ounces.

p.

P [pi:] (pi. Ps,.P's) s bokstaven p; mind o.'s P's and Q's tänka på vad man säger, vara noga med vad man gör. P.,
p. förkortn. för page; participle; past; P. $ O. [pi,/an(d)ou/] förkortn. för Peninsular and Oriental Steam
Navigation Company, pa [pa.*] s F pappa. Pa. förkortn. far Pennsylvania. p. a. förkortn. för per annum iat.
årligen, pabulum [pae'bjulam] s föda, näring isht Midi. [mental stoff.

1. pace [pei'si] prep med all aktning för.

2. pace [peis] I. s 1. steg isht ss. mått-, put a horse through his *\,s låta en häst visa sina konster, büdi. av. om
pers. 2. gång, sätt att gå; hastighet, takt, fart, tempo; go the skjuta stark fart, biidi. leva undan; keep ~ with hålla
jämna steg med av. Midi.; quicken (slacken) o.'s o, öka (sakta) farten; set (make) the ~ bestämma farten vid
löpning; at a slow långsamt, med långsamma steg. 3. skritt, passgång. n. itr gå steg för steg, skrida, gå i skritt
(passgång)» HL tr promenera (gå av och an) på (i) up and down the room]. -maker [-meika] s sport. paee[maker]
medhjälpare vid löpning, cykeiiopp. [-a] s en som promenerar fto; passgångare^

pachyderm [pæ^kildaim] * «>oi. tjockhuding ar. Midi. om personer, ^atous [-da/matas] a tjockhu-dad, büdi. av.
okänslig, [för]härdad. pacific [pasi'fik] I. a (

pacificist [pasi'fisist] se -fist, -fism [pæ'sifism] s fredsrörelse, pacifism, -fist [pacifist] s pacifist, fredsvän, -fy



[pæ'sifai] tr 1. stilla, lugna. 2. pacificera, återställa freden (lugnet)

i ett land.

pack [pæk] I. s 1. packe, knyte, bylte, X buren packning. 2. i d&i. bem. samling, band, hop [of lies (thieves)]. 3.
Släpp jakthundar, SVärm fåglar, flock, skock vargar &e. 4. [kort]lek [av. ~ of cards]. 5. [polar] ~ massa drivis. 6.
iak. inpackningsbad. II. itr 1. packa resgods. 2. samla sig i flock (skock), skocka ihop sig; om snö o. d. packa
ihop sig. 3. packa sig av (i väg) [av. ~ off]; send a p. *>*ing köra bort (i väg) ngn, avfärda ugn utan krus. III. tr 1.
packa [a box\ o.'s things], packa (köra) ihop, bunta

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slang owner
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paek

his betala honom i samma mynt;

have o.'s få sitt; hold o 's ~ stå på sig, vara karl för sin hatt, hävda sin plats tyith ' jämte ngn, av. hålla ngn
stången]; make o.'s ~ tillägna sig; in (at) your ~ [good] time vid lägligt tillfälle, när det faller sig lägligt för er; a
little world of its ^ en liten värld för sig; in his ~ mind i sitt stilla sinne, innerst inne; on o.'s ~ S på egen hand. II.
tr 1. äga, F rå om; o,ed in Liverpool om fartyg hemmahörande i L.; be o,ed by av. vara i ngns ägo. 2. erkänna,
tillstå, vidgå [av. ~ to]; he ~~ed [to] having (to have) done it han erkände sig ha gjort det; I must ~ to a feeling of
annoyance jag måste tillstå att jag kände mig litet förargad; o.s. in the wrong erkänna sig ha orätt; ~ up F erkänna
öppet (godvilligt). 8. kännas vid [a hat that nobody will owner [ou'na] s ägare. <vless f-lis] a ntan ägare, herrelös,
^ship [-Jip] s äganderätt. Owsley [au'zli], Dwyhe [o(u)wai'hi:] nprr. ox [oks] (pi. r^en [-n]) * oxe; the black has
trod on his foot ordst, han har fått pröva på vad livets vedermödor vill säga. oxalllate [o'ks|aleit] * kem. oxalat. -
Ic [-ælik] a hörande till Oxalis; ~ acid oxalsjra. O-is + [-alis] npr. Oxenliden [o^ksnjdan], -ford [-fad, -fo:d], -
ham [-am], -hope [-houp] nprr.

oxeye [a'ksai] s 1. oxöga. 2. tool, talgoxe. 3. bot. namn pä fiera växter isht gul prästkrage o. ttt-sensköna.

^Oxford [o'ksfad],

oxlip [oTtslip] s bot. oxlägg, trädgårdsviva. Oxon [o'kson, oksn] förkortn. f»r 1. Oxfordshire. 2. Oxford. 8.
Oxonian. ~ian [oksou'nian] I. a tillhörande (som tillhört) universitetet i Oxford. II. s oxfordstudent, oxygen
[o^sid^an] s kem. syre. ~ate [--ineit] •e oxidize, nation [-Mnei'Jn] s syrsättning. ~ous [--inas] a av syre, syrehaltig.
oyller [oi'a] s jnr. rannsakning, -es, -ez [ouje's, - -jez] interj hör[en]S lyssnen! oraeieiu utrop ▼armed ljud äskas.

oyster [oi'sta] s ostron, ibi. östra, ^-bank [-bægk], rv,-bed [-bed] s ostronbank. ^-patty [-parti] 8 ute» ostronpastej.
~-sheil [- fel] s ostronskal.

oz. [auns] förkortn. för I ounce. ozonüe [ou'zoun, - -] s kem. ak. ozon, aktiv syrgas. -ic [o(u)zo'nik] a ozonhaltig,
ozon-, ozs. [aunsiz] ark. m ounces.

p.

P [pi:] (pi. Ps,.P's) s bokstaven p; mind o.'s P's and Q's tänka på vad man säger, vara noga med vad man gör. P.,
p. förkortn. för page; participle; past; P. $ O. [pi,/an(d)ou/] förkortn. för Peninsular and Oriental Steam
Navigation Company, pa [pa.*] s F pappa. Pa. förkortn. far Pennsylvania. p. a. förkortn. för per annum iat.
årligen, pabulum [pae'bjulam] s föda, näring isht Midi. [mental stoff.

1. pace [pei'si] prep med all aktning för.

2. pace [peis] I. s 1. steg isht ss. mått-, put a horse through his *\,s låta en häst visa sina konster, büdi. av. om
pers. 2. gång, sätt att gå; hastighet, takt, fart, tempo; go the skjuta stark fart, biidi. leva undan; keep ~ with hålla
jämna steg med av. Midi.; quicken (slacken) o.'s o, öka (sakta) farten; set (make) the ~ bestämma farten vid
löpning; at a slow långsamt, med långsamma steg. 3. skritt, passgång. n. itr gå steg för steg, skrida, gå i skritt



(passgång)» HL tr promenera (gå av och an) på (i) up and down the room]. -maker [-meika] s sport. paee[maker]
medhjälpare vid löpning, cykeiiopp. [-a] s en som promenerar fto; passgångare^

pachyderm [pæ^kildaim] * «>oi. tjockhuding ar. Midi. om personer, ^atous [-da/matas] a tjockhu-dad, büdi. av.
okänslig, [för]härdad. pacific [pasi'fik] I. a (

pacificist [pasi'fisist] se -fist, -fism [pæ'sifism] s fredsrörelse, pacifism, -fist [pacifist] s pacifist, fredsvän, -fy
[pæ'sifai] tr 1. stilla, lugna. 2. pacificera, återställa freden (lugnet)

i ett land.

pack [pæk] I. s 1. packe, knyte, bylte, X buren packning. 2. i d&i. bem. samling, band, hop [of lies (thieves)]. 3.
Släpp jakthundar, SVärm fåglar, flock, skock vargar &e. 4. [kort]lek [av. ~ of cards]. 5. [polar] ~ massa drivis. 6.
iak. inpackningsbad. II. itr 1. packa resgods. 2. samla sig i flock (skock), skocka ihop sig; om snö o. d. packa
ihop sig. 3. packa sig av (i väg) [av. ~ off]; send a p. *>*ing köra bort (i väg) ngn, avfärda ugn utan krus. III. tr 1.
packa [a box\ o.'s things], packa (köra) ihop, bunta

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangpackage
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painter

ihop; fylla, fullpacka [roed with people]; ~ a p. off köra bort (i väg) ngn; ~ up packa ner (in); I am all rojsd up jag
har packat färdigt.

2. packa (lägga) in (ner) [isht meat]; hand. emballera, förpacka. 3. lassa, klövjahäat. 4. lägga ihop kort i lek, äv.
blanda kort i bedräglig avsikt; samla ihop jury o. dyi. i illojalt Byfte. 5.

~ on all sail sätta till alla segel. <x/age [-id5]

* 1. packe, kolli. 2. förpackning, emballage.

3. packarepengar. Packer [pse'ka] npr.

packet [pæTnt] I. s 1. paket. 2.se<x,-Joa*. II. tr slå in i paket. ~-boat [-bout], '»-ship [-Jip]

* paketbåt, postångare.

packil-horse [pæ7k|ho:s] s pack-, klöv[je]|häst.

- -ice [-ais] s packis, packing [pa/kig] s [in]packning, nedläggning [isht of meat]. '»-case [-keis] * pack|låda, -lår.
'»-r.esdle [-ni:dl]* packnål. /»-sheet [-Ji:t] * packlär ft.

pack !man [pæTcJman] t gårdfarihandlare. »saddle [-sædl] s pack-, klöv|sadel. -thread [-fcred] * segelgarn.

pact [pækt]s pakt, överenskommelse, fördrag.

1. pad [pæd] s 1. S stig, väg, stråt; on the ro på vägen (F luffen), ibi. i gång (rörelse); gentleman (knight, squire)
of the landsvägsriddare, stråtrövare. 2. S stråtröveri. 3. åid. stråtrövare. 4. klippare, passgångare.

2. pad [pæd] I. tr o. itr traska [av. ** it, ~ the hoof], 'luffa'. II. s tramp.

3. pad [pæd] s korg a v. ss. mfttt.

4. pad [pæd] I. s 1. dyna, puta, nat kudde. 2. sadelputa, stoppad sadel. 3. mjukt underlag, stoppning, vaddering,
valk. 4. Tid kricket ben[skydd, -puta. 5. pappersblock,skrfvunder-lägg. II. tr stoppa, vaddera, madrassera [roded
cell {wall)], <»ding [-ig] s stoppning, vaddering; biidi. fyllnadsgods, spaltfyllnad i

tidning.

Paddington [pæMigtan] npr. paddle [pædl] I. s 1. paddel, pagaj; double ~ kanotåra. 2. tekn. i Skovel på
vattenhjul. 3. spadformigt redskap. 4. slusslucka. II. tr paddla fram båt; ~ o.'s own canoe biidi. taga sig fram på
egen hand. III. itr 1. paddla, iv. ro sakta. 2. plaska (vada) omkring. 3. fingra på (leka med) ngt. 4. om barn tulta.



*»-board [-bo:d] * «£> hjulskovel. ~-box [-boks] s 4* hjulhus. *»-wheel [-wi:l] s tekn. skovelhjul, paddock
[pæ'dak] s hästhage isht vid staii; kapplöpn. sadelplats, paddy [pæ'di] I. s oskalat ris. II. npr P'»

[kortn. ror Patrick] öknamn på irländare, padlliock [pæ'dlok] I. s hänglås. II. tr sätta hänglås för. - -nag [-næg]
sael. pad 4. padre [pa/drei] s S fältpräst. Padilstow [pæ'd|stou], -ua [-jua, pa/dua] nprr. pæan [pi/an] s tacksägelse-
, jubel-, lov|sång. pæon [pi/an] s motr. peon versfot. Paflagonia [pæflagou'nia] npr.

pagan [pei'gan] L s hedning. II. a hednisk. r»dom [-dam] s hedendom; hednavärld. »»isli [-ij] a hednisk, /»ism [-
izm] s hedendom. '»ize [-aiz] I. tr göra hednisk. II. itr bli hednisk.

1. page [peid^] I. s sida i bok, bUdi. av. blad [the ros of history]; these ~s ibi. denna skrift. II. tr paginera,
numrera sidorna i bok.

2. page [peidj] s 1. page, hovsven; ~ of honour kammarpage. 2. betjäntpojke.

pageant [pædjnt] s lysande offentligt skådespel, praktföreställning, festtåg, parad; biidi. tom ståt, prunk. *»ry [-ri]
s parad, pomp, prål,

tom ståt.

page-boy [pei^boi] s se 2. page 2. Paget [pæ^it] npr.

paginllal [pæ'd3i|n(a)l] a befintlig på varje sida (sida efter sida), -ate [-neit] tr paginera. -ation [-nei'Jn], -g
[pei'djig] s paginering, pagoda [pagou'da] * 1. pagod. 2. gammalt indiskt guldmynt, '»-tree [-tri:] s indiskt träd;
shake the ~ skära guld med täljknivar i Indien. Pahang [pahæ'g] npr. paid [peid] se pay. Paignton [pelentan] npr.
pall [peil] s ämbar, spann, stäva, hink. paiilllasse [pæljjæ^, --] s halmmadrass, -ette

[-je't] s paljett, pain [pein] I. s 1. smärta, pina, plåga; feel (have) a ro in o.'s head ha ont i huvudet; give ro vålla
smärta (sorg); it gives me [great] ro to ... det gör mig [mycket] ont att...; be in ro känna smärta; put out of o.'s

1. painter [pei'nta] s f&nglina; cut (slip) the ro biidi. släppa vind för våg, lösgöra sig från

ngn el. ngt.

2. paintller [pei'ntja] s 1. målare; ro's colours

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt vt* militärterm »J» sjöterm F familjärt P lägre språk -S
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palm

målarfärg. 2. skildrare, -ing [-ig] s målning &v. büdi., tavla, -ress [-ris] s målarinna, -y [-i] a 1. av färg [a oj
smell]. 2. om tavla, beskrivning &c alltför färgstark, färglagd, pair [psa] I. s sammanhörande par av två lika el.
motsvarande [a oj of boots (trousers, eyes), two ^[s] of g loves]; a happy oj ett älskande (äkta) par; these gloves
are not a oj dessa handskar äro omaka; a carriage and oj en tvåspänd vagn; a oj of stairs (steps) en trappa; a two
*** [of stair5] room ett rum två trappor upp; by (in) ojs parvis, par om par: [belongs to] the oj of us [tillhör] oss
båda. II. tr 1. para [ihop], sammanpara. 2. ordna parvis [av. ~ off]. III. itr 1. ordna sig (vara ordnad) parvis, bilda
[ett] par; off gå bort parvis, F gifta sig [with med], 2. para sig. 3. passa tillsammans [with med]. 4. pari. kvitta vid
val. ~ing [-rig] s parning; oj-off kvittning. <ving--time [-riglaim] s parningstid. Paisley [pei'zli] npr. pajamas
[padga/maz] se pyjamas. Pakenham [pæ'k(a)nam] npr. pal [pæl] Si. s kamrat, 'god vän' [a great oj of mine]. II. itr
[ofta ~ up] vara (bli) god vän [with med ngn], palace [pæ'lis, -las] s palats, slott; i aiim. prakt-+ full byggnad. ~-
car [-ka:] s jumv. lyxvagn. paladin [pæiadin] s paladin riddare vid Karl d.

stores hov, vandrande riddare, palæoügrapher [pæli|o'grafa] s vetensk. paleo-graf. -graphic [--ogræ'fik] a
paleografisk. -graphy [-o'grafi] s paleografi, vetenskapen om forna tiders skrivsätt, -lithic [-^-oli'jiik] a
paleolitisk, hörande till äldre stenåldern, palæontologllical [pæ'liont|ab'd3ik(a)l] o pa-leontologisk. -ist [^--
o'ladgist] s paleontology -y [- " -o'ladji] s paleontologi, läran om de forntida fossila varelserna. Palalimedes



[pælalmi/diiz], -mon [--man,

-mon] nprr. palanlikeen, -quin [pælanki/n] s orientaUsk bärstol.

palatllable [pæ'lat]abl] a° välsmakande; smaklig. -al [-1] I. s fon. palatal, gomljud. II. a palatal, hörande till
gommen, -alization [- -alaizei'Jn] s palatalise ring. -alize [-alaiz, palæ't--] tr palatalisera. -e [pælit] s 1. gom; the
bony (hard) oj hårda gommen; the soft o, mjuka gommen. 2. wiai. smak. palatillal [pal|ei'Jl] a palatslik, palats-, -
nate [-æ'tinit] s pfalzgrevskap; the [Rhine] Po, Rhewpfalz. -ne [pæiatain] I. a palats-; pfalz-grevlig. II. s 1.
palatin, pfalzgreve. 2. förr pälskrage för damer, palaver [pala/va] I. s 1. omständlig överläggning (förhandling)
isht med el. mellan negrer i Afrika. 2. tomt prat. 3. smicker. II. itr hålla långa överläggningar, prata, sladdra. III. tr
smickra. 1. pale [peil] I. s 1. påle, lodrät spetsad stake; staketspjäla. 2. àid. p&lverk, inhägnad. 3.

gräns. 4. område, sfär; the [English] Po, förr område kring Dublin som var under engelsk domsrätt; within
(beyond) the oj of inom (utom) ngts råmärken; [with]in the ~ of the Church i kyrkans sköte; beyond the oj of the
laws av. rättslös, fågelfri. II. tr inhägna, omge med pålverk (staket). 2. pale [peil] I. a° blek [with av]; om färger o.
ljus matt, svag; ~ ale ljust öl. II. itr blekna, bli blek, biidi. förblekna. III. tr göra blek. 'Nz-face [-feis] s
blekansikte.

paletot [pæ'lto(u)] s paletå. palette [pæiit] s målares palett. Paley [pei'li] npr.

palfrey [po(:)'lfri] S åid. el. poet. liten ridhäst isht

för damer, gångare. Palgrave [pæigreiv, po:l-], Pali [pa/li] nprr. palimpsest [pæ'limpsest] s palimpsest raderat o.

^ nyskrivet pergament.

paling [pei'lig] s plank; staket, inhägnad, palisade [pælisei'd] I. s palissad, pålverk. II. tr förse med palissader.
+palish [pei'lij] a något blek se 2. pale.

1. paH [po:l] s 1. kat. kyrki. pallium. 2. aid. mantel. 3. [bår]täcke; päll.

2. pall [po:l] I. itr 1. bli (kännas) fadd (du-ven), förlora sin smak (krydda) [o» a p. för ngn]. 2. bli övermätt. II. tr
1. åid. göra fadd (duven). 2. övermätta, förslöa; be ojed with bli led vid ngt.

palladium [palei'diam] s antik, palladium Paiias' bild; biidi. skyddsvärn. Pallas [pæ'læs, -as] npr. pall-bearer
[po:'lbsara] s bårtäckesbärare vid

begravning.

1. pallet [pæiit] s 1. se palette. 2. liten spade.

2. pallllet [pæiit] s liten hård bädd; halmmadrass. -iasse se paillasse.

palliatüe [pæ'li|eit] tr 1. bemantla, överskyla, förmildra. 2. kurera för tillfället, lindra, -ion [-ei'Jn] s 1.
bemantlande, överskylande. 2. lindring, -ive [-ativ] I. a° 1. överskylande; förmildrande. 2. lindrande för tillfället.
II. s 1. se -ion i. 2. palliativ, lindringsmedel, hjälp för ögonblicket, pallllid [pæ'lid] a° se2.pale, -idity [--iti] s se-
or. Palliser [pæ'lisa] npr. pallium [pæliam] s = 1. pall 2. pall mall [pe'lme'1, pæ'lmæ'1] I. s mailspel.

n. npr, Pall Mall gata i London, pallor [pæ'la] s blekhet.

1. palm [pa:m] I. s 1. inre flata handen: grease a p.'s oj muta ngn. 2. [isht ~ of the foot] fotsula. 3. handsbredd, s
—4 inches. 4. an-karfly. 5. segelsömmarhandske. II. tr 1. be-

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangpalm

- 603 —

panic

röra (stryka) med flaia handen. 2. dölja i handen. 3. pracka, lnra [a th. \up~\on a p.; ofta ot off]. 4. muta. 2. palm
pa:m] s bot. 1. palm; palmkvist buren ar pilgrim ei. ss. segertecken, seger[pris], triumf j bear ei. carry off (yield)
the o, vinna (avstå från) segerpriset; Po, Sunday [pa/msA'ndi] palmsöndag. 2. kvist av sälg el. andra träd vid



firandet av palmsöndag i Nordengl. ^aceous [-[pælm-ei'Jas]-] {+[pælm- ei'Jas]+} a bot. tillhörande palmfamiljen,
palm-artad.

palmar [pæ'lma] a anat. hörande till flata handen.

palmary [pæ'lmari] a bärande segerpalmen.

mest framstående, förnämst. palmate [pae'lmit] a bioi. 1. lik en utspärrad

hand. 2. försedd med simhud, palmer [pa/ma] S 1. pilgrim bärande palmkvist, blad på vig från Heliga landet;
kringvandrande munk. 2. bårig larv. Palmer [pa:'ma], -ston [-stn] nprr. palmiped [pae'lmiped] zooi. I. s simfågel.
II. a simfotad.

palmistry [pa/mistri] s kiromanti handspådomskonst.

palmllitlne pæ'lmiti:n, - - -] s kem. palmitin. - -oil [par'moil, - -] 8 palmolja. -y [pcu'mi] a

I. palmliknande; palmrik. 2. bUdi. segerrik, blomstrande, lycklig [~ days].

palmyra [pælmai'ara] s bot. palmyrapalm. palpallbllity [pælp|abi'liti] s 1. kännbarhet, förnimbarhet. 2.
påtaglighet, tydlighet, -ble [-abl] a° 1. förnim-, känn-, märk|bar. 2. påtaglig, handgriplig; uppenbar, tydlig, -te [-
eit] tr känna (taga) på, känna isht vid likar undersökning, -tion [-ei'Jn] s i*k. palpation, palpitatlie [pæ'lpit|eit] itr
om hjärtat klappa, slå häftigt, pulsera starkt; spritta, skälva, -ion [-ei'Jn] * hjärtklappning [ot of the heart],
skälvning.

palsgrave [pae'lzgreiv, po:lz-] s pfalzgreve. palsy [po(:/lzi] I. s slag[anfall], förlamning; biidi. hjälplöst tillstånd.
II. tr mest biidi. förlama.

palter [po(:)'lta] itr 1. bruka tvetalan, använda knep. 2. kr&ngla, huttia, prnta [wttå a p. about a th.]\ gäckas,
handskas lättvindigt [with a th.]. paltry [po(;)/ltri] a° eländig, usel, futtig, lumpen [fellow, motive, sum, trick].
paludal [pælu:'dl] o träskartad, träsk-. pal|y [peni] a mest poet. se -ish. pam [pæm] t kort. klöver knekt. Pamela
[pae'mila] npr.

Pampas [pæ'mpaz] pi. I. npr Pampas i Sydamerika.

II. 8 po* pampasgräs [»v. po^grass]. pamper [pae'mpa] tr övei|göda, -mätta; biidi.

klema bort, kela (klema) med, göda i dåi.

bem.

pamphlet [pæ'mflit] * broschyr; strö-, flyg|skrift. ~eer [-i'a] I. * författare av flygskrifter,

pamflett-, broschyr|författare. II. itr skriva flygskrifter. Pamphylia [paemfi'lia] npr. pan [pæn] I. s 1. vani. nät
skål, bunke, bäcken. 2. panna tm stekning &c; fall (leap) out of the o* into the fire råka ur askan i elden. 3.
fängpanna. 4. hjärnskål. 5. saltpanna. 6. åkerbr. alv. II. tr 1. Vaska guldslam [äv. ~ off(out)\.

2. ~ out Am. o. eng. kolon, avge, avkasta. III. itr [vani. ~ out] avge guld vid vaskning; bildl. ge god avkastning
(gott resultat), av. utfalla.

Pan [pæn] s myt. Pan. pan- [pæn] grek. i sms. all[t]-. panacea [pænasi(:)'a] s panacé, universalbotemedel.

panache [panæ/Jlpæna:/J[] s fjäderbuske, plym. panama [pænama:'] s panamahatt [äv. Pot Äat]. pan-American
[pse'name'rikan] a poiit. paname-rikansk.

pancake [pæ'nkeik] * pannkaka. Pancras [pæ'ijkras] npr. pancreas [pse'gkrias] s anat. bukspottkörtel. Pandean
[pændi(:)'an] a myt. hörande till Pan. panlldect [pæ'n|dekt] s 1. pi. o,s jur. hist, pan-dekterna. 2. i aiim. fullständig
lagsamling.

3. kompendium, -dem i c [-de'mik] iak. I. a pandemisk. II. s pandemi. -demonium [-[~di-mou'niam]-] {+[~di-
mou'niam]+} s alla onda andars tillhåll, helvete; vildaste upplösningstillstånd, tummelplats för våld och
laglöshet; a regular ot av. ett förfärligt oväsen.



pander [pæ/nda] I. * kopplare; tillskyndare. II. itr koppla, vara kopplare [to åt], främja ngns onda lustar (planer).
Hl. tr vara kopplare åt. P. & 0. se.under P.

Pandora [pændo/ra] npr. pane [pein] I. * 1. elät sida (yta). 2. [-[glas]-ruta.-] {+[glas]- ruta.+} 3. fyrkantig
avdelning i aiim., fält (spegel) i panel, dörr o. d. II. tr indela i (förse med) rutor.

panegyrillc [pænidjKrjik] I. s panegvrik, lovtal. II. a (av. -Ical° [-(a)l]) panegyrisk, lovprisande. -ist [-ist, -—] s
panegyriker, lovtalare. -ize [---aiz] tr lovprisa, panel [pænl] I. s 1. fyrkantig avdelning, ruta,

Spegel (fält) ofta inrattad 1 uppstående kanter, +i vägg, dörr m. m.; panel. 2. mål. träskiva till oljemålning. 3.
fyrkantig isättning i tyg (klänning). 4. sadelputa. 5. jurylista lista a +juryledamöter, jury. II. tr indela i (förse med)
rutor (fält); panela. pang [pæn] s hamg stickande smärta (plåga), styng; kval; of conscience samvetskval; ot8 of
remorse anfall av ånger. Pangbourné [pæ'gbo:n] npr. Pan-German [pae'r^a/man] a pout, panger-man8k. Pangloss
[pae'rjglos] npr. panic [pæ/nik] I, s panik, skräck; t»a
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ogrundad [/ear, terror]. ~ky [-i] a F ** panic II.

panicle [pse'nikl] * bot, vippa, panic-llmonger [pse'nikjmAgga] « anstiftare av panik, -stricken [-strikn], -struck
[-strAk] a + gripen av panisk förskräckelse, skräckslagen, panjandrum [pandjae'ndram] s F storknxe, 'matador'.

Pankhurst [pae'gkhaist] npr.

pannage [pae'nidj] s [rätt till ei. avgift för]

ollonbete. pannier [pae'nia] s [isht klovje]korg. pannikin [pæ/nikin] * liten bleckmugg, panopillied [pae'napllid] a
i full rustning, -y [-i] s 1. hist.,fullständig rustning av. Midi. 2. pa-

nopli vapen ordnade på. vägg.

panoramlla pæna|ra:'ma, -nor-] s [-panorama-[målning].-] {+panorama- [målning].+} -ic[al°] [-rae'mik (-ra:m-), -
(a)l] a hörande till (liknande) ett panorama, pan-pipe [pae'npaip] 8 mus. pan|flöjt, -pipa. pansy [pse'nzi] s bot.
pensé, styvmorsviol. pant [pænt] I. itr 1. flämta, flåsa; ~ for breath kippa efter andan. 2. om hjärtat slå häftigt,
bulta. 3. ivrigt längta, trängta [/or, after efter; to + inf. efter att få]. II. tr säga (framstöta) flämtande. III. 8
flämtning, flåsning. pantaloon [pæntalu/n] s Pi. mest Am. [-[lång]-byxor.-] {+[lång]- byxor.+}

panlltechnicon [pæn|te'knikan] * 1. permanent slöjdutställning, möbelmagasin. 2. (förkortn. f»r van) möbel vagn.
-theism [-J)i(:)izm s Bios. panteism. -theist [-£>i(:)ist * panteist. -theistic[ai] [-j)i(:)i/stik, -(a) 1] a panteistisk. -
theon [-J>i(:)'an, ---] 8 panteon praktbyggnad agnad &t minnet av ett folks stora män. panther [pae'nia] s zooi.
panter. + pantile [pæ/n tail] stegelpanna, panting pæ/ntig] * flämtning, flåsning. pantollgraph [pæ/nta|græf, -gra:f]
s geom. panto-graf. -mime [-maim] I. s [tsbt jul]pantomim, stumt dramatiskt spel. II. tr o. itr uttrycka [sig]
medelst stumt spel. -mimic[al°] [-mi'mik, -(a)l] a° pantomimisk. -mimist [-maimist] s pantomim|spelare, -
författare, pantry [pse'ntri] s skafferi; serveringsrum. pants [pænts] s pi. (förkortn. tov pantaloons) 1. mest. Am. F
byxor. 2. isht baud. kalsonger.

1. pap [pæp] s aid. 1. spene; bröstvårta. 2. liten rund kulle (bergstopp).

2. pap [pæp] I. s 1. [barn]välling, skorpväl-ling. 2. grötlik massa, gröt. II. tr mata med välling &c.

papa [papa-/] s pappa.

papalicy [pei'pajsi] s 1. p£ve| värdighet, -regering. 2. påvedöme. -I [peipl] a påvlig. -lism [-lizm] s påvejdöme, -
makt. -lize [-laiz] I. itr bli p&visk (påvligt sinnad). II. tr göra påvisk.



papaverous [papei/v(a)ras] a vallmoliknande, vallmo-.

paper [pei'pa] I. s 1. papper i ana bet., ar. ett

papper, papperslapp, omslagspapper, paket; ~ of pins knappnålsbrev; on p& papperet (i teorien); commit to ~
sätta (fästa) på papperet; put pen to oj fatta pennan nr att börja skriva. 2. koll. hand. värdepapper växlar o. d.;
pap-persvaluta, sedlar; in o, i sedlar. 3. kon. S utdelade fribilj etter tin teater o. d. 4. dokument, akt, handling;
legitimationshandling; send in o.'s inlämna sin avskedsansökan, begära avsked. 5. skriftlig examensuppgift,
skriftligt prov, examensskrivning. 6. tidning [ar. newsoj]; oj warfare tidningsjfejd, -polemik; the ~ says det står i
tidningen att. 7. Uppsats, avhandling isht som uppläses inför ett lärt samftind, föredrag; read a o* av. hålla [ett]
föredrag [o» över, om]. tapet [er] av. kon. 9. vani. pi. papiljotter [av. curl-oj]. II. tr 1. lägga (slå) in i papper. 2.
bekläda (fodra) med papper, isht tapetsera. 3. förse med papper. 4. S fylla teater genom utdelning av fribiljetter,
^»-carrier [-kæ^ria] s tidnings-bud. rx/-chase [-tjeis] s snitseljakt. ~-clip [-klip] s pappersklämma, ^-cover [-kAva]
s omslag. ~-cutter [-kAta] s papperskniv. -fastener [-fa:sna] s pappers|fästare, -nit. •file [-fail] 5 pappers-,
tidnings|hållare. /v,--hanger [-hæga] s tapetserare. c hanging [-hæxr)ig], ~lng [-rig] s 1. tapetsering. 2. pi. ojs
papperstapet[er]. ~-knife [-naif] se - -cutter.

Paphtagonia [pæflagou'nia], Paphos [pei'fos] nprr.

papiillla [papilfa] (pi. -æ [-i:]) s anat. bot. papill, liten vårta, -ary [-ari] a papillformig, hörande till en papill.

papist [pei'pist] S papist p&viskt (katolskt) sinnad

. person. rwic[al°] [papi'stik, -(a)l] a papistisk. ~ry [-ri] s papisteri.

papOOSe [papu/s] Snordamerik. indiancpr. barnunge.

pappy [pæ'pi] a mosig, mjuk och lös.

Papua [pae'pjua] npr.

papyrjus [papai'ar|as] (Pi. -i [-ai] ei. o,es [-asiz]) s 1. bot. papyrus. 2. manuskript på papyrus, papyrusrulle.

1. par [pa:] s 1. jämlikhet, likställdhet, lika värde; be \up~\on a oj stå (kunna ställas) i jämbredd, vara likställd
[with med]; put [up~)on a oj jäm-, lik {ställa, sätta (ställa) i jämbredd [with med]. 2. hand, pari; at o, till
pari[kurs]; above (below) o* över (under) pari. 3. medeltal, det normala; above (below «i. under) o* över (under)
det vanliga måttet (det normala); on a oj i genomsnitt (medeltal).

2. par [pa:] s F se paragraph.
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pardon

pap. förkortn. mrparagraph; parallel; parenthesis; parish.

para [pæ'ra] * F «® paragraph. parable [pae'rahl] s parabel, liknelse, parabollla [parae'balja] * mat. parabel. -
ic[al0] [paerabo'lik, "(a)l] a 1. parabolisk, i liknelser. 2. mat. parabolisk. -oid [-oid] s mat. paraboloid.

Paracelsus [paerase'lsas] npr. parachutlle [pæ'raju:t, av. ---] I. s fallskärm. II. tr a. itr sänka [sig] till marken
medelst fallskärm, -1st [-ist] s fallskärmshoppare, paraclete [pae'raklkt] s teoi. hugsvalare, para-klet.

parade [parei'd] I. s 1. ståt, prål, skrytsam uppvisning; make a o, of stoltsera (vilja lysa) med ngt, föra ngt till
torgs. 2. & parad, uppställning. 3. parad-, exercisplats. 4. isht Am. poiit. demonstrationståg. 5. folksamling. 6u
promenad[plats]. 7. raktn. parad. II. itr 1. & paradera. 2. tåga i procession; promenera omkring rar att visa sig, gå
omkring och ståta. III. tr 1. låta paradera, uppställa trupp till uppvisning o. d. 2, genomtåga i procession;
promenera på offentlig plats for att visa sig f<» the streets; the house utanför huset]. 3. lysa (pj$la ei. ståta) med,
uppvisa, /»-ground [-graund] s X exercis-, uppställningsplats, paradigm [pæ/radaim] s gram, paradigm,



böjningsmönster.

paradislie [pæ^rad|ais] s 1. paradis; bird of oj paradisfågel. 2. zoologisk trädgård, -lacal [-isai'ak(a)l], -ic[al°] [-
i'zik, ~(a)l] a° paradisisk.

paradox [pæ'radoks] s paradox. /»ical[---ik(a)l]

o° paradox[al]. paraffin [pæ'rafi(:)n] * kem. paraffin; i dagi. tai fotogen [av. »» oil].

paragon [pae'ragan] I. * mönster, förebild [a /» boy, ~ of virtue]. II. tr aid. e|. poet. 1. likställa. 2. gå upp mot,
likna, paragraph [pæ'ragra:f] I. s 1. paragraf. 2. nytt stycke (kort avdelning) ev en text, moment. + 3. notis i
tidning. IL tr 1. omnämna (behandla) i en koTt notis. 2. indela i paragrafer (avdelningar). ~er [-a], /»ist [-ist] s
notisförfattare i tidning.

Paraguay [pæ'ragwei, -gwai] npr. parakeet [pæ'raki:t] * men långstjartad papegoja, parallax [pae'ralaeks] s astron.
parallax, parallel [pae'ralel] I. a 1. parallell, jämlöpande [wibjh, do med]; run ~ with löpa (gå) parallellt med; <»
bars gymn. barr. 2. [snar-] lik, motsvarande. II. s 1., parallell linje. 2. geogr. parallellcirkel, breddgrad Eav. ~ of
latitude]. 3. fortif. parallell. 4. ngt (ngn) motsvarande, motstycke; snarlik ställning, sammanställning, jämförelse;
draw a /» uppdraga en jämförelse [between emellan]; without a oj utan motstycke. III. tr 1. jäm|ställa, -föra,
sammanställa. 2. uppvisa

ett motstycke (finna maken) till. 3. motsvara, vara (bilda) ett motstycke till, g& upp emot. 4. mest Am. vara
parallell med, gå i samma riktning som. <»epiped [- - -e'piped] s geom. parallellepiped. /»ism [-izm] s 1. parall
ellism; likhet, motsvarighet. 2. sammanställning, jämförelse. ^ o g ram [- - -agræm] s geom. parallellogram.
paralyllsation [paerajlaizei'Jn] s paralysering, förlamning, -se [-laiz] tr paralysera, förlama, göra overksam a t.
Midi, -sis [parælisis] * iak. paralysi, förlamning, bfidi. av. vanmakt; infantile o> iak. barnförlamning, -tic [-li'tik]

1. a (-tically adv) paralytisk, träffad av slag, förlamad, II. s person träffad av slag.

paramount [pse'ramaunt] a° högst, förnämst, överlägsen, dominerande; lord oj överherre; matters of o*
importance saker av yttersta (avgörande) vikt. paramour [pae'ramua] s 1. åid. ei. poet. ngns älskade mask. o.
fem., käresta, hjärtas dam. 2. i dåi. bem. älskar|e, -inna, mätress. parapet [pae'rapit, -pet] s 1. bröst|ning, -värn,

balustrad på bro, balkong &o. 2. & skyttevärn. paraph [pae'raf] I. s namnmärke, släng. II. tr

underskriva, parafera. paraphernalia [paerafanei'lia] s 1. förr makas i boet medförda personliga egendom. 2.
utstyrsel, utrustning, effekter, grejor, attiralj, paraphraslle [pæ'ra|freiz] I. s parafras, förklarande omskrivning av
skrin[staiie]. II. tr parafrasera, omskriva. -tic[al0] [-frae'stik, ~(a)l] a omskrivande, parasitlle [pæ'ra|sait] s parasit,
snyltgäst. -Ic[al°]

[-si'tik, -(a)l] a parasitisk, snyltande. .parasol [pæraso'1] s parasoll, parboil [pa/boil] tr förvälla, parcel [pcusl] I. *
1. åid. del i aiim. se av. part /. t. 2. jord|stycke, -lott. 3. paket, pac-ke, kolli, bunt. 4. hand. [varu]parti. 5. förakti.
hop, följe, massa. 6. S tös, jänta. II. tr 1. [ut]dela, stycka [mest /» out]. 2. hand. paketera. 3. .ft smärta, slabba. III.
adv delvis [o. blind, deaf drunk]; o, gilt delvis förgylld, isht om bagare o. d. förgylld invändigt, parch [pa:tj] I. tr
1. l&tt rosta. 2. om hetta, törst &v sveda, förtorka; ^ed av. skadad av torka; oj ing thirst brännande törst. II. itr bli
het och torr, förtorka[s]; /» with thirst försmäkta av törst, /»ment [-mant] s pergament. 1. pard [pa:d] s nu aid. ei.
poet. leopard. 2v pard [pard] $'mest Am. S = partner. . Pardoe^pa/doCu)] npr. pardon [pa:dn] I. s 1. förlåtelse,
tillgift [for för]; [beg] oj förlåt I ursäkta! beg (ask), a p.'s o, bedja ngn om förlåtelse (ursäkt); I beg your oj jag ber
om ursäkt ofta inledande motsa-gelse el. invändning; iv. vad befalls (F va falls)?

2. jur. efterskänkande av straff, benådning, amnesti [general oj]. 3. kyrki. avlat. II. tr 1. förlåta, till giva [a p.; a
fault; for för]. 2.
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parry

jur. benåda brottsling.

Parian [pe'arian] I. a från ön Paros, parisk. II.

5 parlan fint porslin.

parietal [parai'itl] a bioi. hörande till en vägg

(hålighet); ~ bones hjässben, paring [pe'arig] s skalning, beskärande, klippning; pi. ojs i a lim. ngt avklippt
(avskuret), borttagna skal, skavspån. Paris [pæ'ris] npr.

parish [pse'rij] s socken, församling; kommun; go (come) [up~\on the o, omhändertagas av (F komma på)
fattigvården; ~ clerk klockare;

council kommunalnämnd; /v meeting kyr-ko-, kommunal|stämma; ~ public room sockenstuga; ^ register
kyrkbok, tioner [-[pari'-Jana]-] {+[pari'- Jana]+} s socken-, församKngsjbo. Parisian [pari'zian, >3(i)an] I. a
parisisk. II. s parisare.

parisyllabic [pæ'risilæ'bik] o gram. likstavig i

alla böjningsformer.

parity [pæ'riti] s paritet, likhet. b park [pa:k] I. s park i aiim., a*. II. tr 1. inhägna. 2. parkera [guns, motor-cars],
Parklle [pa:k], -er [-a], -inson [-insn], -stone h [-stan] nprr. parlüance [pa:'l|ans] s [tal]språk; in common
(ordinary) o, i dagligt tal, efter vanligt språkbruk; legal ~ juridiskt språk, -ey [-i] I. s X. samtal, överläggning. 2.
& underhandling, parlam entering; beat (sound) a o» giva signal med trumma (trumpet) till underhandling. II. itr
samtala, konferera; parlamentera. III. tr 1. bevilja ngn ett samtal; tala till (resone-4- ra med) ngn. 2. tala ett
främmande (underligt) språk, parliament [pa:'lamant, -lim-] s 1. ofta Po, stor. britanniens parlament; the Houses
of P** parlamentshuset i London. 2. i andra lander riksdag,

parlament [ofta national o,], ovarian [-[pa:la-ments'arian]-] {+[pa:la- ments'arian]+} I. s 1. hist, anhängare av
parlamentet isht under 1600-taiets inbörde* strider. 2. parlamentariker. II. a se -ary"/. <\/ftry [-[pa:la-me/nt(a)ri]-]
{+[pa:la- me/nt(a)ri]+} I. a parlamentarisk av. em språk, uppträdande &c; beslutad (fastställd) av parlamentet;
<x/ train dagligt persontåg som enl. lag stannar vid varje station o. måste föra även 3. klass vagnar. II. * 1.
medlem av parlamentet. 2. F förkortn. för oj train. 3. X parlam ent är. parlour [pa/la] s 1. samtalsrum i kloster. 2.
vardagsrum, ibi. förmak. 3. på värdshus enskilt samtalsrum för gäster. 4. Am. rakstuga [av. shaving-o,], ateljé,
salong [oyster -boarder [-bo:da] s lärjunge vid boarding --school inackorderad hos rektor. *vi-Car [-kal] S järn v.
Am. salongsvagn. ^-game [-geim] s sällskapsspel. sv-maid [-meid] s husa. parlous [pat'las] aid. smudr. av
perilous I. a° 1. farlig. 2. kinkig, betänklig, svår. 3. listig, förslagen; 'ryslig*, 'förskräcklig*. II. adv F rysligt,
hemskt, mäkta. Parm|ja [pa:'m|a] npr. -esan [-izæ'n, - - -] I. a från Parana. II. s parmesanost [av. cheese]. -iter [-
ita] npr. Parnassllian [pa:næ's[ian] I. a parnassisk; poetisk. II. s skald, -us [-as] npr berg Parnassus. Parnell
[pa:ne'l, av. - -] npr. «Jsm [- -izm] * irl. Home-Rule-partietS politik under Paraelis ledning 1880—91. ~lte [- -ait]
S pamellit anhängare av Parnell.

parochial [parou'kial] aP socken-, församlings-; Midi. små|sinnad, -stadsaktig; ~ relief fattigj-hjälp, -understöd,
^ism [-izm] s ung. små-stadsaktighet; lokalpatriotism. parodl|ic[al] [paro'dik, -(a)l] a % parodisk, -ist [pæ'radist] s
parodiförfattare, -y [pæ'radi] I. s parodi. II. tr parodiera, parole [parou'1] I. s 1. [av. of honour] isht 1& hedersord.
2. X lösen, paroll. II. tr X fri-+ giva mot hedersord, parjoquet [pæ'rakit] se -akeet. Paros [ps'aros] npr.

paroxysm [pæ'raksizm] s paroxysm, häftigt anfall av sjukdom, vrede &o of rage (laughter)], parquet [pa:'kei, -ki]
I. s 1. parkettgolv. 2. Am. parkett på teater. II. tr parkettera. ^ry [pa:'kitri] s parkettering, inlagt träarbete, parr
[pa:] s unglax, stirr. Parratt [pae'rat] npr.

parricid||al [pærisai'd|l] a fadermördande. -e [---]« l. mördare av fader ei. närmare släkting, fadermördare;
landsförrädare. 2. fadermord; landsförräderi. Parrish [pæ'rij] npr,



parrot [pæ'rat] I. s papegoja, biidi. av. efter-sägare. II. tr 1. eftersäga, upprepa tanklöst ei. till leda. 2. öva ngn i
eftersägande. III. itr pladdra som en papegoja.

parry [pæ'ri] mktn. I. tr parera, avvärja av. biidi.
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[a blow (thrust), an awkward question]. II. s parad.

parse [pa:z] tr o. itr gram, analysera ord o. aatser. Parsee [pa:sr/, - -] s parser. /»Ism [-izm] s parsernas religion.

Pars||eval [pa:'s|av(a)l] s nygv. & Parsevalluft-

skepp, -ifal [-if(a)l, -fa:l, -fæl] npr. parsimonllious [pa:si|mou'nias] a° om Per«. sparsam; knusslig, njugg; om sak
knapp, torftig, -y [- -mani] s sparsamhet; njugghet, knussel, parsing [pa/zin] s analys; satslösning, parsley
[pcr/slij s bot. persilja, parsnip [pa/snip] s bot. palsternacka. parson [pa:sn] s kyrkoherde; F präst i aiim.

~age [-idg] s prästgård. P~S [-z] npr. part [pa:t] I. s 1. del, avdelning, stycke, bråkdel; element, beståndsdel; and
parcel väsentlig beståndsdel; three ots tre fjärdedelar; o* of speech ordklass; principal o,s verbs [-tema-[former];-
] {+tema- [former];+} [a] ot of it (them) en del därav (av dem); [a] great ot of en stor del av; [the]most ot of
största delen (det mesta ei. de flesta) av; for the most ot till största delen, mestadels; in ot delvis; take in good (ill
ei. evil) ot taga väl (illa) upp; form ot of utgöra en del av, ingå i ss. beståndsdel* 2. andel, lott; intresse; ugns
uppgift, värv; I have no ot in it jag har ingen del däri; have neither ot nor lot in ha ingen andel i (ha intet att göra
med) ngt; it was not my oj to interfere det tillkom inte mig att träda emellan; [I] for my ot [jag] för min del; do
o.'s ot göra sitt, av. göra sin skyldighet; take ot in deltaga i ngt. 3. kroppsdel, lem, organ ofta pi. [inward (hinder)
/».«]; ar. könsdelar. 4. häfte; in o,s häftesvis, i häften. 5. teat, roll, &v. rollhäfte; play (act, do, perform) a ot (the
ot of) spela en roll (ngns roll), uppträda såsom; act (play) a ot av. 'spela teater', handla svekfullt. 6. mus. stämma;
play a ot av. spela en stämma; in o>s i stämmor. 7. sida under Btrid, debatt o. d., parti, sak; take a p.'s ot (take ot
with a p.) ställa sig på ngns sida, taga parti för ngn; on my (his àe) ot å min (hans &c) sida. 8. bena i håret. 9. pi.
a) åid. själsgåvor, [god] begåvning, intelligens; o man of [good] o,s en begåvad (intelligent) man; b) traktfer],
ort, håll; a stranger in these ots en främling här på orten (i våra trakter). II. adv delvis, till en del. III. itr I. skiljas
[from från ngn], gå åtskils (åt olika håll), skiljas åt; <» hence skiljas hädan; ~ [the best of ] friends skiljas som [de
bästa] vänner; here our roads oted här skildes våra vägar; ~ with skiljas vid ngt, avstå från, göra sig av med,
avhända sig. 2. öppna (dela) sig [the crowd oted and let him through]; gå itu, rämna; 4* springa, brista om crossar
o. d. [the cord /»ed]. 3. S betala, göra upp. IV. tr 1. dela ngt [with med ngn; into i delar]; bena håret. 2. [åt]skilja,
biidi. av. särskilja; 4»

spränga, slita trossar o. d.; ~ company with skiljas från ngn; /» a fight göra slut på en strid genom att skilja de
stridande åt. 3. se III, 1 ot with. part. förkortn. för participle. par|take [pa:tei'k] I. itr 1. deltaga [tn, of i ngt]. 2. /»
of dela ngt [with med ngn] isht mat o. dryck, intaga, förtära; he -took o f our lowly fare han delade vår
anspråkslösa kost; o> of a bun äta en semla; ot of all the dishes äta av alla rätterna. 3. biidi. /» of ha en tillsats
(anstrykning) av. II. tr * 1. deltaga i. 2. dela måltid &c, intaga, förtära, parterre [parts'a] s 1. blomsterparterr. 2.
teat, nedre parkett, parterr. Parthenon [pa/frinan, -J>an-] npr. Parthia [pa/jria] npr Partien. ~n [-n] o partisk, från
Partien; ~ shot partisk pil. partial [pa:'J(a)l] a 1. partisk, ensidig; be ot to vara svag (ha en viss förkärlek) för. 2.
partiell, ofullständig [a /» success, eclipse], del-, /»ity [pa:Jiæ'liti] s partiskhet fto för]; förkärlek, svaghet, tycke
[to, for, towards för], »vly [-i] ado 1. % partiskt. 2. delvis, till en del.

participant [pa:ti'sip|ant] I. a deltagande; make a p. ot of delgiva ngn ngt. II. s deltagare. -ate [-eit] I. itr 1. ha en
[an]del, deltaga [iin i, with med ngn]. 2. /» of ha ngt (en viss del) av en egenskap. II. tr dela, deltaga i ngt. -ation
[-1 -ei'Jn] s del|tagande, -aktighet [of, in i], -ator [-eita] s deltagare, -ial [a - -ial] a gram. liknande (hörande till)
ett particip, participial-, -le [pa:'t(i)sipl] s gram. particip; the past ot perfekt particip; the present o, presens



particip, particle [par'tikl] s partikel av. gram., liten del, smådel; not a ot of inte ett grand (en skymt) av ngt.

parti-coloured [pcu'tikAlad] a mångfärgad, brokig av. biidi.

particular [patKkjula, -kjal-] I. a 1. sär-, en|-skild, just denna (detta), [någon] viss; this ot tax denna speciella
skatt; /» map specialkarta. 2. egen[domlig], besynnerlig. 3. aiide-ies särskild, synnerlig; my [very] ot friend min
synnerliga vän; render ~ thanks to hembära ett särskilt tack åt; take /» trouble göra sig särskilt besvär; no o, news
inga nyheter just; nothing o, [just] ingenting särskilt; in ot i synnerhet, särskilt; nowhere in ot just ingenstans. 4.
om pers. noggrann, om sak av. utförlig, detaljerad, i detalj. 5. noga i småsaker, nogräknad [about, as to, in i,
med], 'kinkig'; omständlig. II. s 1. detalj, särskild punkt (omständighet), pi. ots närmare omständigheter,
enskildheter; detaljerad beskrivning; for ots apply to (inquire at) närmare upplysningar fås av (hos, i). 2. F a
London ot en typisk londondimma; you and your du och dina vänner (gelikar), /»ism [-rizm] s teoi. o. poiit.
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partikularism. ~ity [patrkjulse'riti] b 1. egenskapen att vara enskild, enkelhet, individualitet. 2. % egendomlighet.
3. noggrannhet, utförlighet, omständighet; kinkighet, grann-ty ckthet. ~ize [-raiz] I. tr 1. t specialisera. 2. nämna
(behandla) rart o. ett särskilt; framställa i detalj (detaljerat); specificera. II. itr ingå i detaljer. [-li] adv 1. itr
particular /, 1,4, 5. 2. särskilt, i synnerhet, synnerligen; more ~ i all synnerhet, alldeles särskilt, parting [pa:'tig] s
1. delning, åtskiljande; ^ of the ways vägskäl, ofta biidi. skiljeväg. 2. skilsmässa, avsked [with .från]; hädanfärd;
the hour of o, avskedets stund; ~ speech avskedstal. 3. bena i håret. Partington [pa:'tigtan] npr.

1. partisan [pa/tizæn] s b at d isan.

2. partisan [pa^tizse'n] s 1. anhängare, partij-man, -gängare. 2. friskareman, medlem av (chef för) frikår. ^ship [-
Jip] s parti|-anda, -sinne, -väsen.

partite [pa:'tait] a bioi. delad [nästan] till basen, partition [pa:ti'Jn, pot-] I. g 1. del|ande, -ning, in-, för|delning. 2.
del, avdelning. 3. vani. tunn mellanvägg, avbalkning, skiljejvägg, -mur av. biidi. II. tr 1. dela i [an]deiar. 2. av|-
dela, -balka [av. o* off] run; avskilja, ~-waii [-wo:l] 8 skilje]vägg, -mur. partilitive [pa:'titiv] a partitiv, delnings-,
-iy

[-li] adv delvis, till en del, dels. partner [por/tno] I. s 1. deltagare, kamrat [tn, of i ngt]. 2. kompanjon, delägare
(bolagsman) i firma; sleeping (dormant) oj förlagsman, passiv delägare: go ojs gå i bolag, slå sig ihop. 3. äkta
hälft, make (maka). 4. moatjé i dana, kavaljer el. dam. 5. i tennis, kortspel Ao medspelare. 6. 4a dyna üii mast ei.
pump. II. tr 1. göra till kompanjon (medspelare), förena med sig. 2. vara (bli) kompanjon &o till ngn, förena sig
med. <N*ship [-Jip] s kompanjonskap, enkelt bolag; enter (go) into oj with ingå kompanjonskap (associera sig)
med; take a p. into oj upptaga ngn till kompanjon.

Parton [pa:tn] npr. par|took [pa:tu'k] imp. av -take. part-owner [pa/touna] s delägare, partridge [pa/tridj] s zooi.
rapphöna, Pi. ojs tv. rapphöns.

partll-singing [pa/tjsi'rjir)] s fler stäm mi g sång.

- -song [-sog] s flerstämmigt sångstycke, parturition [pa/.tjuri'Jn] s mest iak. barnsbörd, nedkomsti

party [pa:'ti] * 1. politiskt &o parti; ~ spirit partijanda, -sinne. 2. tiufanigt samlat sällskap [fishing oj, reading oj;
a oj of tourists]. 3. & trnpp (avdelning) för särskild tjänstgöring, de-tachemang. 4. bjndning, samkväm i privat fa.
milj [dinner (tea,garden) oj]; house o, sällskap gäster på lantgods; give (have) a ~ ha en bjudning, se främmande
hos sig; be (make)

one of a o» vara en av deltagarna, vara med om ett nöje (i ett sällskap); make Up a oj slå sig ihop, få ihop ett
sällskap; be at a oj vara på bjudning; go to a oj gå på bjudning, F gå bort. 5. jur. part i rättegång, kontrakt &c;



kontra-+ hent. 6. deltagare [to i], intressent [av. interested medbrottsling; make a p. a oj to + inviga ngn i. .7. P ei.
skämts, individ, person. + /^/-coloured 3e parti-coloured. ~ism [-izm] * partiväsende. ^-man [-mæn] s partiman, -
gängare. »»-wall [-wo/1]s brandmur mellan hus. parvenu [pa/vanju: ei. fr.] s parveny, uppkomling.

parvis [pa/vis] s öppen plats framför kyrka, pas [pa:] * tr. 1. danssteg. 2. försteg, företräde; take the ~ of (give the
oj to) gå före (efter)

ngn i rang.

Pasch [parsk] s judarnas p&sk. ~al [-1] a påska-;

the oj Lamb påskalammet, pasha [pa/Ja, pae'Ja, paja/] s turkisk pascha. pasque-flower [pa/skflaua] s bot.
Pulsatilla back-sippa.

pasquiiil [pse'skwjil], -inade [-inei'd] s paskill,

smädeskrift. 1. pass [pa:s] I. itr 1.1 aiim. passera, röra (förflytta) sig, gå, färdas, fara, rida &e; övergå, gå vidare
Evani. ~ on; to till ngt; ~ on to another chapter]; ~ along gå (t&ga) vägen fram;

away g& bort, försvinna, se av. 5 0. 6; oj by se 6; ~ off se 5 o. 8; oj out [of] gå nt [ur]; ^ out of sight försvinna ur
sikte; ~ over gå över tin andra sidan, fara över; ibi. föra handen över; ~ through gå (fara) igenom; genomtränga,
intränga i; genomgå E<» course of study en lärokurs]; se av. 7. 2. a) om mynt vara gångbar, cirkulera; b) gå laget
runt (kring); c) gå och gälla, tagas, uppfattas [for, as för, som]; ~ by (under) the name of. .gå under namnet ..;
where blows were ojing current där dryga slängar (hugg) vankades; ~ [up]on a p. vinna tilltro hos (F gå i7) ngn.
3. övergå, förvandlas [into till]; om egendom övergå i ngns händer (ägo), tillfalla [av. ~ on (over); oj to (into the
hands of) a p.]; oj to other owners [over] into other hands) övergå till andra ägare (i andra händer). 4. om brev,
ord, hälsningar o. d. utbytas, växlas [a few letters (words) ojed between them]. 5. gå bort, försvinna [av. ~ off];
bortgå, skiljas hädan [oftast ~ away, ~ hence, oj from among «s]. 6. a) gå (fara &c) förbi, passera [av. by +
(orer)]; '*%* unheeded (unnoticed) gå obeaktad förbi; let oj låta passera utan hindér (anmärkning), låta gå förbi,
låta tillfälle gå sig nr händerna; ~ by gå &o förbi, biidi. för|flyta, -rinna; b) om tid, förhållanden ào förgå, lida,
skrida, gå till ända, förflyta [av. ~ away, o» on]; time o,es rapidly tiden [för]går fort; kingdoms and nations oj
kungariken och folk förgå; om ont o. d. gå över, npphöra [av. *v over; the storm soon ojed over]. 7. komma
igenom (fram) [av. ~

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangpass

- 609 —

passing

through^, ra passera äv. biidi.; få gå an (duga), godtagas; om lagförslag o. d. gå igenom, antagas [the bill ojed];
om examinand gå igenom i examen, godkännas. 8. försiggå, hända; it came to »v bibi. det begav sig; ~ off avlöpa
[«everything n^ed off very well], försiggå [äv. ~ on]. 9. jur. döma, fälla dom E[wp]o» över ngn, i en sak]; om
dom avkunnas. 10. fäkt. göra utfall. 11. kort. passa. II. tr 1. i aiim. passera; gå (fara, + komma &c) förbi Eäv. by],
fara (gå) om [we have ojed each other]'; övergå (gå över) flod, sjö, gräns &c E«fta ~ over], gå igenom skog &c;
~ by a) gå förbi i aiim.; 6) biidi. Eäv. ~ over] förbigå utan att uppmärksamma, förbise, Överhoppa, lämna
obeaktad; o, it over (by) in silence förbigå det med tystnad; o* over äv. förbigå vid befordran. 2. genomgå, utstå
[nu vani. ~ through]. 3. tillbringa tid E~ the winter, oj a pleasant evening]; oj away fördriva tid; o> o's time in -
ing tillbringa (fördriva) tiden med att.. 4. om lagförslag passera en myndighet, antagas (godkännas) av; gå
igenom, avlägga (F ta) examen Ean (o.'s) examination]. 5. överskrida, gå utöver vissa gränser, mått, antal,
befogenhet, Övergå ngns förmåga o. d. Et* mV comprehension (all understanding)]; ~ all description övergå all
beskrivning; it me to understand how .. det går över mitt förstånd [attbegripa]hur.. 6. aid. överträffa. 7. låta ngn
(ngt) gå (komma) fram ei. över, befordra, föra; in|föra, -smuggla; ~ in review låta passera revy, mönstra av.
biidi.; ~ o.'s hand over föra (fara med) handen över ngt E he ojed his hand across his [-forehead];-] {+fore-
head];+} oj your eye over this letter ögna (titta) igenom detta brev; a rope round it slå ett rep omkring det; ~ o.'s



sword through a p. genomborra ngn med sitt svärd, 8. antaga, godkänna [bill, resolution], besluta åtgärd E^e-
cree, measure, -scheme]; godkänna examinand, prov &c. 9. skicka vidare, langa E~ buckets of water from hand
to hand], räcka; \me over] the salt, please vid bordet var god och räck mig (F skicka hit) saltet; ~ in lämna in [a
cheque to a bank]; oj in o.'s cheques S lägga sig och dö, kola av; ~ off avvärja, parera anmärkning o. d.; read this
and oj it on läs detta och låt det gå vidare; ~ over räcka, överlämna [«o åt, till ngn]; rv round skicka omkring, låta
gå laget runt. 10. utjsläppa, -prångla falskt mynt, äv. bildl.; off falskeligen utgiva Eäv. refl. ^ off o. s.; for, as för,
såsom ngn ei. ngt]; ut-prångla [upon till ngn], 11. jur. överjlåta, -lämna. 12. [av]giva Eo.'s ivord sitt hedersord],
av-iägga Epromise, oath]. 13. uttala klander, anmärkning E[wp]on mot]; [ut]byta, växla ord, hämningar; jur.
avkunna [sentence dom]. 14. kök. passera, sila.

2. pass [pa:s] S 1. bergpass; svårframkomlig trång väg (passage). 2. i aiim. väg, led, genomjfart, -gång; färj-,
vadlställe, segelled.

3. pass [pa:s] s 1. passerande; genomfärd. 2.

godkännande i examen; vid univ. avläggande av endast godkänd examen utan överbetyg; obtain a oj gå igenom i
exameu. 3. sakernas ställning, läge, tillstånd, isht kritisk punkt (kritiskt läge), vändpunkt; be at a pretty oj vara
illa ute (vackert däran); things have come to a strange oj situationen har kommit i ett kritiskt läge; bring to oj
föra med sig om tid, åvägabringa, åstadkomma, sätta i verket, utföra; come to oj åstadkommas, åvägabringas,
komma till, uppkomma, hända. .4. respass, passersedel, lejdebrev; fribiljett å teater, järnväg &c Evanl. free oj]. 5.
fäkt. utfall o. stöt; make a oj at falla ut mot ngn, 6. taskspelar-konst. 7. magnetisörs [be]strykning. pass. förkortn.
för passive.

passabllle [pa/sobl] a 1. far bar, framkomlig, trafikabel. 2. om mynt gångbar äv. widi. 3. passabel, hjälplig,
antaglig, dräglig, tämligen god. -y [-i] adv hjälpligt, tämligen, rätt, någorlunda, passage [pae'sidj] s 1. passage,
färd, resa, gång; överjfart, -resa Pa sjön, -gång; genomjfart, -resa, -gång; ibi. konkr. förbipasserande personer;
bird of oj flyttfågel; engage a o, lösa passagerarebiljett, beställa plats; make (force) a o, tränga [sig] igenom
(fram), bana sig väg; work o.'s ~ arbeta som matros o. d. för överresan; be on o.'s ~ to vara på väg till .. 2. biidi.
övergång från ett ämne, tillstånd &c till ett annat [from från, to till]; tidens, händelsernas gång (förlopp). 3. fri
passage, rätt (möjlighet) till genomfart. 4. lagförslags &c behandling, antagande E^ of a bill]. 5. konkr. väg i
aiim. som ngn (ngt) passerar, bana, stråt; passage, [genom]gång mellan hus el. inomhus, korridor, trång förstuga;
kanal i aiim., in-, utjgång. 6. förbindelse, mellanhavande, utbyte av förtroenden, meddelanden o. d.; dust, vapen
{+-+} skifte, -lek Enu vani. oj of (at) arm#], biidi. ordj-skifte, -växling. 7. ställe i bok, föredrag o. d.: avsnitt;
mus. passage; ibi. episod iaiim. ~-money + [-'mAvni] s passagerareavgift, passant [pæsnt] a her. sedd från sidan
o. gående

med lyftad framtass [Hon >»]. pass-book [pa/sbuk] s 1. bankv. motbok. 2. band.

mot-, kontra|bok. pass enger [pæ/sin(d)5a] s 1. passagerare, resande; ~ train persontåg. 2. * vandrare, -er-by
[pa/sabai'] s en förbigående, passibüility [psesibi'liti] s egenskap att kunna lida (känna); mottaglighet för yttre
intryck, -ie [pæ'sibl] a. mest teoi. i stånd att lida; känslig, mottaglig för yttre intryck, passim [pæ'sim] adv lat. på
spridda ställen.

här och där. passing [per/sig] I. a 1. förbijgående, -farande; gjord i förbigående. 2. övergående, flyktig, flyende. 3.
examinerande. 4. åid. utomordentlig, synnerlig. II. adv åid. synnerligen, övermåttan. III. s förbi-, genomjfart,
bortgång + te, se 1. pass I, II; in oj i förbijgående, -farten.
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^•bell [-bel] s själaringning. ~ly [-li] adv 1. i förbigående, flyktigt. 2. åid. se passing II. ^-note [-nout] s mus.



genomgående not. passion [pæjn] I. s 1. vani. Po, Passion, Kristi lidande (pina). 2. passion, lidelse, av. stark
förkärlek, hänförelse; take (have) a ~ for fatta (hysa) en lidelsefull böjelse för. 8. våldsam sinnesrörelse, häftigt
utbrott [a ~ of weeping (tears)]; vredesutbrott], förbittring, ursinne; in a o, av. med hetta; fly (get) into.a ~ bli
ursinnig (rasande), råka i raseri Eabout över, för; with på ngn]; put in (throw into) a oj göra ngn ursinnig
(rasande). II. tr fylla med passion. III. itr fyllas av passion (djup känsla). ~ate [-it] a° I. hetlevrad, hetsig av. om
språk, debatt &c. 2. passionerad, lidelsefull, äv. uppfylld av längtan [for efter]. 3. eldig, lättrörd. lower [-flaua] s
bot. Pas-siflora passionsblomma.

påskalamm. 2. po. Övergång till annan religion, passllport [pa:'s|po:t] s 1. [res]pass; 4/ sjöpass. 2. i aiim.
lejdebrev, passersedel. -word [-wa:d] s isht lösen, igenkänningsord äv. Midi, past [pa:st] I. a [för]gången,
förfluten,'svunnen, förbi; English o, and present engelskan förr och nu; his o, life äv. hans föregåenden
(antecedentia); the o, month den gångna månaden, förliden månad; ~ tense se II, 2.; a hundred years oj för 100 år
sedan; for some time (years) o, sedan ngn tid (några år) tillbaka; for the o, three years sedan 3 år tillbaka; in
times long o, i länge sedan svunna tider. II. s 1. förfluten tid, forntid; föregående liv, ett förflutet; it is now a thing
of the o, det tillhör numera det förflutna; a woman with a oj en kvinna med ett förflutet. 2. gram. preteritum. III.
prep 1. förbi; utöver, utom: he ran oj the house han sprang förbi huset; the flrst house o, the corner första huset
om (på andra sidan) hörnet; ~ danger utom all fara; endurance (bearing) outhärdlig; he is oj help[ing] (remedy)
han är ohjälplig; we are o, all hope allt vårt hopp är nu förbi; ~

mending om sak oförbätterlig; he ist oj praying for det är ute med honom; oj recovery obotlig; he is o, work han
är gammal o. orkeslös. 2. över, efter tidpunkt; he stayed till o, two o'clock han stannade till över två; at half ~ one
kl. halv två; a quarter (ten) oj two en kvart (tio minuter) över två: an old man o, seventy en gubbe på över 70 år.
IV. adv förbi [go, ridet hurry ~]; the danger is ~ faran är över. paste [peist] I. si. seg, knådad massa, deg, ibi.
pastejdeg. 2. klister. 3. farm. pasta. 4. tekn. glasfluss; glasjuvel[er], oäkta ädelsten[ar], II. tr 1. klistra [up upp];
äv. klistra över [with paper]. 2. S klå upp, daska på ngn. aboard [-bo:d] s 1. limmad papp, kartong; ~ box
pappask, kartong. 2. bak-, klister|bord. 3. S a) spelkort; b) visitkort; c) järnvägsbiljett, pastel [pæ'stel, -al, av. - -] s
pastell färgstift; äv. pastellmålning, -eri. ~[l]ist [-ist] s pastellmålare.

pastern [pæ'sta:n] s karled på hast. Pasteur [pæsta:', pa:s -~]npr. [-p~ization[pæstarai-zei'Jn]-]
{+p~ization[pæstarai- zei'Jn]+} s pastörisering. p^ize [pæ'staraiz] tr + pastörisera^mjöik o. d.

pastil [pæ'stil], ~le [pæsti:'l] s 1. pastilj, tablett. 2. rökgubbe, pastime [pa/staim, pæs-] s tidsfördriv, nöje. past-
master [pa/stma/sta] s f. d. stormästare

i samfund; bildl. mästare [of in i konst o. d.]. Paston [pæ'stan] npr.

pastor [po/sta] I. s pastor, själa|herde, -sör-jare, kyrkoherde; i aiim. andlig ledare. II. tr taga vård om ss.
själaherde. ~al [pa:'st(a)r(a)l, pæs-] I. a° herde- [life, poem], pastoral-, idyllisk, lantlig; ^ cure själavård; the oj
epistles Pastoralbreven; ^ address (letter) se II, 4; oj staff se II, 5. II. s 1. pastoral, herdedikt. 2. herdaspel,
herdedrama. 3. mål. idyll. 4. biskops herdabrev; the Po,s Pastoralbreven. 5. biskopsstav, kräkla. ^ale [pæstara/li] s
mus. pastoral, herdaspel. ^ate [-rit] s 1. kyrkoherdetjänst; tjänstetid ss. kyrkoherde (pastor). 2. pastorer koii. ^ship
[-Jip] s se -ate 1. pastry [pei'stri] s finare bakverk tårtor, pastejer &o,bakelser, »^-cook [-kuk]s konditor,
sockerbagare.

pasturage [pcr/stjuridg, pæs-, -tjar-] s 1. betande, bete. 2. se -e I, 2, 3. pasture [pcr/stja, pæs-, -tjua] I. s 1. t
betande, bete. 2. bete gräs &c. 3. betesmark. II. tr 1. låta beta, släppa boskap på bete. 2. beta pa betesmark,
avbeta. III. itr beta. ~-ground [-gTaund], /valand [^lænd] se pasture I, 3. pasty I. [pæ'sti, pa:s-] s köttpastej. II.
[pei'sti] a degjig, -liknande; om hy matt, blek; ibi. blek-fet.

pat [pæt] I. si. lätt slag med flat yta (flata handen), smäll, klapp [a little oj on the back2. klimp, klick [of butter].
3. ljud av trippande

steg. II. tr o. itr 1. slå sakta med flat yta (flata handen), klappa [a p. on the back (cheek)]; släta
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till. 2. trippa lätt. III. adv precis, i rätta ögonblicket, genast till hands [have the story /»]; lämpligt, passande [the
story came /» to his purpose]. IV. a passande, träffande. Pat [pæt] npr 1. kortn. för Patrick; öknamn på irländare.
2. kortn. för Patricia. Pataligonia [paetagou'nia], -pa [pse'tara] nprr. patch [pætj] I. s 1. lapp i aiim., klut, flik,
stycke; musch[lapp]; he is not a o, on you F han är inte jämförlig med (går inte upp emot) dig. 2. fläck, ställe. 3.
jordjlapp, -stycke; täppa. II. tr lappa, sätta lapp[ar] på [ofta /» up]; laga; /» up äv. lappa ihop, Midi. äv. jämka
ihop, ordna npp, bilägga [a trouble [-(quarrel)]',-] {+(quar- rel)]',+} vårdslöst sätta (fuska ei. hafsa) ihop.
patchouli [pæ'tjuli(:)] s bot. farm. patschuli. patchtlwork [pæ'tj|wa:k] s 1. lappverk i lapptäcke, kudde o. d.; ~ quilt
lapptäcke. 2. fuskverk, röra, sammelsurium, -y [-i] a° lappig, hoplappad.

pate [peit] s F åid. skämts, skult, skalle. Pateley [pei'tli] npr.

patella [pate'la]s lat. l.nten skål. 2. anat.knäskål, patén [pætn] s kyrki. patén, oblattallrik, patency [pei'tnsi] s
tydlighet, patent [peitnt, äv. pæt-] I. a° 1. öppen, ej tillsluten; ibi. vidöppen, utbredd. 2. klar, tydlig, uppenbar. 3.
tillgänglig (öppen) för aiia. 4. privilegierad, patenterad; letters <» Se II. II. s 1. privilegiebrev; fribrev äv. Midi. 2.
upp-finnarpatent, patentbrev; ~ office patentbyrå; grant a /» bevilja ett patent; obtain a /» upon få patent på; take
out a <» for taga patent på. III. tr 1. patentera, bevilja patent på ngt. 2. få patent på ngt. /»ee [-i:', pæt-] s
patentinnehavare. ~-fuel [-fju'il]s briketter, /»-leather [-le'öa] s blankskinn, i sms. lack-[/» öoofs],

pater [pei'ta] s iat. 1. F. pappa. 2. [pæ'ta] förk. för Paternoster, /»famiiias [-fami'lises] s lat. skämts. familjefader.
<»nal [pata:'n(a)l] a°fader-lig, faders-, fäderneärvd; ~ aunt faster; /» grandmother farmor. /»nity [pata/niti] s
faderskap äv. biidi. P~noster [pæ'tano'sta] s 1. bönen Fader vår. 2. paternosterkula på radband;

radband; /» Row [----rou'] gata i London.

Patilerson [pæ't|asn], -eshall [-ajal], -ey [pei'ti] nprr.

path [pa:]}] s (Pi. /»s [pa:öz]) 1. [gång]stig, gång i trädgård o. d., gångbana; widi. stig, väg, stråt [the /» of glory
(virtue)]. 2. bana för löpning, cykling m. m.

pathetic [pajDe'tik] I. a (/»ally adv) patetisk, gripande, djupt rörande. II. s blott i pi. /»s patetiskt språk, patos,
/»alness [-alnis] s patos, det patetiska [of i], pathllfinder [pa:']D|fainda] s 'stigflnnare', pionjär. -less [-lis] a stiglös,
obanad. patholog|[ic[al°] [pae^alo'djik, -(a)l] a patologisk. -ist [pafDo'ladjist] s patolog, -y [-[pa£>o'-lad^i]-] {+
[pa£>o'- lad^i]+} s patologi.

pathos [pei'J)os] s patos, lidelsefull känsla, pathway [pa:'£>wei] s [gång]stig; i allm. Väg ofta bildl.

Patiala^paetise'la] npr.

patienllce [peijn|s] s 1. tålamod, långmodig-het; ihärdighet; have /» with ha tålamod med; lose (get out of) o.'s /»
förlora (tappa) tålamodet, bli otålig; be out of /» ha förlorat tålamodet, vara otålig [with a p.]; put out of /» göra
ngn otålig; trying to the <» tålamodsprövande. 2. kort. patiens. -t [-t] I. a° tålig, tålmodig; långmodig, fördragsam
[to, towards mot]; be r^j of tåligt fördraga (uthärda), biidi. medge, tillåta ngt. II. s patient, sjukling.

patina [pæ'tina] s konst, patina.

Patllman [pæ'tman], -mos [-mos], -na [-na],

-on [peitn], -ras [patræ's] nprr. patriarch [pei'tria:k] s patriark. /»al [-[peitria:'-k(a)l]-] {+[peitria:'- k(a)l]+} a°
patriarkalisk. ~ate [-it] s patriarkat; patriarksäte. /»y [-i] spatriarkaliskt [-[sty-relse]system.-] {+[sty-
relse]system.+} Patricia [patri'Ja, -Jia] npr. patricillan [patri'J|n] I. s patricier; ädling. II. a patricisk; adlig, -»ate [-i
i t] s 1. patricisk rang (värdighet). 2. patriciernas stånd. Patrick [pæ'trik] npr.

patrimonial [paetrilmou'nial] a° fäderneärvd. -y [--mani] s 1. fädernearv, arvegods. 2. kyrkogods.

patriot [pae'triat, pei't-] s patriot, ivrig fosterlandsvän. '»ic [paetrio'tik] a (/»ically adv) patriotisk,



fosterlandsälskande, '»ism [-[pær-triatizm]-] {+[pær- triatizm]+} s patriotism, fosterlandskärlek, patristic
[patri'stik] I. a teoi. patristisk. II. s

patristik vetensk. om kyrkofädernas lära.

Patroclus [patro'klas] npr. patrol [patrou'l] ^ I. s 1. patrullering. 2. pa-trull. II. itr patrullera, göra patrulltjänst. III.
tr patrullera på (omkring) plats, avpatrullera, patron [pei'tran, pæt-] s 1. rom. antik, patronus, så ännu kyrki. för
pastorat; i aiim. skyddsherre, beskyddare, gynnare [of arts and sciences]; skyddsjpatron, -helgon [vani. /» saint],
2. artigt om kund, gynnare [the ros of the turf {the gin-shop)]. 3. åid. Skeppare på mindre skepp, /»age
[pæ'tranid3] s 1. kyrki. patronatsrätt. 2. beskydd[arskap], stöd, ynnest. 3. i affärsspråk o. F kunders
('allmänhetens') välvilja (välvilliga hågkomst ei. bevågenhet); ibi. kundkrets, /»ess [-is] s patronessa itr patron 1;
beskyddarinna isht en under vars 'beskydd' basa-rer, baler o. d. anordnas; kvinnligt skyddshelgon.

/»ize [pæ'tranaiz] tr 1. beskydda, gynna, understödja. uppmuntra. 2. spela beskyddare mot ngn, bemöta med
beskyddande nedlåtenhet (överlägset beskyddande). 3. i affärsspråk o. F besöka (gynna) som kund, hålla sig till,
sizing [pæ'tranaizig] a° nedlåtet beskyddande; /» air beskyddarmin. patronymic [pætrani'mik] språkv. I. a
(/»allyacfo)
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patronymisk [name, suffix]. II. s patrony-mikon, fäderne-, familje|namn.

patroon [patru/n] s Am. hist, jorddrott under hoi-

ländarnas herravälde i New York o. New Jersey.

patten [pætn] s träsko, yttersko med järnring

under träsula.

1. patter [pæ'ta] I. itr 1. om regn mot ruta o. d. smattra, piska. 2. om fotsteg tassa, trippa. II. tr 1. sända regn, hagel
o. d. smattrande över (mot) ngt. 2. överstänka. III. s 1. smattrande. 2. trippande ljud av fotsteg.

2. patter [pæ'ta] I. tr o. itr 1. mumla [fram], rabbla [upp] böner o. d. 2. S pladdra, snattra isht om obekant språk
(tjuvspråk); oj flash prata slang (rotvälska). II. 5 tjuvspråk, rotvälska; Fplad-der, prat.

Patterdale [pae'tadeil] npr.

pattern [pæ't(a)n] I. s 1. mönster, före|bild, -döme, exempel [a o* of a wife (of domestic virtues)]: have for a take
oj by (from) taga till förebild. 2. modell, mönster att göra ngt eftei, tillklippt mönster [cut a ~ for a dress],
gjutmodell, schablon; after the oj of efter mönstret av; by (according to) oj enligt ett mönster. 3. varuprov,
provbit av tyg o. d.; biidi. typiskt fall av (exempel på) ngt. 4. mönster i matta, tyg, tapet &c [a cloth with a pretty
II. tr 1. forma, efterbilda [§up]on, after efter mönster]. 2. förse med mönster, teckna, ^-book [-buk] »
mönsterbok; bok med prover. ~-card [-ka:d] s mönster-, prov|karta. ~-post [-poust] s; by ~ post. som prov utan
värde.

Pattlierson [pæ't|asn], -eson [-isn], -i [-i(:)J -ison [-isn] nprr.

patty [pæ'ti] s liten pastej. ~pan [-pæn] s pastejform.

paucity [po/siti] s fåtalighet; knapp tillgång,. brist.

Paul [po:l] npr Paulus. ~ine I. [-i/n, --] npr. II. [-ain] a paulinsk, hörande till Paulus [the 4- ~ epistles]. -us [-as]
npr.

Pauncefote [po/nsfut, -fat] npr.



1. paunch [po:n(t)J] I. s våm, buk. II. tr skära upp o. rensa buken på.

2. paunch [po:n(t)J]s & tjockskamfilningsmatta.

pauper [po/pa] s utfattig person; fattighjon,

understödstagare. *vàsm [-rizm] s pauperism, fattigdom, ^ization [-raizei'Jn] s utarmande. ~ize [-raiz] tr utarma,
göra beroende av fattigvården.

Pausanias [porse/niæs] npr.

pause [po:z] I. s paus i aiim., äv. mus., avbrott, uppehåll i tal o. d.; tvekan, ovisshet; give oj to (put to a ~) göra
ngn tveksam, hejda; without a oj utan uppehåll. II. itr göra en paus (ett uppehåll), stanna, hejda sig; tveka,
betänka sig; ~ upon dröja (stanna) vid, hålla ut ton-, ~ from o.'s work stanna (göra ett uppehålP i sitt arbete.

pavan [pæ'van] s pavane gammal italiensk dans.

pavé [pæ'vei ei. fr.] s fr. 1. steniagd gata ei. väg;

on the oj se pavement 1. 2. beläggning av juveler, pave [peiv] tr belägga gata, golv o. d. med sten &c, se ojment,
stenjlägga, -sätta, ibi. bekläda, täcka; ~ the way bana väg[en] [to, for för], ^ment [-mant] s 1. gatläggning av sten,
tegei, asfalt, träkubb&c,sten|läggning, -sättning, [-[golv]-beläggning;-] {+[golv]- beläggning;+} on the oj på
gatan, på bar backe. 2. gångbana, trottoar; oj artist som utför teckningar i färgkrita på trottoar. 'vT [-a] s 1.
sten|läg-gare, -sättare. 2. gatsten. Pavia [pavi/a, pa:v-, pei'via] npr. pavilion [pavi'ljan] I. s 1. tält, isht stort
spetsigt prakttält. 2. paviljong i aiim., är. ark. utbyggnad på palats. II. tr innesluta i (pryda med) paviljong[er],
paving [pei'vig] s stenläggning &c se pavement

1. ~-stone [-stoun] s gatsten. pavio[u]r [pei'vja] s 1. se paver 1, 2. 2. hand-+ docka, jungfru för stensättning. paw
[po:] I. s djurs tass; F persons hand, labb, ibi. handstil; off! bort med tassarna! II. tr o. itr 1. vidröra (slå) med
tassen. 2. skrapa med hovarna (stampa) [på]. 3. F stryka med handen på (över), fingra på [äv. itr. ~ on, over],
hantera tafatt (oskickligt), pawky [po/ki] a° skotti. o. Nordengi. knipslug, klipsk.

pawl [po:l] I. s 1. mek. spärrhake. 2. & pall på gångspel. II. tr hejda medelst pallar.

1. pawn [po:n] s bonde i schack.

2. pawn [po:n] I. s pant; be in (at) oj vara satt (given) i pant; take into o, taga i pant; lend upon oj låna ut mot
pant. II. tr pantsätta, förpanta, biidi. sätta i pant [honour, word]. ^broker [-brouka] s pantlånare; o*'s [shop] se -
shop. ^broking [-brou^kig] s [-pantlåneri-[rörelse].-] {+pantlåneri- [rörelse].+} ~ee [-i/, - -] s pantjinnehavare, -
tagare. ~er [-a] s pant givare, -ägare. "wShop [-Jop] s pantlånekontor, -inrättning, ^/-ticket [-tivkit] s pant|kvitto, -
sedel.

Paxton [pæ'kstan] npr.

1. pay [pei] imp. o. PP. paid [-d] tr mest be-stryka med tjära, talg &c som skydd mot väta.

2. pay [pei] imp. o. pp. paid [-d] I. tr 1. betala i aiia bet. [a bill, debt, fee, hire &c; oj a p. mon-ey for a th.; in i
guid &c; into a p.'s hands direkt till ngn], erlägga; ~ o.'s way betala (göra rätt) för sig; ~ away utbetala; ~ back
betala igen (tillbaka); ~ down erlägga, betala kontant; ~ off a) [äv. ~ up] betala tiii fuiio: betala och avskeda
(avmönstra) sjöfolk; b) avbetala ; ^ out utbetala; bli kvitt genom att erlägga betalning; ~ over erlägga, överlämna
pengar; oj up ee oj off. 2. vedergälla, ersätta, löna [for för ngt; a p.'s kindness with [-ingratitude];-] {+ingrati-
tude];+} oj a p. for av. låta ngn få umgälla (plikta för) ngt, ge ngn igen för ngt [»v. ~ a V• off (F out) for]\ tukta,
straffa, 3. hembära, betyga, ägna, visa [attention, compliment, cotirt, homage, respect]; oj a visit to göra (av-
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lägga) ett besök hos, besöka pers. ei. ställe. 4. & /v out (away) sticka ut tross, fira ut (släcka på) ända. II. itr 1.
löna (betala) sig [£o do a th.], vara lönande; löna mödan; the business does not /» affären bär sig inte. 2. /» for a)
betala (erlägga betalning för) ngt; b) [be]täcka (uppväga) kostnaderna (utgifterna) för; c) få plikta för (umgälla)
ngt [with o.'s.Ii/e]; you shall o* for this det skall du få betala (sota för). 3. »k /» off falla (hålla) undan. III. s
betalning (avlöning) av. konkr., lön, & sold, hyra; be good /» F göra rätt för sig; löna (betala) sig bra; be in a p.'s
/» vara i ngns lön (tjänst, sold); take into o.'s /» taga i sin tjänst (sold), /»able [-abl] a 1. hand. om växel åc
betalbar, förfallen till betalning, 'att betalas' [on (at) a date; to a p.]. 2. om gruva lönande att bearbeta, i aiim.
lönande, vinstgivande, bärkraftig. /»-day [-dei] s 1. avlöningsdag.

+ 2. betalnings-, förfallo|dag. /»ee [-i/] s hand. remittent, /»master [-ma:sta] s isht X [-[rege-ments]kassör;-] {+
[rege- ments]kassör;+} /»-general i England ämbetsman som övervakar utbetalning av anslag beviljade av
parlamentet, /»ment [-mant] s betalande; betalning av. konkr., likvid, avlöning; day (time) of /» förfallojdag, -tid;
stop (suspend) /» inställa sina betalningar; /» received betalt kvitteras.

Payne [pein] npr.

paynim [pei'nim] åid. o. poet. I. s hedning. II. a hednisk, heden. + Paynter [pei'nta], Paysandu [peizand(j)u:', [-
pei-zse'ndu:]-] {+pei- zse'ndu:]+} nprr.

P. B. (öikortn. för British Pharmacopoeia; Plymouth Brethren; Prayer Book;Primitive Baptists. P. C. — Parish
Councillor]', Police Constable; Privy Councillor], p. c. = post card; per cent, p/c = petty cash; prices current. P.
D. = Postal District, pd. = paid.

pea [pi:] s ärt[a]; green ros gröna ärter; as like as two

peace [pi:s] I. s frid, fred, av. fredsslut; lugn, ro, stillhet: the [king's] /» allmänna ordningen (lugnet) i samhälle;
/» and quietness] lugn och frid; /» of conscience samvetsfrid; ro of mind (soul) sinnesfrid; /» to his ashesl frid
över hans aska! /» be with you! bibi. frid vare [med] eder! /» with honour ärofull fred; break the o, störa allmän
ordning; hold (keep) o.'s/» åid. hålla sig tyst (stilla), tiga [about, as to, on med ngt]; keep the ro hålla frid [ivith
med], ej störa allmän ordning, äv. upprätthålla allmänna ordningen; be bound [over] (holden) to keep the /»
förständigas (åläggas) att ej störa [lag och] allmän ordning; make (conclude a) /» sluta fred [ivith med]; make o.'s
ro with ingå fred (försona sig) med ngn; make a p.'s /» with försona ngn med en annan; [6e] at ro [leva] i frid
(fred) [from för]; at (by) the ro of Paris i (genom) freden i Paris; leave

in ro lämna (låta vara) i fred: may he rest in ro! vile han i frid! breach of the /» brott mot (störande av) allmänna
ordningen; commission of the ro fullmakt att vara fredsdomare; justice of the /» fredsdomare; be sworn of the ro
förordnas till fredsdomare. II. interj åid. stilla! tyst! /»able [-abl] 1. fredlig, fredsälskande, fridsam, -säll. 2. %
fridfull, stilla, /v-breaker [-breika] s fredsbrytare, fridstörare. /»ful [-f(u)l] a° 1. * se -able 1. 2. fridfull, stilla [life,
valley], ibi. fredlig [occupations, times], /»maker [-meika]s fredsstiftare,

äv. skämts, om revolver, krigsskepp o. d. /»-Offering

[-o(:)Nfarig] s försoningsoffer, -gärd. /»-officer [-o(:)Nfisa] s ordningens upprätthållare, + polisman. /»-pipe [-
paip] s fredspipa. Peacey [pi/si] npr.

1. peach [pi:tj] s 1. persika. 2. persikoträd [av. ro-tree]. 3. F överdängare; söt flicka.

2. peach [pi:t[] I. itr F .«i. S uppträda som angivare, skvallra [on, against på ngn]. II. tr % vittna mot, förråda
medbrottsiing.

Peachey [pi/tji] npr.

peachy [pi:'tji] a persikoliknande [cheek, [-complexion].-] {+com- plexion].+}

peailcock [pi:'|kok] I. s påfågel[stupp]; play the ro se följ. II. ref o. itr [äv. /» it] yvas, stoltsera, posera, brösta
(kråma) sig. -fowl [-faul] s påfågel i allm. pea-green [pi:'gri:'n] a ärtgrön. peahen [pi:'he'n, --] s påfågelshöna.
pea-jacket [pi/dgæ^kit] s sjömans stortröja.



1. peak [pi:k] I. s 1. spets, spetsig (avsmalnande) ände. 2. skärm På mössa. 3. & a) pik på gaffel, gaffelnock; b)
för- ei. akter|skarp; c) övre'spets av gaffelsegel. 4. spetsig bergstopp, bergspets. 5. attr. topp-; /» year
högkonjunk-turår. II. tr 4* pika gaffel, toppa rår, resa åror.

2. peak [pi:k] itr 1. se snipig (avmagrad) ut. 2. täras bort, tyna av [äv. /» and pine].

Peak [pi:k] npr; the /» berglandskap i Derbyshire.

peaküed [pi:k|t, äv. pi:'kid], -y [-i] a 1. spetsig, utlöpande i en spets, konliknande. 2. mest F snipig, avtärd, ynklig,
peal [pi:l] I. s 1. starkt ljudande klockringning; klockspel. 2. konkr. uppsättning av ringklockor, klockspel. 3.
skräll, brak, skall, dunder, orgels brus; /» of applause skallande applåd: ro of laughter skallande skratt[salva]: ros
of ordnance artillerisalvor. II. itr skrälla, skal-la, braka, dundra, brusa. III. tr låta skalla (dundra); the organ roed
forth .. orgeln uppstämde brusande .. pean [pr/an] se pæan.

peallnut [pi:'|nAt] s bot. jordnöt. - -pod [-pad] s

ärt|balja, -skida, pear [pea] s 1. päron. 2. päronträd [vani. ro-treé]. Pearce [pias] npr.

pearl [pa:l] I. s 1. pärla [cast /»s before swine] äv. biidi. 2. mest attr. pärlemor [/» button]. II. tr 1. pryda (besätta)
med pärlor. 2. framställa
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pärlgryn av sädeskorn. III. itrl. pärla, bilda pärlor av. widi. 2. fiska pärlor, o^-barley [-ba:'li] s pärlgryn. <v-diver
[-daiva] se --fisher. ^ed [-d] a 1. mest poet. pärl|sömmad, -prydd. 2. se -y 1. <v-fisher [-fija] s pärlfiskare. -ies [-
iz] s pi. F pärlprydd dräkt buren av costermongers. ~-oyster[-oista]s pärlmussla. [-*v-powder[-pau-da],-] {+*v-
powder[-pau- da],+} rw-white [-wait]s pärlvitt, vitt smink, vis-mutvitt. ~y [-i] a 1. lik en pärla, pärlskim-rande;
genomskinlig. 2. pärlrik. 3. se -ed 1. Pears [psaz], Pearsail [pi'aso:l] nprr. pear-shaped [ps'ajeipt] a päronformig. +
Pearson [piasn], Peary [pi'ari] nprr. peasant [peznt] s bonde, lantbo. ~ry [-ri] s i.

allmoge. 2. bondaktighet. pease [pi:z] s (pi. av pea) koii. aid. ärter. P/vblos-

som [-blosam] npr. peas[e]cod [pi:'zkod] s aw. ärtbalja, pease-pudding [pi:'zpu'dig] s ärtgröt. peall-shell [pi:'|J"el]
se --pod. --shooter [-Ju:ta] + s ärtbössa, --soup [-su:p] s ärtsoppa.

peat [pi:t] s bränntorv, ^-bog [-bog] s torvmosse. ~ery [-ari] s torv|täkt, -mosse, ^-moss [-mos] s 1. se - -bog. 2.
mosstorv. [-i] a 1. torvartad. 2. torvrik. pebbille [pebl] s 1. kiselsten, småsten. 2. [lins av] bergkristall, -ed [-d] o
poet. se föij. -y [-i] a fnll (ei. bestående) av kiselstenar. peccallbility [pek|abi'liti] s syndfullhet, -bie [-abl] a
syndfnll. -dillo [-adi'lo(u)] (Pi. ~es [-z]) s småsynd. -ncy [-ansi] s 1. syndfullhet. 2. synd. -nt [-ant] a° 1. syndig. 2.
felaktig, oriktig. 3. läk. osund, fördärvlig, -vi [-[peka/vi:]-] {+[pe- ka/vi:]+} s ut. (eg. 'jag har syndat1)
syndabekännelse.

Pechey [pi:'tji], Pechili [pe'tjili] nprr.

1. peck [pek] s 1. mått för torra varor (V4 bushel) 9,087 liter. 2. biidi. F mängd, massa, hop [a ^ of troubles
(dirt)].

2. peck [pek] I. tr 1. med näbbet picka (hacka) på (i), hacka hål i. 2. om f&glar picka (plocka) upp [ofta ~ up]. 3.
F äta i aiim.; picka (peta) i maten. 4. i aiim. hacka sönder, bryta ned ei. upp. 5. S slänga stenar o. d. II. itr med
näbbet picka, hacka [at på, i]; at äv. Midi. hacka på, häckla. III. s 1. pickande; hack, märke. 2. S mat. ^er[-a]« 1.
fågel som hackar [isht WOOdo,].

2. slags hacka. 3. S ätare. 4. S näsa, 'nos'. Peckham [pe'kam] npr. peckish [pe'kij]a° Fsugen,hungrigfisht/eeZ
Peckllitt [pe'k|it], -sniff [-'snif] nprr. pectoral [pe'ktaral] I. s 1. bröstsirat på prästerlig skrud, bröstplåt av. på



rustning. 2. läk. bröstme-del. II. a hörande till (buren på ei. nyttig för) bröstet, peculatlle [pe'kjul|eit] tr 0. itr
för|snilla, -skingra pengar; begå underslev, -lon [-ei'Jn] s försnillning, underslev, -or [^eita] s försnillare. peculiar
[pikju/lia] I. o 1. egen, säregen, egendomlig [tfo för]; ~ people (race) bibi. Guds egendomsfolk; People religiös
sekt. 2. särskild,

synnerlig [of ~ interest]. 3. besynnerlig, ovanlig. II. s 1. särskild egendom (rättighet). 2. kyrki. församling (kyrka)
under särskild jurisdiktion. *vity [pikju^liae'riti] s egenhet, egendomlighet. «vJy [-li] adv 1. en-, särskilt. 2.
särdeles, i synnerhet. 3. besynnerligt, ovanligt [dress pecuniary [pikju/niari] a° pekuniär, penning-;

penalty penningböter. pedagollgic[al°] [pedag|o'gik, -o'dsik, -(a)l] o pedagogisk. -gics [-o'giks, -o'dgiks] s pi.
pedagogik, -gue [-og] s pedagog, skolmästare. -gy [-ogi, -odji] s 1. pedagogik, lärarkall, -verksamhet. 2.
undervisning, pedal [pedl] I. s orgeipedal, cykeitrampa. II. tr o. itr använda pedal, trampa. III. [av. pi:dl] a
hörande till foten, pedant [pednt] s pedant. «Jc[al°] [pidæ'n-tik, ~(a)l] a pedantisk, ^ize [-aiz] I. itr uppträda
(skriva) pedantiskt. II. tr göra till pedant. ~ry [-ri] s pedanteri, peddle [pedl] I. itr 1. idka gårdfarihandel. 2. syssla
med småsaker, pyssla, knåpa. II. tr gå omkring och sälja ei. bjuda ut. ^r [-a] se pedlar.

pedestal [pe'distl] I. s piedestal, fotställning, postament, bas[is]. II. tr 1. uppställa på (förse med) piedestal. 2.
uppbära, pedestrian [pide'strian] I. a 1. gående till fots, fot-; ~ tour fotvandring. 2. biidi. prosaisk, var-, all|daglig.
II. s fot|gängare, -vandrare, /x/ism [-izm] s fotvandring ss. sport, vandrande till fots. ~ize [-aiz] itr vandra, idka
gångsport, göra fotvandringar [äv. ~ it]. pedillcle [pe'di|kl] s bioi. liten blom|stjälk, -skaft, -cure [-kjua] s 1.
pedikur, fotvård. 2. pedi-kurist. -gree [-gri:] s stam|träd, -tavla, släkttavla; härkomst; ~ cattle stambokförd
boskap. -greed [-gri:d] a stambokförd. pediment [pe'di|mant] s 1. ark. fronton, gavelfält. 2. grundval. ^al [-
me/ntl], ~ed [-mentid] a ark. frontonliknande. pedlar [pe'dla] s 1. gårdfarihandlare, kringvandrande småkrämare;
French tjuvspråk. 2. biidi. knåpare. [-ri] s 1. gårdfarihandel. 2. kramvaror, småkram av. biidi. pedometer
[pido'mita] s stegräknare. Pedro [pi:'dro(u), peid-, ped-] npr. peduncle [pidA'nkl] s blomskaft. Peebles [pi:blzj,
~shire [-J(i)a] nprr.

peek [pi:k] itr kika, titta genom springa o. d.

1. peel [pi:l] s hist, fästningstorn isht vid skotska gränsen [äv. ot-house*

2. peel [pi:l] s 1. bak-, ugnsjspade. 2. Am. år-blad.

3. peel [pi:l] I. s skal på frukt. II. tr 1. skala frukt, avbarka träd; skala av (bort) skal el. bark [äv. ~ off]. 2. F ta av
sig kläderna [orta ~ off]. III. itr 1. förlora (fälla) skal ei. bark. 2. om skal, överhud o. d. gå (falla) av, fjälla Eäv. ~
off]. 3. F ta av sig kläderna isht före kroppsövning.
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peeler [pi/la] s S polisman, 'byling'.

1. peep [pi:p] I. itr om fågelunge, råtta &c pipa. II. s pip[ande].

2. peep [pi:p] I- itr 1. kika (titta) genom springa ei. förstuiet [at på; in (out) at the door in (ut) genom dörren]. 2.
om dagsljus, blomknopp, karaktärsdrag börja bli synlig (framträda), röja sig, titta (skymta, sticka) fram [ofta /»
out]. II. s 1. titt genom springa o. d., förstulen blick; have a /» at se I. 1. 2. första fram|trädande, -brytande; o, of
dawn (day, the morning) första gryningsstrimma. 3. siktskåra på gevär, /»er [-a] s 1. en som kikar &c. 2. S mest
Pi. ros ögon, '[korp]gluggar\ /»-hole [-houl] s titthål, /»-show [-Jou] s tittskåp. /»-sight [-sait] se peep II, 3.

1. peer [pia] I. itr 1. stirra [at på]. 2. titta (skymta) fram. 3. visa sig, bli synlig, framträda. II. tr, /» 'out snoka reda
på.

2. peer [pia] I. s 1. [jäm]like; without /» se /»-less. 2. pär, medlem av högadeln i Engl., Skotti. ei. Iri.; /» of the
realm (of the United Kingdom) adelsman med ärftligt säte [och stämma] i överhuset. II. itr vara jämlik [with



med], b a samma rang som. III. tr 1. se II. 2. F göra till pär. /»age [-ridj] s 1. samtliga pärer, pärsstånd. 2.
pärsvärdighet; raise to the /» upphöja (göra) till pär. 3. pärs|förteckning, -kalender, /»ess [-ris, -res] s pärs hustru;
/» in her own right till börden högadlig dam. /»less [-lis] a makalös, oförliknelig.

peery [pi'ari] a snokande, nyfiken.

peevish [pi'/vij] a° kinkig, knarrig, vresig, ret-

Hg.

peewit [pi-'wit] se pewit.

Peg [peg] kortn. för Margaret.

peg [peg] I. s 1. pinne, bult, stift, sprint; tapp

i tunna; pligg [äv. SÄOC-/»]; skrilV på stränginstr.; biidi. a ro to hang upon anledning, förevändning, ämne för
tal, klagomål o. d.; come down a /» [lower] eg. komma ett pinnhål lägre, 'bli mjuk', stämma ned tonen; take
(bring, let) a p. down a /» [lower] tvinga ngn att stämma ned tonen, stuka ngn; move (stir, start) a /» röra sig ur
fläcken. 2. F träben; skämts, ben. 3. S grogg. II. tr 1. fästa med pinne (sprint &c); pligga [down fast]; biidi.
[fast]binda [äv. /» down; to vid]. 2. markera med pinnar vid ut-stakning o. d. [vani. /» OUt]. 3. stöta, slänga
stenar Ac [at på]; /» out i krocket slå klot på måipinnen. III. itr 1. [ofta /» away (off, on, along)] F ivrigt gå
(knoga) på' [at med ngt]; /» p*]'S dricka grogg. 2. /» out S a) kola av, dö; b) 'stupa', bli ruinerad.

pegamoid [pe'gamoid] s pegamoid.

Pegllasus [pe'g|asas], -gy [-i] nprr.

peg-hole [pe'ghoul] s pinnhål.

Pegllotty [pe'gati], -ram [pi/gram] nprr.

peg-tOp [pe'gto'p, --] S snurra med metallspets; /» trousers byxor vida upptill o. smala nedtill.

peignoir [pei'nwa:, -wo:] s fr. penjoar, kamkofta: badkappa, pejorative [pi/djarativ] språkv. I. a pejorativ

nedsättande. II. s pejorativt ord. pekin [pi:ki'n, - -'] s 1. siags sidentyg. 2. civil person. P/»ese [-i:'z] I. o hörande
till Peking. II. s siags kinesisk hund [äv. /» dog (spaniel)]. Peking [pi:ki'g, - -] npr. /»ese [-i/z] se Pekinese.

pekoe [pi/kou, pe'kou] s siags te.

pelagic [pelæ^ik, pi-] a hörande tili öppna

sjön; storajö-, djup vattens-, pelargonium [pelagou'njam] s bot. pelargonia. Pelasgllian [pelse'zglian, pi-] hist. I. a
pelaögisk.

II. s pelasger. -ic [-ik] a se -ian I. Peleg [pi:'leg] npr.

pelerine [pe'lari:n] s pelerin ytterkrage. Peleus [pi:'lju:s] npr.

pelf [pelf] s koii. vani. förakti. pengar, rikedom, slem vinning.

Pelüham [pe'lam], -las [pi/liæs] nprr. pelican [pe'likan] s zooi. pelikan, pelisse [peli/s, pi-] s fr. pelis, dam- ei.
bàrn|-kappa.

pellet [pe'lit] S 1. liten kula av trä, papper, bröd

&c.; piller. 2. förr kanonkula, nu [bly]hagel. Pelley [pe'li] npr.

pellicle [pe'likl] s tunn hinna; Ant skum på vätska, pell-mell [pe'lme'l] I. adv 1. huller om buller, om varandra
(vartannat). 2. huvudstupa, brådstörtat. II. [- -] a oordnad, förvirrad.

III. s tumult, oordning; handgemäng. pellucid [pel(j)u:'sid] a° genomskinlig, klar. Pelly [pe'li] npr.

Pelmanllism [pe'lman|izm] npr system för moralisk o. intellektuell själviippfostran. -1st [-ist] S anhängare av-



ism. -ize [-aiz]£r utbilda efter -ism. Peloponneslle [pe'lapan|i:s] npr. -lan [-i:'J(i)an] I. a peloponnesisk. II. s
peloponnesier. -US [-i:'sas] npr Peloponnesos. Pelops [pir'lops] npr.

1. pelt [pelt] I. tr kasta på, bombardera [with med]. II. itr 1. dunka (hamra) på'. 2. om regn, snö piska; roing rain
slagregn. 3. kasta, slänga [at på]. 4. trava (traska) iväg. III. s kastande, bombarderande, slag av ngt kastat; om
regn &c piskande; [at] full /» i full fart.

2. pelt [pelt] 3 djurs fäll, päls; oberett skinn. /»ry [-ri] s koti. pälsdjurs oberedda skinn, päls|verk, -varor.

Pemllherton [pe'm|batn], -bridge [-bridj] nprr. Pembroke [pe'mbruk] npr o. s; p<o [eiiipt. för /» table] siags fäll-,
klaff|bord. ^shire [-J(i)a] npr. pe mm lean [pe/mikan] s pemmikan torkat o. pressat oxkött.

1. pen [pen] I. s fålla, kätte, hönsbur; F bostad. II. tr 1. instänga husdjur i fålla &c. 2. aiim. instänga [ofta /» up
(in)].

2. pen [pen] I. 5 1. skrivpenna äv. biidi.; make a living with o.'s /» leva av sin penna; make a /» formera en
gåspenna; take /» in hand fatta

hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt X militärterm sjö term F famiUürt P lägre språk S slangpenal
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pennan; take up the ~ se föreg., äv. slå sig på skriftställeri; o,-and-ink attr. utförd med bläck och penna, ibi.
littei*är. 2. svanhona [äv. ~ sican]. II. tr skriva; skriftligen avfatta, uppteckna, nedskriva, penljal [pi:'n(a)l] a° 1.
straffande, kriminell, straff-; ~ law (code) strafflag; ~ colony straffkoloni; ~ servitude straffarbete. 2. straff|-bar, -
värd [act], -alize [-aiz] tr 1. belägga med laga straff. 2. sport. uug. handikappa, -alty [pe'nlti] s 1. laga straff, vite;
pay the ~ of straffas (böta) för: [up]on (under) ~ of vid äventyr (vite) av. 2. sport ung. handikap; fotb. straffspark,
-ance [pe'nans] I. s penitens, bot[göring, -övning]; do oj göra bot [for för]. II. tr ålägga ngn botfgöring]. Penang
[pinse'q, pen-] npr se äv. una«r lawyer. penates [penei'ti:z, pin-] s pi. rom. mytoi. pena-

ter, husgudar; biidi. hem. Penberthy [pe/nb9(:)J>i] npr. pence [pens] s pi. av penny. penchant [pa:Ja:, pa:'gja:g] s
fr. böjelse, förkärlek [for för], pencil [pensl] I. S 1. åid., konstnärs pensel äv. bildl. 2. blyertspenna, ritstift; blue o,
blåpenna; copying-ink oj anilin-, kopie|penna. II. tr 1. åid. måla. 2. teckna (skissera, rita, skriva) med blyerts. 3.
pensla. 4. kappl. anteckna hästs namn i vadbok. ~-case [-keis] s 1. blyertsstift.

+ 2. fodral för blyertspennor, pendant [pe'ndant] I. s 1. iaiim. ngt nedhängande: hängprydnad, örhänge,
nedhängande gasarm el. ljuskrona; bygel på fickur. 2. ark. nedhängande

slutsten i gotiskt valv. 3. & a) hangare, skänkling, topprep; b) vimpel; broad o, stan-dert. 4. [vani. pa:da:]
pendang, motjstycke, -svårighet [to till]. II. a se pendent. Pendean [pendi/n] npr.

pendency [pe'ndansi] s om rättegång oavgjort tillstånd.

Pendennis [pende'nis] npr. pendent [pe'ndant] a 1. nedhängande. 2. överhängande, över-, utskjutande; lutande. 3.
oavgjord. Pender [pe'nda] npr.

pend|ing [pe'ndig] I. a 1. pågående, svävande, oavgjord; jur. anhängig [suit]. 2. se -ent 2. II. prep under [loppet
av]; i avvaktan på [A«s return].

Pendleübury [pe'ndljb(a)ri], -ton [-tn] nprr. pendragon [pendræ'gan] s forntida brittisk furste ei. hövding.

pendulilate [pe'ndjuljeit] itr pendla, svängasomen pendel; biidi. vackla. tveka, -ous [-os] a° 1. nedhängande,
hängande fritt. 2. svängande, pendlande. 3. $ svävande, oavgjord, -um [-am] s pendel; biidi. vacklande
(obeslutsam) person. -um-ciock [-amklok] s pendelur, pendyl. Penelope [pine'lapi] npr.

penetrllability [pe^nitrjabi'liti] s genomtränglig-het. -able [--abl] a° 1. genomträng!ig, till-

gänglig. 2. büdi. tillgänglig, mottaglig, känslig. -alia [-ei'lia] s pi. det innersta isht av byggnad-, biidi. det allra



heligaste, -ant [--ant] a se -a-tive. -ate [--eit] I. tr penetrera, intränga i, genomtränga; biidi.äv. utgrunda,
genomskåda [a p.'s mind, design, meaning, the truth]; be nvd with vara genomträngd av [awe, a. sense of]. II. itr
intränga äv. biidi., tränga fram, bana sig väg [into, to, through i, till, genom], -ating [--eitig] a° se -ative. -ation [-
ei'Jn] s

1. genom-, inträngande äv. biidi.; X kulas ge-nomträngningsförmåga. 2. skarpsinne; o, of judgment skärpa i
omdömet, -ative [--eitiv] a° genomträngande, skarp; skarpsinnig.

Penfold [pe'nfould], Penge [pen(d)5] nprr. penguin [pe'ggwin] s ZOoi. pingvin. penholder [pe'nhoulda] s
pennskaft. Penicuik [pe'nikju:k] npr. peninsullla [pini'nsjula, pan-] s halvö; the Po+ Pyreneiska halvön, -ar [-] a
halvöliknande, hörande till en halvö; Poj hörande till Pyreneiska halvön; the Po, war kriget därstädes 1808—14.

penitenlice [pe/nit(a)n|s] s 1. % se penance. 2. botfärdighet, ånger, -t [-t] I. a° botfärdig, ångerfull. II. s botgörare,
botfärdig syndare; skrifte-, biktjbarn. -tial [penite'nj(a)l] a° bot- [psalms &c]. -tiary [penite'njari] I. a hörande till
(undergående) bot[göring]; pe--fnitentiär; ^ house se II, 2. II. s 1. rom. kat. pe-nitentiaria i p&vi. kurian. 2.
korrektionshus, -anstalt, tukthus, penknife [pe'nnaif] s pennkniv. Penmaenmaur [penmanmo/] npr. penman
[pe'nman] s 1. skriftställare, skribent.

2. [skön]skrivare [vani. med attr. good, expert

ibi. skrivlärare. ~8hip [-Jip] s 1. skriv|-ande, -konst, [hand]stil. 2.avfatt|ande,-ning;

litterär Stil.

Penn [pen] npr.

pen-name [pe'nneim] s pseudonym, penjnant [pe'nant] s 1. se -dant I, 3. 2. se -non. penniless [pe'nilis] o utan ett
öre, ut|fattig,

-blottad, F pank. Pennington [pe'nigtan] npr. pennon [pe'nan] s vimpel, men lansflagg. Pennsylvania
[pensilvei'nia] npr.

penn'y [pe'ni] S (pl. -ies [-z] flera ^-slantar, el. pence när värdet avses) eng. kopparmynt shilling: öre): a pretty oj
'en vacker slant* betydande summa pengar; turn an honest oj förtjäna pengar på hederligt arbete, äv. [för]tjäna en
extra slant; not (never) a o, inte ett öre; in for a oj, in for a pound ordspr. när man gett ett finger får man ge hela
handen med, har man sagt A får man säga B. o,-&--line [-alai'n] a om skrift (författare) betald efter 1 penny
raden; billig, som betalas med en spottstyver. *t/-a-liner [-alai'na] s ung. notis-+ jägare;uselt betald skribent, ~-
post [-poust], o, - postage [-pou^stidg] s normalporto å i penny.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangpennyroyal

— 617 —

perception

/»royal [-roi'al] s bot. siags mynta, /»weight [-weit]s rikt 24 grains, /»-wise [-waiz] a småsnål; /» and pound-
foolish sparsam i smått, slösaktig i stort, /»worth [pe'na{),pe'niwa(:)}>] s så mycket som fås för 1 penny; valuta
för sina pengar [a good, great, rich, bad *»]; not a /» inte ett grand (dugg), penological [pi:n|alo'd3ik(a)l] o°
kriminalpoli-tisk. -y [-o/lad3i]s poenologi, kriminalpolitik, Penllrhyn [pe'n|rin, - -'], -rith [-ri|>, ibi. - -],

-rose [-rouz, --] nprr. penseroso [pensarou'zo(u)] a itai. tankfull, pensile [pe'nsil] a hängande, svävande, pension
[pe'nj(a)n] I. s 1. pension, årligt underhåll; not for a /» F inte för allt i världen. 2. [pa:sio:, pa/gsio:!}] pensionat;
av. helpension skola. II. tr pensionera; /» off ge avsked med pension. III. itr vara inackorderad pä pensionat (i
helpension), /»able [-abl] o pensions|mässig, -berättigad, pensions- [age], /»ary [-ari] I. s pensionär. II. a
pensionerad, pensions-; besoldad. /»er [-a] s 1. pensionär. 2. i Cambridge student som ej är stipendiat. 3. ngns
legohjon, dräng, pensive [pe'nsiv] a° tankfull, grubblande, pent [pent] a (eg. PP. av 1 pen II) in|spärrad, -stängd
[ofta /» up («»)], biidi. undertryckt [emotion, anger], penta- [penta] grek. i sms. fem-, pentalicle [pe'nt|akl] s
alvkors, pentagram, -d [-sed] s femtal. -gon [-agan] s femhörning. -gonal [-æ'gan(a)l] a fem|hörnig, -kantig, -



gram [-agræm] s se -cle. -meter [-æ'mita] s metr. pentameter, femfotad vers. P-teuch [-atju:k] Sj the /»
Pentateuken 5 uose böcker, -thlon [-æ'j)lon] s sport, femkamp.. Pentecost [pe/ntiko(:)st] s nubiott judarnas [-
pingst-högtid].-] {+pingst- högtid].+} /»al [---1] a pingst-. Penthesilea [pe'n£>esili(:)'a] npr. penthouse
[pe'nthaus] s tnibyggt utskjutande skjul, sluttande regntak; fristående skjul med sluttande tak; /» eyebrows
framskjutande buskiga ögonbryn.

Pentllland [pe'nt|land], -onvillo [-anvil] nprr. pentroof [pe'ntru:f] s pulpettak med rail blott åt

en sida.

pentstemon[pe'ntsti(:)man]« bot. Pent[a]stemon. penult [pinA'lt, pen-] s o. a % se föij. /»imate [-imit] mest
vetensk. I. a näst sista. II. S gram. penultima, näst sista stavelse, penumbra [pinA'mtyra, pen-] s halvskugga,
penurliious [pinju'arias, pen-] a° 1. åid. torftig, karg. 2. snål, njugg, -y [pe'njuri] s 1. armod, torftighet. 2. brist [of
på], penllwiper [pe'n|waipa] s penntorkare. -woman

[-wuman] s författarinna. Penzance [penzæ'ns. -za:ns] npr. peon [pju:n, pi/an] s 1. i Indien fotsoldat, infödd
poliskonstapel, ordonnans. 2. i spanska Amerika dagsverkare; drängpojke, peony [pi'ani] s bot. pion [blush like a

people [pi:pl] I. s 1. (pi. /»« [-z]) folk[slag], nation. 2. koii., bebandi. ss. pi. folk, befolkning; ngns folk, män
(följe), anhöriga; [-människorna],-] {+människor- na],+} personer; the /» det lägre folket, menigheten, den stora
hopen; fifty /» 50 personer; many (a great many) /» mycket (en massa) folk; my /» de mina, mina närmaste
(anhöriga); young *» unga människor, ungdom; why do you ask me of all /»? varför frågar du just mig? 3. ss.
pron. man, folk; /» say folk säger; what will /» say? yad ska folk säga? II. tr befolka, bebo, biidi. äv. [-[«pp]-
fylla.-] {+[«pp]- fylla.+}

pep [pep] s (förkortn. ror pep per) Am. S kraft, fart, kläm.

Pepin [pe'pin] npr.

pepper [pe'pa] I. s peppar. II. tr 1. peppra äv. biidi. 2. [full]pricka, översålla [with med]. 3. peppra på, beskjuta
med bagei o. d. 4. t tukta, piska upp ngn. III. itr skjuta hageiskott o. d. [at på], /»-and-salt [-ranso/lt] s mest attr.
[plagg av] grå- ei. svart- och vit|spräckligt tyg. /»box[-boks], /»-caster,/»-castor[-ka:sta] s pepparjdosa, -flaska
med perforerat lock, /»corn [-ko:n] s pepparkorn, /»mint [-mint] s pep-parmynta. /»-pot [-pot] s 1. se --castor. 2.
väst-ind. starkt kryddad kött- el. fisk|rätt. /»y [-ri] a° 1. lik peppar, pepprig. 2. biidi. a) om tal ei. skrift pepprad,
skarp, bitande; b) om pers. hetsig, ettrig, argsint, pepllsin [pe'p|sin] s fysioi. pepsin, -tic [-tik] a hörande till
(befordrande) matsmältningen, -tone [-toun] s pepton. Pepys [pe'pis, pi:ps, uv. peps] npr. per [pa:, obeton. pa]
prep lat. genom, med, 'per' &c; /» advance förskottsvis; /» annum (diem, mensem) om året, årligen (om dagen, i
månaden); /» cent procent; /» se i och för sig; as /» hand. efter, enligt, per. förkortn. för period. Pera [pi'ara] npr.

peradventure [parad ve'n tja] åid. se perchance. Perak [paræ'k, pi-] npr. perambulatile [paræ'mbjul|eit] tr 1.
genom|-vandra, -resa. 2. uppgå rågångar o. d. [the boundaries of a parish], -ion [-ei'Jn] s 1. genomvandrande,
vandring, strövtåg till fots. 2. inspektionsresa. 3. uppgående av gräns. 4. omkrets; område, utsträckning, -or [-
[p(a)-rae'mbjuleita]-] {+[p(a)- rae'mbjuleita]+} s barnvagn, per annum [paræ'nam] se under per. perceivüable
[pa(:)si:'v|abl] a° förnim-, märk|-bar; begriplig, lätt insedd (förstådd), -e [-] tr 1. förnimma, uppfatta med yttre
sinne; märka, varsebliva. 2. fatta, inse. per cent [pase'nt] se under per. percentage [pa(:)se'ntid3] s procent,
percept [pa:'sept] s psyk. förnimmelse, /»ibility [pa^se'ptibi'liti] s förnimbarhet; fattbarhet. /»ible [pa(:)se'ptibl] a°
förnim-, märk|bar; fattbar. <»ion [pa(:)se'pjn] s 1. förnimmelse,
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varseblivning. 2. förnimmande; iakttagelseförmåga, uppfattning. ~ive [pa(:)se'ptiv]



I. förnimmande [creature], förnimmelse-; ^ faculty se -ivity. 2. begåvad med god (snabb) uppfattning [of av]: iw.
förstående, ^iveness [pa(:)se'ptivnis], ~ivity [-i'viti] s snabb [-uppfattningsförmåga],-] {+upp-
fattningsförmåga],+} förnimmelse-, varsebliv-nings|förmåga.

Perceval [pa:'siv(a)l] npr.

1. perch [po:tJ] s abborre.

2. perch [pa:tj] 1. &id. stång. 2. pinne för höns etc., biidi. upphöjd (säker) plats; take o.'s

0, se II; hop (tip over) the ~ S 'trilla av pinn', dö, av. 'stå på huvudet', bli ruinerad; knock a p. off his ~ F avfärda
('expediera', göra kål på) ngn. 3. *t> prick i farled. 4. F hög kuskbock. 5. långbom mellan fram- o. bakvagn. 6.
mätstång [av. pole, rod]; ss. längdmått 5xj2 yards; ss. ytmått [äv. square Vi6o acre.

II. itr om fåglar flyga upp och sätta sig (sitta)

på gren o. d., ibi. äv. om pers. o. sak. [klättra Upp

och] sitta uppflugen; I'm off to ~ F nu kryper jag till kojs. III. tr sätta upp på pinne ei.

ngt högt [äv. refl. ~ O. S. se II]; ofta i part. ojed

[up] on a tree uppflugen i ett träd; a castle <>*ed on a crag en borg högt uppe på en klippa.

perchance [pa(:)tja:'ns] adv åid. til-1 äventyrs, percher [pa:'tja] s zooi. sittfågel. percipienllce [pa(:)si'pian[s] s ae
perception 2. -t [-t] I. a förnimmande, uppfattande, medveten. II. s förnimmande varelse. Percival [pa:'siv(a)l]
npr. percolatile [pa:'kaleit, -kol-] I. tr 1. genomtränga. 2. % filtrera, sila. II."itr sila (sippra, rinna) igenom, -lon
[pe:kalei'Jn] «\1. farm. filtrering. 2. silande, genomsipprande. -or [-a] s [kaffepanna med] filtreringsapparat. per
contra [pa:ko'ntra] iat. å andra sidan, percuss [pa:kA's] tr o. itr iak. perkutera. ~ion [pa(:)kA/Jn] s slag, stöt; läk.
perkussion; <v, cap tänd-, knall|hatt. r^jve [pa(:)kA'siv] a slående, perkussions-. percutaneous [pa:kju(:)tei/nias]
a° befintlig

(gående) under huden. Percy [pa/si] npr. per diem [pa:dai'em] se under per. Perdita [pa:'dita] npr.

perdition [pa:di'Jn] s fördärv, förstörelse; teoi.

evig fördömelse. perdu[e] [pa:dju:'] a ^ om utpost, spejare &c placerad i framskjuten farlig ställning; liggande på
lur, dold äv. biidi. peregrin [pe'rigrin] se -e. <vate [-eit] I. itr vandra (färdas) [omkring]. II. tr vandra igenom
(över), nation [---ei'Jn] s vandring

(färd) från ort till ort (i främmande land). ~at0T

[-eita] s vandrare, pilgrim, ^e [pe'rigri(:)n]

1. a aid. utländsk; ~ falcon se II. II. s zooi. pilgrimsfalk.

peremptory [pare'm(p)t(a)ri] a° 1. avgörande,

definitiv, slutlig. 2. bestämd; nödvändig. 8. isht om pers. själv-, tvärjsäker, myndig i påståenden.

perennial [parè'njal] I.1. som varar hela året igenom. 2. om växt perenn, flerårig. 3. [-[be]-ständig,-] {+[be]-
ständig,+} varaktig. II. s perenn växt av. biidi. Perez [pi'arez] npr.

perfect [pa/fikt] I. a° 1. fulländad, fullt utbildad; hemmastadd, bevandrad [i n H; om iaxa fullständigt inlärd. 2.
full|komlig, -ständig; ~ nonsense ren strunt. II. s gram. per-fektum. III. [vani. pa(:)fe'kt] tr 1. full|borda, -ända. 2.
fullkomna, göra fullkomlig; fullt utbilda ngn [in i], nihility [pa(:)feNktibi'liti] s perfektibilitet. ~ible
[pa(:)fe'ktabl] a perfek-tibel, utvecklingsmöjlig. ~lon [pafe'kjn] s 1. fullkomnande. 2. fulländning,fullkomlighet;
pi. <**s fullkomligheter, stora förtjänster; it is det är fullkomligheten själv; to

perforatlle [pa:'far|eit] I. tr perforera, genom|-borra, -stinga. II. itr tränga in [into i]. III. [pa/farit] a perforerad,
genomborrad med många små hål. -ion [-ei'Jn] s 1. perforering, genomborrande. 2. hål, Öppning, perforce
[pa(:)fo:'s] adv av tvång, [-nödvändigtvis],-] {+nödvändigt- vis],+} nödtvunget, ovillkorligen; of förmedelst, på



grund av. perform [pafo:'m] I. tr 1. utföra, verkställa [icommand, operation, undertaking], uträtta [task], fullgöra,
uppfylla [duty, promise]. 2. förrätta, utföra ceremoni, gudstjänst; spela [« •¥part en roll]; utföra, föredraga
musikstycke; ~ tricks om dresserade djur göra konster. II. itr uppträda i skådespel; om dresserade djur göra
konster; traktera (spela) instrument [on the flute]. ^able [-abl] a utförbar, görlig, o^ance [-ans] s 1. utförande,
verkställande, fullgörande. 2. prestation, verk. 3. uppträdande [in public, as a speaker]; uppförande av skådespel,
föredrag, framställning; offentlig föreställning [give a o,, a theatrical flrst night ~ premiär; special ~ gäst|spel, -
uppträdande. ~er [-a] s en uppträdande, spelande, skådespelare, perfume [pa:'fju:m] I. s 1. doft, vällukt. 2.
parfym. II. [vani. --] tr parfymera, fylla med vällukt. ~r [--a] s pa$ym|handlare, »tillverkare. ^ry [--ari] s
parfymeri, perfunctory [pa(:)fA'g(k)tari] om pers. o. sak. gjord (görande ngt) blott för formens skull (utan
intresse), likgiltig, mekanisk, ytlig. Perga [pa:'ga], ~mos{-mos], «*mus[-mas] nprr. pergola [pa:'gala] s pergola,
perhaps [pahæ'ps, F av. præps] adv kanske,

kanhända; so kanske det. peri [pi'ari] s persisk mytoi. peri, fe. perillcarditis [peNri|ka:dai'tis] s iak. hjärtsäcks-

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangpericardium

— 619 —

perpetration

[-inflammation.-cardium[-ka:'diam]sanat.hjärt-säck.-]

{+inflammation.-cardium[-ka:'diam]sanat.hjärt- säck.+} -carp [--ka:p] s bot. frukt|hylle, -vägg. Pericles
[pe'riklirz] npr.

perillcranium [perijkrei'niam] s anat. huvudskålshinna; skämts, skalle, vett. -dot [--dot] 8 min. peridot, olivin. -
gee [--dji:] s astr. peri-geum. -helion [-hi/lian] s astr. perihelium. peril [pe'ril] I. s fara, våda, farlighet, risk; at (to)
a p.'s på ngns egen risk (eget ansvar); at the ~ of his life med fara för sitt liv, äv. vid äventyr av livets förlust; be
in ~ of o.'s life (of being ..) vara i fara för sitt liv (att bli..); in the hour of ~ i farans stund; on (at) the ~ of being ..
med risk att bli .. II. tr sätta (bringa) i fara, äventyra, riskera, /»ous [-as] a° farlig, vådlig. Perim [pari'm, per-] npr.

perimeter [pari'mita] s mat. perimeter, omkrets, period [pi'ari|ad] s 1. period i aiiabet., tidrymd, tidevarv; the ~
nutiden; a girl of the ro en modern flicka. 2. åid. gräns, slut; put (set) a to (bring to a ~) göra slut på. 3. gram.
fullständig mening. 4. pi. vältaligt föredrag, vältalighet. 5. paus. 6. tecknet punkt. 7. pi. menstruation. *»ic [-
o'dik] a periodisk, /»ical [-o/dik(a)l] I. a° se -ic. II. s periodisk skrift, tidskrift. ~icity [- -adi'siti] s vetensk.
periodi-citet, periodisk växling, perillpatetic [peNri|pate'tik] I. a (-patetically adv) 1. filos, peripatetisk. 2. ofta
skämts, kringvandrande. II. 8 1. filos, peripatetiker. 2. vani. skämts, vandringsman, fotgängare, äv. gård-
farihandlare. -pheral [pari'faral, per-] a° periferisk, yttre, -phery [pari'fari, per-] s periferi, omkrets, -phrasis
[pari'frasis] s perifras, omskrivande talesätt. -phrastic[al°] [-fræ'-stik, -(a)l]« perifrastisk, omskrivande, -scope [- -
skoup] s fys. & X periskop, perish [pe'rij] I. itr omkomma, förgås [by (from) hunger av hunger; by the
swordgQnom svärd; with cold av köld]; gå förlorad, förstöras, fördärvas, avtyna, vissna bort. II. tr mest i pass.
fördärva; be roed ivith cold (hunger) vara förbi av köld (hunger), /»ability [-^-a-bi'liti]-] {+^-a- bi'liti]+} s
förgänglighet. /»able [-abl] I. a° förgänglig. II. s blott i pi. o>s hand. ömtåliga varor, peristyle [pe'ristail] s
peristyl, kolonnad omkring byggnad ei. gård. peritonlleum [pexrit|o(u)ni:/am] s anat. bukhinna.

-itis [- -anai'tis] s iak. bukhinneinflammation. periwig [pe'riwig] I. s peruk. II. tr sätta peruk på.

1. periwinkle [pe'riwiqkl] s bot. vintergröna

(Vinca).

2. periwinkle [pe'riwigkl] s zooi. ätbar strandsnäcka.

perjurlte [pa/dga] refl försvärja sig, svärja falskt, begå mened, -ed [-d] a menedig. -er [-ra] menedare. -ious
[pad3u'arias] a° se -ed. -y [-ri] s mened, perk [pa:k] F I. itr sätta näsan i vädret, brösta

sig, oblygt tränga sig fram (på) [av. ~ up], ibi. stirra; om sak. sticka upp (fram); /» up kvickna till, komma sig. II.



tr 1. pynta (styra) ut [äv. ~ up (out)]. 2. sträcka (hålla, sätta) upp [head, tailj. III. a % se -y. Perkin[s] [pa:'kin, -z]
npr. perky [pa/ki] a° 1. framfusig, näsvis, när-

gången; morsk, kavat. 2. vräkig, sprättig. permanenlice [pa:'manan|s] s beständighet; varaktighet,
oföränderlighet. -cy [-si] s 1. se -ce; for a /» för beständigt. 2. ngn ei. ngt bestående (permanent), -t [-t] a°
permanent, ständig, varaktig, stadigvarande, ordinarie [staff, appointment], fast, stående; /» abode + fast bostad.

^permellability [pa:"mi|abi'liti] s genomtränglig-het. -able [--abl] a° genomtränglig [by, to för, av], -ate [--eit] tr
o. itr om vatten, ljus &c genomtränga, intränga (sprida sig) [i] äv. biidi. -ation [-ei'Jn] s genom-, inträngande,
permissible [pa(:)m|i'sabl] a° tillåtlig, tillständig; the limits of the ~ gränserna för det till-låtna. -ion [-i'Jn] s
tillåtelse, tillstånd, lov [to + inf. att]; by /» of.. med tillstånd av ..; with your /» med förlov [sagt], -ive [-i'siv] a°

1. tillåtande, tillstädjande [bill, legislation].

2. tillåten, medgiven.

permit [pa(:)mi't] I. tr tillåta, tillstädja, medgiva; weather rating om vädret tillåter [det]. II. itr, ro of tillåta,
medgiva. III. [pa:'mit] s 1. tillståndsbevis, skriftligt tillstånd. 2. se permission.

permutilable [pa(:)mju:'tabl] a° utbytbar, -ation [pa-.mjuitei'Jn] s 1. t förändring, omkastning. 2. mat.
permutation, -e [pa(:)mju:'t] tr om|kasta, -flytta.

Pernambuco [pa:næmb(j)u:'ko(u), -nam-] npr. pernicious [pa:ni'Jas] a° 1. i hög grad fördärvlig [to för],
ödeläggande, dödsbringande [-[disease].-] {+[dis- ease].+} 2. t ondskefull, pernickety [pani'kati] a mest Am. F
noga, nogräknad, om sak. kinkig, ömtålig, benig, peroratlle [pe'roreit, -rar-] itr 1. orera, hålla tal. 2. avsluta sitt
tal. -ion [perorei'Jn] s 1. vältalig avslutning av tal. 2. föredrag, tal. Perllouse [par|u:'z, per-], -owne [-ou'n] nprr.
peroxide [pa(:)ro'ksaid] s kem. [su]peroxid. perpend [pa:pe'nd] tr o. itr åid. överväga, fundera [på].

perpendicular [pa:p(a)ndi/kju|la] I. a° perpen-

dikulär, lodrät; skämts, om pers. upprätt, i stående ställning; ~ style byggn. perpendikular-

Stil sengotisk stil med långa lodräta linjer; /» to i rät

vinkel mot. II. s 1. geom. perpendikel [äv. /» line]. 2. lodsnöre, vattenpass. 3. upprätt ställning; widi. redbarhet,
rättskaffenhet. 4. S måltid på stående fot; /» drink snaps, /»ity [- - - -læ'riti] s lodräthet. perpetratile [pa:'pitr|eit] tr
föröva, begå [crime, blunder], äv. skämts, [pun, caricature], -ion [parpitrei'Jn] * 1. begående, förövande. 2.
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ill|gärning, -dåd, ogärning, -or [-eita] s förövare, gärningsman, perpetualll [pape'tju|al] a° ständig, oupphörlig,
oavbruten, evig; rv/ motion perpetuum mobile. -te [-eit] tr göra ständig, bevara för all tid, föreviga, -tion
[pa(:)peNtjuei'Jn] s bevarande för all tid, förevigande, perpetuity [pa:pitju'iti] s 1. beständighet, evärd-lig
fortvaro; in (to, for) oj för beständigt (evärdliga tider). 2. ständig (evärdlig) besittning; perpetuellt arrende; jur.
oförytterlig egendom. 3. [engångssumma för viss] livränta, perplex [paple'ks] tr 1. om pers. för|virra, -bryl-la,
sätta i bryderi, göra rådlös. 2. om sak. intrassla, krångla till, göra oredig (invecklad). ~ed [-t] a (~edly [-idli] adv)
1. för|bryllad, -virrad, råd|lös, - vill. 2. invecklad, trasslig. ~ity [-iti] s 1. förvirring, bryderi, rådlöshet,
villrådighet; huvudbry. 2. trasslighet, invecklad beskaffenhet, brydsamhet; virrvarr. perquisit e [pa:'kwiz|it] s 1.
biinkomst, extra förtjänst; pi. -es äv. sportler. 2. F extra slant, drickspengar. 3. uteslutande rättighet, -lon [-i'jnjs
noggrann undersökning (efterforskning). Perrilault [pe'r|o(u)], -ett [-it], -in [-in] nprr. perron [pe'ron] s större
fritrappa tin kyrka, slott &c. perry [pe'ri] s päronvin, 'most'. Perse [pa:s] npr.

persecutlJe [pa:'sikju:t] tr 1. förfölja [the Christians were -ed]. 2. ansätta, plåga, genera [a p. with questions]. -ion



[pa:sikju:'Jn] s förföljelse. -or [-o] s förföljare. Persellphone [pa:se'|fani], -polis [-polis], -us [pa:'sju:s, -sjas] nprr.

perseverllance [pa:sivi'a|rans] s ihärdighet, uthållighet, ståndaktighet; fnal ~ teoi. framhärdande intill ändan, -ant
[-rant] se -ing. -e [-] itr framhärda, hålla ut [in, with i, med], fasthålla vid, förbli ståndaktig, -ing [-rig] a° ihärdig,
ståndaktig, uthållig. Persia [pa:'Ja] npr Persien, ^n [patjn] I. a persisk. II. s 1. perser. 2. persiska [språket]. 3. %
persienn, persiennes [pa:sie'nz] s Pi. ytterpersienner. persiflage [pa'asifla/g, pa:s-] s fr. gyckel, spe, drift.

persimmon [pa:si'man] s bot. persimon|träd, -frukt.

persist [pa(:)si/st] itr 1. hårdnackat framhärda [in i, vid; o.'s opinion (purpose, course)], fasthålla [in vid]; envisas.
2. fortleva, härda ut. ~ence [-ns], ~ency[-nsi] s 1. framhärdande, hårdnackenhet, envishet. 2. fortlevande, »»ent [-
nt] a° ihärdig, ståndaktig, envis, person [pa:'s(a)n] s person i aiia bet.; ngns person, yttre människa, gestalt [he
had a fine «*]; a young ~ en ung människa, isht ung dam; in ~ personligen, själv; in o.'s [own] ~ i egen hög
person; in the of i ngns person, personifierad (åskådliggjord) i, i ngns roll; tall (short) of (in) ~ reslig (li-

ten) till växten; without respect of o, utan anseende till person, ^able [-abl] a, % väl-skapad, med fagert yttre,
^age [-idg] s 1. betydande ei. förnäm person[lighet]; become a o» bli en person av betydenhet. 2. person i aiim.,
ofta skämts, el. iron. 3. uppträdande person i drama, roman o. d., roll. ~al [-(a)l] a 1. personlig i aiia bet., äv.
närgången, kränkande [insult, remarks, abuse; do not let us become ~ estate (property) jur. personlig
lösegendom. 2. yttre, kroppslig. -—-ality [-æ'liti] s 1. personlighet, egenskapen att vara person, personlig tillvaro;
personligt väsen, person. 2. personlighet, personlig karaktär [she has a charming /x/j. 3. mest pi. -ies
personligheter, personliga anspelningar (anmärkningar ei. angrepp), ^atize [-alaiz] tr personifiera. ally [-ali] 1.
personlig|en, -t; i egen person. 2. för egen del; ~ I see no objection för [min] egen del har jag ingenting att
invända. alty [-alti] s jur. personlig egendom, ^ate [-eit] tr 1. spela ngns roll, framställa (uppträda som} ngn på
scenen. 2. falskeligen utgiva sig för ngn. nation [-ei'Jn] s 1. framställande (spelande) av roii. 2. bedrägligt
uppträdande under annans namn. 3. personifiering. ~a-

tor [-eita] S framställare av roll (annan person). rxJfication [pa:soxnifikei'Jn] s personifikation, -wify [pa:so'nifai]
tr personifiera, förkroppsliga. ~nel [pa:sane1] s personal isht mii., på

sjukhüs o. d.

perspective [pa(:)spe'ktiv] I. si. perspektivritning. 2. perspektiv äv. Midi.; utsikt; in ~ a) perspektiviskt, b) ss. adj.
blivande, 'in spe'. II. a° perspektivisk.

perspictlacious [pa:spik|ei'Jas] a° skarp-, klarj-synt. -acity [-æ'siti] s klarsynthet; skarpsinnighet. -ulty [-ju'iti] s
klarhet, tydlighet, åskådlighet i stil, uttryckssätt. -U0US [--juas] rta klar, åskådlig.

perspirijation [pa:sparei'Jn] s 1. svettning, ut-dunstning. 2. svett, -e [paspai'a] I. itr svettas. II. tr ut|8vettas, -
dunsta.

persualide [pa(:)swei'd] tr 1. övertyga [that om att, of om ngt], intala; ~ out of lyckas avråda ngn, genom sakskäl
få ngn att avstå från; "o o. s. äv. intala sig, förmå sig att tro. 2. övertala, förmå [to inf. att; into, to till ngt], -der [-
da]s övertalare &c;pi. S sporrar, pisk|a,-slag. -Sion [~3n]s 1. övertalning,-tygande. 2. övertalningsförmåga [av.
powerfi] (gift) of 3. övertygelse, förvissning äv. religiös, tro; trossamfund.

persuasive [pa(:)swei'siv] I. övertalande,-tygande, bevekande; ~ power se -ness. II. s motiv, bevekelsegrund.
^ness [-nis] s övertal-nings|förmåga, -konst; övertygande kraft.

pert [part] a° 1. näsvis, näbbig: a ~ girl en näspärla (näbbgädda). 2. åid livlig, flink;duktig.

pertain [pa:tei'n] itr med to 1. tillhöra. 2. hänföra sig till, gälla, angå.
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Perth [pa:£>], /»shire [-J~(i)a] nprr. pertinacillous [pa:ti|nei'Jas] a° envis av. om sjuk. dom, halsstarrig,
ståndaktig, -ty [-nae'siti] s envishet, halsstarrighet, ståndaktighet, pertinenllce, -cy [pa:'tinan|s, -si] s samband
med saken i rråga, tillämplighet, -t [-t] I. a° stående i samband [to med], hörande till saken, tillämplig, träffande.
II. stillbehör; tillhörande egendom, perturb [pa(:)ta:'b] tr 1. bringa i oordning, rubba. 2. förvirra, oroa, störa.
<vation [-[pa:-ta:bei'Jn]-] {+[pa:- ta:bei'Jn]+} s oordning, förvirring, oro, störning, rubbning.

Peru [paru-/], *»gia [-d3ia], ~gino [-[perud3i:'-no(u)]-] {+[perud3i:'- no(u)]+} nprr.

peruke [parur'k] s peruk, perusllal [paru:'z|l, per-] s [genom]läsning. -e [-] tr uppmärksamt genomläsa, läsa i
allm., bildl. granska, mönstra. Peruvian [paru/vian] I. a peruansk, Peru-;

bark f.rift. kinabark. II. s peruan, pervalide [pa(:)v|ei'd] tr 1. gå (vandra) genom.

2. isht om vätska genom|gå, -tränga; uppfylla, genomströmma ortabüdi. [--sionpei^n]*genomträngande.-] {+-
sionpei^n]*genom- trängande.+} -sive [-ei'siv] a° genomträngande.

perverslie [pa(:)va:'s] a° 1. pervers, förvänd, oriktig, vrång. 2. för|stockad, -härdad. 3. gensträ vig, vresig, tvär. -
ion [pa(:)va:'Jn] s förvrängning, -vridande, -därv[ande]. -ity [-iti] 8 förvänd het, vrånghet &c, jfr -c. pervert
[pa(:)va:'t] I. tr 1. för|vända, -vränga, -vrida; education förvänd uppfostran. 2. moraliskt för|sämra, -därva, -föra, -
leda, föra på villovägar, förleda till avfall Mn rätta tron. II. itr avfalla. III. [pa:'va:t] s avfälling, pervious [pa:'vias]
a 1. genomtränglig; framkomlig, öppen, tillgänglig [to för]. 2. biidi. mottaglig, tillgänglig. 3. genomskinlig, klar.
4. t genomträngande. Pescadores [peskado/riz] npr. peseta [pase'ta] s peseta spanskt silvermynt. Peshawar
[paJo:'a] npr.

pesky [pe'ski] a° Am. F förbaskad, förarglig, otrevlig.

pessimisllm [pe'simi|zm] s pessimism, -t [-st] s pessimist. -tic[al°] [pesimi'stik, -(a)l] a pessimistisk.

pest[pest]s 1. plågoris, otyg, odjur äv. om pers. 2. * pest, farsot; ~ [up]-n him! må hin ta honom! Pestalozzi
[pestalo'tsi] npr. pester [pe'sta] tr ansätta, plåga, besvära. Pesth [pest] npr.

pestillferous [pesti'|faras] a° 1. pestbringande, förpestad. 2. i hög grad skadlig, menlig, fördärvlig. -lence
[pe'stilans] * pest, farsot, widi. äv. pestsmitta, -lent [pe'stilant] a° 1. döds-, fördärv|bringande, fördärvlig. 2.
pestartad.

3. ofta skämts, odräglig, besvärlig, -ientiai [-[pe-stile'nJ(a)l]-] {+[pe- stile'nJ(a)l]+} a° 1. se -ferous. -2. pestartad:
ibi. stinkande; F odräglig. 3. moraliskt fördärvlig.

pestle [pes(t)l] I. s 1. mortelstöt. 2. stamp i

stampkvarn o. d. II. tr stöta i mortel. III. itr arbeta med mortelstöt.

1. pet [pet] I. s 1. favoritdjur. 2. om pers. kelgris, älskling; ~ name smeknamn; ss. attr. adj. älsklings-, favorit-
[pupil,aversion];aojchild has many names ordst. kärt barn har många namn. II. tr kela med, skämma bort.

2. pet [pet] I. s anfall av dåligt lynne; take [the"] bli fnurrig, fatta humör; be in a ~ se //. II itr vara ur humör, tjura.

petal [petl] s bot. kronblad. ~ine [pe'talain] a hörande till (liknande) kronblad, /»led [-d] a försedd med kronblad,
petard [peta/d, pi-] s 1. petard. 2. fyrv. svär-mare.

Pete [pi:t] kortn. för Peter. Peter [pi/ta] npr Petrus, Pet[t]er, Per; rob ~ to pay Paul ordst. röva från en för att ge åt
en annan, låna av en för att betala skuld tiii en annan; Jish kolja; pence (penny), ro-pence (-penny) hist,
peterspenningen, peter [pr/ta] itr SF*» out eg. om ström, malmåder ta slut, sjunga på sista versen. Peterborough
[pi:'ta|b(a)ra, -bAra], -head [-hed],

-s [-z], -sburg [-zba:g], -sfleld [-zfr.ld] nprr. petersham [pr/tajam] s 1. tjockt luddigt kläde;

överrock av dylikt tyg. 2. siags tjockt sidenband, petition [piti'J(a)n, pa-] I. s 1. begäran, anhållan; make ~
anhålla. 2. petition, böneskrift; jur. skrifti. framställning tm domstol [bring in (pre/er) a inlaga; file o.'s av.
inlämna sin konkursansökan; address (present) a for ingå med en petition om. 3. bön [äv. i Fader vår]. II. tr 1.



begära, anhålla om ngt. 2. petitionera (göra framställning) hos, inlämna en petition till ffor om ngt]. III. itr
petitionera, bönfalla [for om]. ~ary [-ari] a bedjande, , bönfallande. ~er [-a] s petitionär; kärande i
skilsmässoprocess.

Peto [pi/to(u)], Petrarch [pr/tra:k] nprr. petrel [pe'tr(a)l]s*ooi. stormfågel [äv. stormby }»]. Petrie [pi:'tri] npr.

petrillfaction [petrijfse'kjn] s förstening äv. konkr. o. biidi., petrifikat. -fication [--fikei'J"n] s % se föreg. -fy [--
fai] I. tr förvandla till sten, förstena; widi. äv. lamslå. II. itr förstenas; biidi. äv. förbenas. Petrograd [pe'trogræd]
npr. petrol [pe'tral, -ol] I. s bensin. II. tr förse med bensin, /»eum [pitrou'liam, pat-] s petroleum, bergolja; refined
fotogen, petrous [pe'tras] a stenhård. Petruchio [pitru:'kio(u), pat-, -tjio(u)] npr. petticoat [pe'tikout] s kjol, isht
underkjol; ^ government kjo[rte]lregemente. pettifog [pe'tifog] itr uppträda som brännvins-advokat; bruka
advokatknep; krångla, bråka om småsaker. ~ger [-a] s brännvinsadvokat, lagvrängare; krångelmakare. <-»gery [-
ari] s advokatknep, lagvrängning. <-»ging [-ig] I. s lagvrängning, advokatyr, krångel. II. a upp-
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trädande som brännvinsadvokat, lagvrän-gande; småsinnad fcritic]. Petti grew [pe'tigru:] npr. pettish [pe'tij] a°
knarrig, retlig, F grinig. Pettit [pe'tit] npr.

pettitoes [pe'titouz] s pi. grisfötter isht mn trätt, petty [pe'ti] a° 1. liten, obetydlig, ringa;

Pevensey [pe'v(a)nzi], Peveril [pe'varil] nprr. + pew [pju:] I. s fast kyrkbänk. II. tr 1. förse + med kyrkbänkar. 2.
instänga i kyrkbänk, ^-holder [-houlda] s bänkinnehavare i kyrka, pewit [pi/wit] s zooi. tofsvipa, pewll-opener
[pju/|oupna] s bänköppnare i kyrka. - -rent [-rent] s bänkhyra. pewter [pju/ta] s 1. legering av tenn o. biy; bri-
tanniametall. 2. koii. tennkärl; tennjkanna, -stop. 3. S prispokal, penningpris; pengar. Phædllo[fi/d|o(u)], -ra[-ra],
-rus[-ras],Phaethon

[fei'ajDon] nprr. phaeton [feitn] s faetong lätt öppen fyrhjulig vagn. phalange [fæ/læn(d)j] se phalanx. phalanjx
[fge'lsejgks] (Pi. -xes [-gksiz] o. -ges

[--nd3i:z]) s falang, fylking äv. biidi. phanerogam [fæ/narogæm]s bot. fanerogam. ~ic

[---ik], 'v.ous [fcenaro'gamas] a fanerogam. phantasm [fæ'ntæzm] s 1. fantasi-, dröm|bild, inbillningsfoster,
fantom, hjärnspöke. 2. 'syn', vålnad, ^agoria [—ago^'ria] s 1. fan-tasmagori. 2. gyckelbild, rad av gyckelbilder,
bländverk. ~al [- -(a)l] ~ic [- -ik] a fantastisk, illusorisk, skenbar, drömlik. + phantom [fse'ntam] s 1. spöke,
vålnad. 2. sken-, dröm|bild, hjärnspöke, fantom. Pharamond [fae'rama'nd, -mond] npr. Pharaoh [fs'aro(u)] npr o. s
farao. pharisa!!ic[al°] [færisei^lk, -(a)l] a fariseisk.

-ism [-—zm] s fariséernas lära; fariseism. Pharisee [fæ'risi:] s farisé. pharmal!ceutic[al°] [fa:ma!s(j)u/tik, -(a)l] a
far-maceutisk; ~ chemist examinerad apotekare, -ceutics [-s(j)u/tiks] 5 farmaci, -cist [-sist] s farmaceut,
apotekare, -cologist [-ko'ladjist] s farmakolog. -cology [-ko'ladji] s farmakologi. -copæia [-kapi/a] s farmakopé. -
cy [-si] s 1. farmaci: apotekarjkonst, -yrke. 2. apotek, pharos [fs'aros] s fyrbåk. Pharsalia [fa:sei'lia] npr.

pharynllgal [farli'ggl], -geal [-i'ndgial] a anat. hörande till svalget, -gitis [fserindgai'tis] s läk. svalginflammation,
-x [fse'rirjks] s svalg, phaslle; fei|z]. -is[-sis]*(Pi.-es[-si:z])sfas,skede. Ph. B. [pi/eitjbi/]förkortn. för Bachelor o f
Philosophy. Ph. D.fpi/eitJdi/J = Doctor of Philosophy.

pheasant [feznt] s zooi. fasan. ~ry [-ri] s fasa-

n|eri, -gård. Phebe [fr/bi], Phelps [felps] nprr. phenacetin [finae'sitin, fen-] s farm, fenacetin. Phenicia
[fuOni'JXiJa, -sia] se Phænicia. Phenix

[fi/niks] se Phænix. phenol [fi/nol] s kem. farm, fenol, phenomenllal [fmo'minKa)!] a° fenomen|al, -ell, hörande



till fenomen, -on [-an] (pi. -a [-a]) s fenomen i aiim., äv. 'ngt fenomenalt', phew [f:, py:, fju:] interj uttr. otålighet
el. vämjelse

asch! usch! phial [fai'al] S liten glasflaska isht för medicin.

Phidias [fi'diaes, faid-], Philadelphia [-[filade'l-fia]-] {+[filade'l- fia]+} nprr.

philander [filæ'nda] itr driva kurtis, flörta [with med ngn]; ~ with av. kurtisera, ^er [-ra] s kurtisör.

philanthropüe [fi'lan^roup] s se -ist. -ic[al°]

[-fjro'pik, -(a)l] a filantropisk, philanthropist [filæ'n£>rap|ist, -J>rop-] s filan-trop. -ize [-aiz] I itr ägna sig åt
filantropisk verksamhet. II. tr behandla filantropiskt, -y [-i] s filantropi, filantropisk verksamhet, philatelllic
[fil|ate/lik] a filatelistisk. -ist [-[-æ'-talist]-] {+[-æ'- talist]+} s filatelist, frimärkssamlare. -y [-[-æ'-tali]-] {+[-æ'-
tali]+} s filateli. Philhrick [fi'lbrik], Philemon [fili/mon, fai-,

-man] nprr. philiiharmonic [fil|(h)a:mo'nik] I. a filharmonisk. II. s musikälskare, -hellene [-heli:n] I. s filhellen,
'grekvän'. II. a o. -hellenic [-[-he-li/nik]-] {+[-he- li/nik]+} a filhellenisk. Philidor [fi'lido:] npr.

Philip [fi'lip], ~pa [-a], ~pi [- -'ai av. - --] nprr. Philippillan [fili'p|ian] s invånare i Filippi. -c

[-ik] S filippik, filippiskt tal av Demostenes; häftigt (dundrande) tal (strafftal) mot ngu. philippinlla [filipi:'n|a], -e
[-] s filipin. Philippine [fi'lipain, -i:n] a; the ~ islands Filippinerna [av. the Philips [fi'lips] npr.

Philistia [fili'stia] npr bibi. Filistéen; biidi. kälkborgarnas stånd, philistinüe [fi'listjain] I. s 1. bibi. filisté. 2.
kälkborgare, bracka. II. a 1. filiste-isk. 2. kälkborgerlig. -ism [-inizm] s kälk-borgerlighet.

Phillimore [fi'limo:], Phillips [fi'lips], Philocte-tes [filakti:'ti:z] nprr.

philologIlic[al°] [filalo'djik, -(a)l] a filologisk, språkvetenskaplig, -ist [filo'ladgist] s filolog, -y [filo'lad^i] s
tilologi, språkvetenskap. Philomel [fi'lom|el, -lam-], ~a [~i:'la] nprr poet.

näktergalen, philosophüer [fil|o'safa] s filosof i aiia bet.; stone aikem. de vises sten. -ic[al°] [-aso'fik, -(a)l, -azo-]
a filosofisk i aiia bet.; äv. lärd, vis, lugn. -ism [-o'safizm] s skenfilosofi, falsk visdom, -ist [-o'safist] s
kvasifilosof. -ize [-[-o'-safaiz]-] {+[-o'- safaiz]+} I. itr filosofera. II. tr förklara (be-
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handla) filosofiskt, -y [-o'safi] s filosofi i allm., filosofiskt system; morals moralfilosofi, etik. Philliostratus
[fil^stratas], -pot[ts][-pot, -s ]nprr. philtller, -re [fi'lta] I. s kärleksdryck. II. tr förhäxa med kärleksdryck.
Phine[h]as [fi'niæs, -os], Phip[ps] [fip, -s] nprr. phiz [fiz] s F (skämts, förkortn. av physiognomy)

ansikte, uppsyn, phlebotomize [flibo'tam|aiz, fleb-] tr åderlåta, -y [-i] s åderlåtning. Phlegethon [fle'gi^on] npr.
phlegm [Hem] s 1. slem. 2. flegma, tröghet. ~atic [flegmæ'tik] a (^atically adv) flegma-tisk, trög. ~on [fle'gman] s
läk. inflammation i ceiivävnad. ~y [-i] a 1. iak. flegmonös. 2. se -a tic.

phlox [floks] s bot. flox.

Phocilian [fou'Jian, -sian] grek. antik. I. a fokisk.

II. s lokier. -8 [fou'sis] npr Fokis. Phæblle [fi:'b|i], -us [-as] nprr. Phoenicia [fini/J(i)a, -sia] npr Fenicien.

[-n] I. a fenicisk. II. s fenicier. phoenix [fi/niks] s 1. mytoi. fågel Fenix. 2. bot. dadelpalm.

1. phone [foun] s, tr o. itr Fförkortn. för telephone; äv. telefonlur £hang up the

2. phone [foun] s fon. språkljud. ~tic[al°} [fo(u)-ne'tik, fan-; -(a)l] a fonetisk, ljudenlig. ~ti-cian [-iti'Jn, av. fon-]
s fonetiker. <vticize [fo(u)ne/tisaiz] tr återge med fonetisk skrift, /»tics [fo(u)ne/tiks, fan-] s pi. fonetik. ~tist [-
itist] s 1. se -ticinn. 2. förkämpe för fonetisk stavning.



phonic [fou'nik, fon-] a ljud-; akustisk. [-s] s pi. 1. i aiim. läran om ljud; akustik. 2. fonetik.

phonoügram [fou'najgraem] s 1. fonetiskt tecken. 2. fonogram. -graph [-græf, -gra:f] s fonograf. -graphic [-
græ'fik] a (-graphically adv) 1. fonografisk. 2. fonetisk, -logy [fo(u)-no'ladgi, fan-] s språkv. fonologi, ljudlära. -
type [fou'notaip, -nat-] s fonetisk bokstavstyp (stil), phosphate [fo'sfit, -fe(i)t] s kem. fosfat, phosphoresce
[fosfare's] itr fosforescera, lysa i mörkret. ~nce [-ns] s fosforescens. ~nt [-nt] a fosforescerande. phosphorllic
[fosf|o'rik] a 1. fosforescerande. 2. innehållande fosfor, fosfor-, -ous [-(a)ras] a fosforhaltig. -US [-(a)ras] s 1.
fosfor. 2. t morgonstjärnan, photo [fou'to(u)] F förkortn. för photograph. photochrome [fou'ta|kroum] s
fotokromografi. -graph [-græf, -grcuf] I. s fotografi. II. tr o.

itr fotografera; äv. framträda på fotografi [well, badly], -grapher [fato'grafa, fot-] s fotograf. -graphic[al°] [-
græ'fik, ~(a)l] « fotografisk, -graphy [fato'grafi, fot-] s fotografi ss. konst, fo-+ tografering. -gravure [-gravju'a] .s
fotogravyr. phrase [freiz] I. s 1. fras äv. mus., talesätt, [-uttryckssätt].-] {+ut- tryckssätt].+} 2. sätt att uttrycka sig,
ngns

skrivsätt (stil ei. språk), diktion. II. tr uttrycka, ge uttryck åt; beteckna, benämna, /»-book [-buk] s frassamling,
parlör. [-~olog-ic[al°]-] {+~olog- ic[al°]+} [iialo/djik,-(a)l]a fraseologisk. <»ology [-io'ladji] s fraseologi,
uttryckssätt, språk, phrenetic [frine'tik] a (

phrenic [fre'nik] a anat. hörande till mellangärdet.

phrenological [frenalo'd3ik(a)l] a° frenolo-gisk. -1st [frino'ladjist, fren-] s i renolog. -y [frino'ladgi, fren-] s
frenologi. Phrygia [fri'^ia] npr Frygien. ~n [-n] a fry-gisk.

Phryne [frai'ni(:)] npr.

phthis!lic[ai] Q)ai'sik, f{>ai-, -(a)l] a lungsiktig, lnngsots-. -is [^ai'sis, &v. ff)ai-] s i&k. lungsot, phylactery
[filae'ktari] s 1. jud. hist. fylakterion,

böneremsa. 2. amulett. 3. relikskrin. Phyllis [fi'lis] npr.

phylloxera [filoksi'ara, filo'ksara] s zooi. vinlus. physic [fi'zik] I. * 1. läkekonst, läkarvetenskap. 2. mest F
läkemedel, medicin; take ~ medicinera, 'ta in'. II. tr (imp. o. pp. ~ked [-t]) 1. behandla ngn med medicin isht
laxer-medoi; biidi. bota, hjälpa. 2. S illa hantera (tilltyga) ngn i slagsmål &c. ~al [-(a)l] a° 1. fysisk, materiell; a
o, impossibility en fysisk (F ren, blank) omöjlighet. 2. fysikalisk. 3. kroppslig, kropps- [beauty, exercise,
strength]; ~ jerks S gymnastik, ^ian [fizi'Jn] s läkare;

1. fysionomik. 2. fysionomi (äv. i ai»m. utseende), ansiktsbildning, -uttryck, -typ. •graphy [-o'grafi] s fysiografi,
naturbeskrivning. -logic[al°] [—alo^ik, -(a)l] a fysiologisk. -logist [-o'lad3ist] s fysiolog, -logy [-o'ladgi] s
fysiologi.

physique [fi(:)zi:'k] s persons fysik, kroppsbeskaffenhet.

pi [pai] skol. o. univ. S förkortn. för pious I. a from, + religiös. II. s from person, 'läsare', pianllino [piæn|i:'no(u>]
s pianino, -ist [--ist, pi'anist]s pianist, -o [--o(u),äv. picr/no^u)] I. s piano; cottage (upright) ^ pianino; grand o,
flygel. II. [pia:/no(u)] adv mus- piano, sakta. III a F tyst, hängig. -oforte [--ofo*/ti] s [-pianoforte}.-] {+pia-
noforte}.+} -ola [piænou'la] s pianola, piastller, -re [piæ'sta] s piaster mynt. pibroch [pi(:)'brox, -ok] s skotsk
[krigs]låt på

säckpipa.

Picardie [pi'kadi, -ka:di] npr. ^picaroon [pikanr/n] I. s 1. bov, [sjö]rövare.

2. sjörövar-, kapar|fartyg. II. itr bedriva sjöröveri, lura på rov.

Piccadilly [pikadi'li] npr.

#v hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt militärtcrm »t> njöterm F familjärt P lägre språk S
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piece

piccaiililli [pi'ka|lili] S slags skarp pickels. -ninny [-nini] I. S eg. barnunge av färgad ras i Amer. o. Västindien;
skämts, barnunge iaiim., byting. II. a liten.

piccolo [pi'kalo(u)] s pickolaflöjt.

pick [pik] I. tr 1. hacka, bearbeta med hacka, hacka upp [»v. ~ up]; oj a hole in hacka hål på. 2. peta [»ai/s,»ose,
£ee£Å],ibi. peta på. 3. skala, rensa bär&c, plocka f&gei; ~ a bone gnaga (skrapa) av ett ben; have a bone to oj
with ha en gås oplockad med ngn. 4. plocka växande blommor, bär o. d.; o. in plocka (taga) in tvätt &c; ~ off
plocka bort (av); skjuta bort fiender en

0. en; ~ OUt plocka Ut; urskilja med syn el. hörsel; leta Ut (få fram) ngts innebörd el. mening; ta Ut melodi på
musikinstr. ; mål. Variera grundfärg; »» Up plocka (ta) upp litet föremål från marken o. d.; hämta, upptaga [the
train stops to up passengers]; bärga skeppsbrutna ur båt; komma ö ver, hitta, få tag

1. tillägna sig, snappa upp, äv. inhämta, lära sig [information, a language], återfinna, åter få tag i [a lost path
(track)]; upp|fånga, -fat-

+ ta [a light, signal]; o> o. s. up raskt resa sig upp; »» a p. up ibi. krya (F pigga) upp ngn; o> up flesh återvinna
sitt hull; a living (livelihood) by draga (F hangla) sig fram genom att (på ei. med); ~ up [o.'s] spirit (courage)
hämta (repa) mod; ~ up a stone om häst få en sten i foten. 5. välja [o.'s words (we»)];

and choose välja noga, vara [alltför] nogräknad; o* a quarrel with söka (börja) gräl med ngn; ~ o.'s steps (way)
gå (ta sig fram) försiktigt (steg för steg); ~ out utvälja. 6. isht om fåglar plocka i sig; om pers. äv. knapra på; F äta
i aiim. 7. bestjäla, plundra; ~ a p.'s pocket stjäla ur ngns ficka. 8. dyrka (peta) upp lås. 9. plocka (slita ei. repa)
sönder [oakum, cotton]; ~ a dress sprätta upp en klänning; ~ to pieces riva sönder bit för bit; biidi. hacka på,
häckla, 'nedgöra' ngn. II. itr 1. plocka, välja, knapra &c, jfr ovan. 2. ~ and steal snatta. 3. o> at Am. hacka
(anmärka) på. 4. ~ up krya till (repa ei. hämta) sig; ge sig i slang [with med ngn]. III. s 1. [spets]hacka [äv. o,axe].

2. boktr. spis. 3. val; något utvalt, [det] bästa, elit [of av ngt]; have o.'s ~ F få välja efter behag, "waback [-abæk]
adv bära på ryggen som ett bylte, ^axe [-'æks] I. S se pick III, l. II. tr o. itr se pick /, 1. »»ed [-t] a ut|vald, -sökt.
~er [-a] s 1. en som plockar [upp], väljer, snattar &c, se pick /, II. 2. spetsigt instrument av flera slag isht att
plocka el. rensa med.

»»erel [-aral] s ung gädda.

picket [pi7kit] I. s 1. spetsad stake (påle ei. pinne), tjuderpåle. 2. X piket; ut-, för|post. 3. blockad: vani. pi. ~s
strejkvakter. II. tr 1. inhägna (befästa) med pålar, palissadera. 2. tjudra. 3. X postera som piket. 4. trakassera
arbetsviiiiga vid strejk; blockera; bevaka. ~-boat [-bout] s vedettbåt. Pickford [pi'kfad] npr.

picking [pi'kig] s 1. plockande &c, sa pick I o. II;

have the ~ of (from) få välja bland. 2. det som man plockat (kommit över) &c; pi. ojs återstående smulor av.
biidi.; utskottsvaror; ibi. extra (tillfälliga) förtjänster, pickle [pikl] I. S 1. lag för inläggning av kött, grönsaker o.
d.; in oj widi. i beredskap, färdig till användning: have a rod in ^ for ha ett kok stryk (en upptuktelse) i beredskap
åt ngn. 2. vani. pi. *v/s koii. pickels. 3. F isht brydsam belägenhet, klämma [a nice (sad) »»]. 4. F osty-ring,
vildbasare. II. tr lägga in (förvara) i lag. picklllock [pi'k|lok] s 1. inbrottstjuv. 2. dyrk. - -me-up [-miAp] s slags
stimulerande dryck, isht cocktail, -pocket [-po'kit] s ficktjuv, -some [-sam] a kräsen, granntyckt. - -up [-A'p] a
blandad, hoprafsad. Pickwick [pi'kwik] s po, billig cigarr. ~ian [--ian] a Pickwick-, picnic [pi'knik] I. s picknick,
utflykt med matsäck i det gröna. II. itr göra (deltaga i) en picknick, picotee [pikati/] s slags nejlika, picric
[pi'krik] a kem. acid pikrinsyra. Pict [pikt] s vani. pi. the ~s pikterna folkstam i

forntidens Skottland. ~ish [-ij] a piktisk. pictllography [pikt|o'grafi] s piktografi, bildskrift. -orial [-o/rial] I. a° 1.1
måleri-, mål-nings-. 2. bild-, prydd med bilder, illustrerad; ~ postcard vykort. 3. målande, målerisk. II. s



illustrerad tidning, picture [pi'ktja] I. s 1. tavla, målning; bild, illustration; the ojs biograf[föreställning]en; ~
palace (theatreWiiogmi; out of the o, icke hörande till saken; ~ postcard vykort; look the [very] oj of health se ut
som hälsan själv. 2. % porträtt. 3. avbild [the ~ of his father]. 4. tablå [äv. living 5. skildring. II. tr 1. avbilda,
måla, framställa i bild. 2. se ut som en bild av. 3. skildra [äv. ~ out (forth)]. 4. föreställa sig [ofta to o. s.]. ~-book
[-buk] s bilderbok. ~-card [-ka:d] s kortsp. målare, ^-frame [-freim] s tavelram. »»-gallery [-[-gæ'-lari]-] {+[-gæ'-
lari]+} s tavelgalleri, »»sque [-re'sk] a° pittoresk, målerisk, »»-writing[-rai"tig]sbildskrift, piddl e [pidi] itr 1. åid.
knåpa. 2. P pinka. -ing [-ig] a obetydlig, betydelselös, pidgin [pi'd^in] s 1. ~ English halvengelsk rotvälska i Kina.
2. F jobb, arbete.

1. pie [pai] s större pastej, paj: have a finger in the o, ha ett finger med i spelet.

2. pie [pai] s 1. boktr. svibel. 2. mmi. oordnad massa, röra, oreda; make ~ of bringa i oordning (oreda), förvandla
till en enda röra.

3. pie [pai] s zooi. skata, »»bald [-bo:ld] a fläckig, skäckig häst; biidi. brokig, blandad.

piece [pi'.s] I. S 1. Stycke i alla bet., bit, del; hand. stycke av tapet, tyg &c av bestämd längd (10-12

yards); exemplar: a o, of advice ett råd: a oj of folly en dumhet (dårskap); a oj of furniture en möbel enstaka
föremål: a o, of luggage ett kolli; give a p. a oj of o.'s mind säga
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püe

ngn sitt hjärtas mening, sjunga ut för ngn; a of water en vattensamling (damm), ett vatten; a ro of work konkr. ett
arbete; prestation, svår uppgift; ibi. bråk, väsen; a (the,per) ro stycket, per styck; by the ro styckevis, »rbeta på
styck; ro, by ro stycke för stycke, styckevis; of a ro av samma slag [with som], allde es lika, i stil
(överensstämmelse) med; he all of a /» with av. passa i stycke med; £cw£, fall, tear] in ros [hugga, falla, slita] i
stycken (bitar), sönder [av. fall to *»s]; break {injto ros bryta sönder; be on the ro arbeta på ackord; go ei. come
(dash) to ros gå (slå) sönder; take in (to) /»s taga sönder, sönderdela. 2. artilleri pjäs [av. a ro of artillery
(ordnance)^, i allm. eldvapen (gevär &c). 3. pjäs i schackspel, bricka i brädspel &c. 4. mynt [äv. /» of money];

of gold guldmynt; plenty of <os F en massa pengar. 5. tavla, stycke. 6. teaterpjäs. 7. musik-stycke [äv. ~ of
music]. 8. ofta förakti. mans- ei. kvinnsjperson [av. /» of flesh (goods)]. II. tr 1. laga, lappa [ihop] [äv. ~ up
(together)]. 2. förena, sätta (binda) ihop. 3. ro on passa ihop[to med]; »v. out utöka, komplettera. III. itr, /» on to
hänga (passa) ihop med. /»meal [-mi:l] adv i stycken, styckevis, ett stycke i sänder [av. by /»]; ibi. lappverks-.
/»work [-wa:k] s arbete på styck, ackordsarbete, piecrust [pai'krAst] s bakverk tm pastej, pied [paid] a fläckig,
skäckig, svart och vit; brokig.

Piedmont [pr/dmant, pjed-] npr. /»ese [-ti:'z]

I. a piemontesi8k. II. s piemontesare. pieman [pai'man] s pastej försälj are. pier [pi'a] s 1. pir, vågbrytare,
hamnarm, skeppsbro; brygga. 2. bropelare. 3. byggn.

väggpelare mellan dörr- el. fönsteröppningar, /»age

[-ridg] s kaj pengar, pierclle [pi'as] tr 1. genomjborra, -bryta, -stic-ka, tränga fram (bana sig väg) genom (i),
intränga i. 2. biidi. genomtränga, intränga i [a mystery]. 3. djupt röra, gonom|bäva, -ila. -er [-o] s 1. borrare. 2.
[spets]borr, pryl. -ing [-ig] a° genomträngande [cold, wind; cry, sound, eye].

pier-glass [pi'aglcus] s trymå, stor väggspegel. Pierllpoint [pinpoint], -pont [-pont] nprr. pierrot [pi'aro(u), pjer-] s
pjärrå. Pierlls [pi'a|z], -son [-sn], Pietermaritzburg [pi:-

tamæ'ritsba:g] nprr. pietisllm [pai'ati|zm] s pietism, -t [-st] s pietist. -tic[al°] [paiati'stik, -(a)l] a pietistisk, piety
[pai'ati] s 1. fromhet. 2. pietet, sonlig



vördnad ei. plikttrohet, piffle [pifl] S I. itr 1. larva, fjanta. 2. prata

strunt, dilla. II. s skräp, strunt[prat]. pig [pig] I. s 1. gris, svin äv. om pers.; buy a ro in a poke (bag) ordst. köpa
grisen i säcken; drive (bring) o.'s *os to a flne (pretty) market iron, göra en lysande affär; /»'s wash se rowash. 2.
metalltacka. II. itr 1. grisa. 2. ligga

som svin tätt ihop, packa ihop sig [äv. /» it]. III. tr 1. framföda grisar. 2. packa ihop som svin. pigeon [pi'dgin] I. s
1. zooi. duva; clay ro skytte lerduva. 2. S gröngöling, lättlurad stackare. II. tr lura av, plocka ngn i kortspel [of på
ngt]. P/»-English se pidgin, /»gram [-græm] s brev-duvebudskap. /»-hearted [-ha:tid] a harhjär-tad, lättskrämd,
/»-hole [-houl] I. s 1. öppning till duvslag; biidi. stilla vrå, gömsle. 2. biljettlucka. 3. fack, avdelning i hylla,
skrivbord o. d. II. tr 1. stoppa in i ett fack; widi. a) tillsvidare lägga undan (åt sidan); b) ordna (placera på rätt
plats) i minnet el. medvetandet. 2. förse med (indela i) fack. /»-house [-haus], /»ry [-ri] s duvslag, piggllery
[pi'g|ari] s 1. svinhus av. biidi., svin|-gård, -stia. 2. svineri. 3. koii. svin. -ish [-ij] a° grisaktig, grisig; biidi.
tjurskallig; snuskig, gemen; glupsk. Piggott [pi'gat] npr.

pigüheaded [pi'glhe'did] a° tjurskallig, förstockad; dum. --iron [-aian] s tackjärn, pigment [pi'gmant] $ pigment,
färgämne, pigmy [pi'gmi] se pygmy. pignut [pi'gnAt] se earth-nut. Pigüott [pi'g|at], -ou [-u:] nprr. pigllskin
[pi'g|skin] s 1. svinläder. 2. S sadel, -sticking [-stökig] s 1. vildsvinsjakt med spjut. 2. svinslakt, -sty [-stai] *
svinstia, -tail [-teil] s 1. grissvans. 2. flät-, rull|tobak. 3. stångpiska; hängande nackfläta. -Wash [-WOj] S 8ku-lor,
svinmat. -weed [-wi:d] s svinmölla.

1. pike [paik] s I. tull|bom, -port. 2. tull (avgift) vid pike. 3. landsväg med tullbommar.

2. pike [paik] I. s 1. spets, pigg. 2. Nordengi. spetsig bergstopp, bergspets. 3. zooi. gädda. 4. X pik, spjut. II. tr
genomborra (döda) med pik; /» it S kila [i väg], /»d [-t] a 1. försedd med spets[ar]. 2. spetsig.

pikeü-keeper [pai'k|ki:pa] s bomvakt[are]. -man [-man] s 1. se föreg. 2. hist, pikenerare. 3. gruvarbetare med
pikhacka. - -perch [-pa:tj] s zooi. gös. -staff [-sta:f] s 1. pik-, spjut|skaft; as plain as a ro ordst. klar[t] som dagen.
2. pikstav, käpp med järnpigg. pilaster [pilæ'sta] s pilaster, väggpelare. Pilatile [pai'lat], -us [pila/tas] nprr. pilch
[piltj] s flanellblöja för spädbarn, pilchard [pi'ltjad] s siags småsill, sardin.

1. pile [pail] s vani. Pi. ros läk. hemorrojder.

2. pile [pail] I. s 1. uppstaplad hög; stapel [of boards, wood] äv. eiektr., massa; bål [funeral <»]; make o.'s (a) /» F
samla en förmögenhet, lägga [en massa pengar] på hög. 2. massa av höga byggnader; stor (hög) bygg-ning. 3. X
gevärskoppel. II. tr 1. uppstapla, lägga upp i hög, trava upp, hopa [ofta /» up]; ro arms koppla gevär; /» it on F
'breda på', överdriva; /» up (on) the agony F se föreg., av. frossa i pinsamma detaljer. 2. lassa på', lasta [cart]. III.
itr hopas, samla sig.
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3. pile [pail] s hårjbeklädnad, -betäckning på

djur; lugg på tyg, flor på sammet.

4. pile [piil] I. s 1. blad på gräs. 2. påle varmed pålas. II. tr förstärka (förse) med pålar, påla. »--driver [-draiva] s
pålkran. ~-work [-wa:k] s pålning, pål|byggnad, -verk. r^wort [-wa:t] s bot. svalört.

pilfer [pi'lfa] tr o. itr snatta. »»age [-ridg],

ing [-rig] s snatteri. pilgrim [pi'lgrim] I. s pilgrim; the Fathers

de första eng. kolonisterna i Massachusetts år 1620. II.



itr vallfärda, »»age [-idj] I. s pilgrimsfärd, vall|fart, -färd; go on [r/,] 'v, företaga en pilgrimsfärd. II. itr vallfärda,
piling [pai'lig] s pålning, pålverk. pill [pil] I. si. piller; biidi. av. beskt piller [a hitter »» to swallow]. 2. S boll,
kula; pi.av. biljard. II. tr 1. ge in ngn piller. 2. S se blackball II, 1. pillage [pi'lidj] I. s plundring, skövling, rofferi.
II. tr 1. skövla, plundra. 2. röva. pillar [pi'la] I. s 1. pelare. 2. stolpe, post; be driven from »» to post jagas från den
ena tillflykten till den andra, bit och dit. 3. biidi. stöd[jepelare] [a ~ of the faith], II. tr stödja med pelare av. biidi.
»»-box [-boks] s brevlåda i pelare. »-ed [-d] a 1. uppburen av (vilande på) pelare, försedd m£d pelare. 2.
pelarformig. pill-box [pi'lboks] s pillerask. pillion [pi'lian] s 1. lätt damsadel. 2. dyna

bakom sadel, äv. på motorcykel.

pillory [pi'lari] I. s skampåle, ibi. halsjärn. II. tr ställa vid skampålen, biidi. äv. låta schavottera i tidningar o. d.
pillow [pi'lo(u)] 1.8 1.huvudkudde, örngott; take counsel oj (consult with) o.'s o* sova på saken. 2. tekn. dyna. II.
tr 1. lägga (låta vila) på kudde. 2. stödja med kuddar, ^-case {-keis], ~-slip [-slip] s örngottsvar. ^y [-[pi'-loi]-] {+
[pi'- loi]+} a lik en kudde, mjuk. Pillsbury [pi'lzb(a)ri] npr.

pilot [pai'lat] I. s lots äv. biidi., pilot, flygma-4- skinsförare. II. tr lotsa, biidi. av. vägleda, ledsaga. »»age [-idg]«
l.lotsning. 2. lotspengar. 3. lotsstyrelse [äv. ~ authorities]. »--boat [-bout]s lotsbåt. ~-clOth [-kloJ)]s blått kläde +
för överrock o. d. <-v,ing [-ig] s lotsning; ledning. Pilsener [pi'lzna, -sna], Piltdown [-daun] nprr. pimento
[pime'nto(u)] s piment, kryddpeppar. Pimlico [pi'mliko(u)] npr. pimp [pimp] I. s kopplare. II. itr koppla,
pimpernel [pi'mpanel] s; scarlet ~ bot. rödarv, pimpllle [pimpl] s finne, blemma. -ed [-d], -y

[-i] a finnig. Pimpo [pi'mpo(u)] npr.

pin [pin] I. s 1. knappnål; ~'s head knappnålshuvud; not cure a »» F inte bry sig ett dugg om; be on »-s and
needles sitta som på nålar, vara utom sig av oro; »»s and needles F stickande känsla i lem eftL-r domning o. d. 2.
bult, sprint, tapp, stift; pinne, träplugg; in (on) a merry »» åid. vid uppsluppet humör. 3. skruv

på stränginstrument. 4. S vani. pl. ojS ben. 5. kägla i kägelspel. 6. kutting rymmande 4,5 gallons. II. tr 1. fästa
(fastsätta) med knappnål, stift, sprint &c

[to vid],hopfästa, fastnagla; ~ o.'sfaith(hope) [up]on sätta all sin lit till, blint tro på. 2. hålla fast med våid [ofta ~
down]. 3. sticka hål i ngt. 4. instänga [ofta ~ up], »»afore [-af:o] s blusförkläde för barn. pinclle-nez [paYsnei,
pæns-] s pincené. -ers + [pi7nsaz] s pl. 1. kniptåug. 2. klo på kräftdjur, pinch [pin(t)J] I. tr 1.nypa, knipa[ihop],
klämma; 'v/ o.'s finger klämma fingret; ~ a p.'s arm nypa ngn i armen. 2. avpressa pengar [from (out of) a p.]. 3.
om hunger, sjukdom o. d. pina, hårt ansätta, om köld bita, sveda. 4. hålla knappt, sätta på förknappning [in, of for
i fråga om ngt], snåla in på ngt för ngn; be o>ed (live in »»ed circumstances) ha det knappt (smått); be r^ed for
room ha det trångt; ~ o. s. snåla. 5. kappiopn. pressa fram häst till det yttersta. 6. S stjäla. 7. S arrestera,'haffa'. II.
itr 1. klämma äv.biidi. [know where the shoe »-es]. 2. ha det knappt (smått); snåla[s]. III. s 1. nyp[ning],
klämning, knipning; give a ^ knipa till (åt). 2. nypa [a ~ of snuff (salt)]. 3. svår knipa, klämma; trångmål; at (on)
a »» i klämma (knipa), äv. i nödfall, 'om det kniper', pinchbeck [pi'n(t)Jbek] I. s tekn. pinsbaek guid-

liknande legering. II. a fåfänglig, ytlig, oäkta, pinched-faced [pi'njtfeist] a med infallet (insjunket) ansikte.
Pinches [pi'n(t)Jiz], Pinckney [pi'gkni] nprr. pincushion [pi'nku'Jin, -Jn] s nåldyna. Pindar [pi'njda] npr Pindaros.
^ic [-dæ'rik] I. a pindarisk. II. s mest pi. pindarisk dikt (vers). Pindus [pi'ndas] npr.

1. pine [pain] itr 1. avtyna, tyna bort [ofta »» away]. 2. tråna [for, after efter, to -f inf. efter att få].

2. pine [pain]s barrträd; fura, tall,pinje [äv. »»-+ -tree], »»-apple [-æpl] s ananas. »»-clad [-klæd]

a furuklädd. »»-cone [-koun] s tallkotte. Pinel [pin|e'l], Pinero [-s'aro(u), -i'aro(u)] nprr. pinery [pai'nari] s 1.
ananas|plantering, -drivhus. 2. furu|skog, -dunge, pinfold [pi'nfould] I. s kätte, fålla. II. tr instänga i fålla, ping
[pig] I. sgevärskulas vin[ande], visslande. II. itr om kula vina, vissla, »»-pong [-pog] s bordstennis, pingpong.
pinguid [pi'ggwid] a vani. skämts.fet, oljig,flottig.

1. pinion [pi'njan] I. s 1. vingspets, yttersta vingled. 2. vingpenna. 3. poet. vinge. II. tr 1. vingklippa, stäcka (ibi.
binda) vingarna på. 2. bakbinda [a p., a p.'s arms]. 3. fjättra, binda fast [to vid].



2. pinion [pi'njan] s mek. drev, litet kugghjul.

1. pink [piqk] s hist, pinka, flatbottnat [krigs]-

skepp med snial akterstäv.

2. pink [pigk] s unglax.

3. pink [pigk] tr 1. sticka, genomborra. 2. ut-
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skära (uthugga) uddar ei. små hål i tyg, läder &c [av. /» out]. 3. smycka, sira. 4. pink [pigk] I. s 1. nejlika. 2 .the
ro biidi. höjden, det bästa, 'idealet' av ngt [the very /» of elegance (fashion, health, perfection)]; in the /» S frisk
som en nötkärna. 3. blek-, ljus|rött, skärt. 4. rävjägares röda rock [iin /», wear /»]. 5. rävjägare. II. a skär, blek-,
ljus|röd. /»-coloured [-kAlad] se 4. pink II. Pinkerton [pi'gkatn] npr. pinkliish [pi'qklij], -y [-i] a stötande i skärt

(ljusrött). pin-money [pi'nmA^ni] s nålpengar, pinnace [pi'nis, -os] s pinass. pinnade [pi'nakl] I. s 1. bygg»,
pinakel, fial; tinne, takspira, småtorn. 2. spetsig bergstopp. 3. biidi. höjdpunkt. II. tr 1. sätta [-[liksom]-] {+[lik-
som]+} på ett torn. 2. kröna, bilda höjdpunkten av. /»d[-d]« försedd med fialer (tinnar) &c. pinnate[d] [pi'nit, äv.
-eit, -id] a bot. parbladig. pinnller [pi'nja] s förr damhuvudbonad med löst nedhängande band, barb, -y [-i] s F
bamspr. förkortn. rör pinafore. pin-prick [pi'nprik] s nålstyng äv. Midi, [a policy of /»«].

pint [paint] s mått rar våta varor: 0,571., ung. halvliter, pintado [pinta:7do(u)] s zooi. 1. siags stormfågel

[vani. /» bird (petrel)]. 2. pärlhöna, pintle [pintl] s tapp, bult, rorhake. pint-pot [pai'ntpo't, --] S mugg rymmande i
pint. piny [pai'ni] a furu-, rik på furor, furuklädd, pioneer [paiani'a] I. « 1. & pionjär, ingenjörsoldat. 2. biidi.
före|löpare, -gångsman, ban-brytare. II. itr vara pionjär, bana väg. III. tr

1. bana väg. 2. gå före, vägleda, bana väg för. pious [pai'as] a0 1. from, gud|fruktig, -aktig.

2. t kärleksfull, öm, plikttrogen.

1. pip [pip] 8 1. pip8 hönssjukdom. 2. S om pers. have the ro vara ur gängorna (humör).

2. pip [pip] 8 kärna i apelsin, äpple o. d.

3. pip [pip] I. s 1. prick På tärning, tyg &c, märke på spelkort. 2. j& stjärna ss. gradbeteckning. II. tr S

1. se pill II, 2. 2. slå, besegra. 3. träffa medkuia. pipe [paip] I. s 1. mus. a) pipa, enkel flöjt; shepherd's /»
herdepipa; 6) orgelpipa. 2. skepparpipa. 3. vani. pi. ros se bagpipes. 4 sångröst, stämma; fågelsång; pip. 5.
ledningsrör för gas, vatten o. d. 6. tobakspipa [smoke a /»]; /v. of peace fredspipa. 7. anat. vani. pi. /»s luftrör. 8.
pipa rymdmått för vin: 5,7 hl. II. itr 1. blåsa (spela) på pipa (flöjt). 2. om vinden, kula o. d. vissla, vina; pipa,
skrika gällt; om fågel sjunga; /» up spela (stämma) upp. 3. F lipa, 'pipa'. 4. S flämta. III. tv 1. spela på pipa.

2. vissla, blåsa med pipa ss. signal åt besätt-ning [äv. ~ up; ~ to meal (work)]; /» away blåsa avgångssignal åt. 3.
pipa fram; /» o.'s eye[i\ gråta. 4. förse med rör; leda i rör. /»-clay [-klei] I. s piplera äv. använd tm vit-

färgning av soldaters byxor &c; bildl. petighet i militär puts, iaiim. militärt pedanteri. II. tr vit-

färga med piplera; biidi. F fiffa upp; klarera. /»--cleaner [-klirna], <»-cleanser [-klenza] s pip-rensare. /»d [-t] a 1.
försedd med rör; rörfor-mig. 2. ledd genom rör. /»-light [-lait] s fidibus.

pip emma [pi'pe'ma] S eg. & signalisters benämning för p. m.

pipellr [pai'p|a] s pipare, pipblåsare; i skotti. isht säckpipeblåsare; pay the /» F betala fiolerna (kalaset). - -rack [-
ræk] 8 piphylla. - -roll [-roul] s förr sheriffernas årliga räkenskaper i eng. riksarkivet. - -Stem [-Stem], - -Stick [-
Stik] s pipskaft, -tte [pipe't] s pipett. piping [pai'pig] jfr äv. pipe II o. III I. s 1. koii. rör. 2. pipning, goffrering,



snörmakerigarne-ring. II. a; /» hot sjudande varm, widi. alldeles färsk (ny); /x. times glada (sorglösa) tider, pipit
[pi'pit] s zooi. piplärka, pipkin [pi'pkin] s liten skål ei. kruka av lergods. Pippa [pi'pa] npr. pippin [pi'pin] s
pipping äpplesort. pipsqueak [pi'pskwi:k] s X S siags granat, pipy [pai'pi] a pipig.

piquanllcy [pi(:)/kan|si] s 1. om mat o. d. skarp (kryddad) smak. 2. biidi. skärpa, pikanteri; the /» of äv. det
pikanta i. -t [-t] a° pikant, skarp tm smaken, retande; pigg. pique [pi:k] I. s 1. missämja. 2. förtrytelse, stnckenhet,
sårad stolthet ei. fåfänga [in a ft of ro] II. tr 1. såra, reta. 2. egga, uppväcka [interest, curiosity]; /» o.s. \up~\on
yvas över, stoltsera med. piqué [pi:'kei] s piké tygsort, piquet [pike't] 8 piké kortspel, piracy [pai'arasi] s 1.
sjöröveri. 2. Midi, olaglig efterapning av patent o. d., olovligt eftertryck (tjuvtryck) av tryckalster.

Piræus [pairi(:)/as] npr. piragua [pirae'gwa] se pirogue. piratile [pai'arit] I. s 1. pirat, sjörövare; sjö-rövarfartyg. 2.
rövare, marodör. 3. efter-+ apare, isht tjuvtryckare. II. itr bedriva sjöröveri. III. tr 1. om sjörövare röva, plundra,
bemäktiga sig. 2. biidi. olovligt tillgripa patent o. d.; tjuvtrycka. -ic[al°] [pai(a)ræ'tik, -(a)l] a 1. sjörövar-. 2. blott
-ical tjuvaktig om pers.; /» edition piratupplaga, tjuvtryck. Pirbright [pa:'brait], Pirie [pi'ri] nprr. pirogue [pirou'g]
$ pirog kanot, pirouette [pirue't] I. s piruett. II. itr piruettera. Pisa [pi/za] npr.

piscaliry [pi'ska|ri] s 1. fiskerätt. 2. fiskevatten. -toriai [-to/rial] so föy. 1. -tory [-t(a)ri] a 1. hörande till fiskare ei.
fiske. 2. sysselsatt med (begiven på) fiske. Pisces [pi'si:z] npr astr. zooi. Fiskarna, pisciüculture [pi'sjikAltJa] s
fiskodling, -na [-i:'na, -ai'na] s 1. fiskdamm. 2. rom. antik, badbassäng. 3. kyrki. piscina, -ne [-i:n] I. s % se föreg.
II. [-ain] a hörande till fisk, fisk-. Pisgah [pi'zga] npr bibi.-, ~ view över-, in|blick. pish [pij, pj] interj rörakti. ei.
otåligt pytt! asch!
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Pisidia[paisi'|dia], Pi$istratus[-stratas, pis-]»/?r.

pismire [pi'smaia] s aid. myra.

pistachio [pista:'(t)J"io(u)] s 1. bot. Pistacia. 2.

pistasch [av. o* nut]. pistil [pi'stil] s bot. pistill, pistol [pistl] I. 8 pistol. II. tr skjuta med pistol. ~e [pistou'1] 8
pistol förr guldmynt i åtsk. länder ung. = 1 pOUtld. ~-8h0t [-Jot] 8 1. pistol-skott. 2. pistolhåll. piston [pi'st(a)n] s
mek. piston g, kolv i pump &c.

~-rod [-rod] s kolvstång, pit [pit] I. s 1. grop, grav, hål[a] i marken; fallgrop: gruv|bål, -schakt; the o, of the
stomach maggropen. 2. the oj avgrunden, helvetet [av. the ~ of hell]. 3. se cockpit. 4. [kopp]ärr. 5. teat, parterr
bakom the stalls. 6. S bröstficka. II. tr 1. lägga ned rotfrukter o. d. i grop (grav). 2. hetsa [against mot ngn], ställa
upp till strid ei. tävlan. 3. göra gropar (hål) i; märka (översålla) med [kopplärr; ojted with smallpox kopp-ärrig.
III. itr sjunka in (ihop), pit-a-pat [pi'topae't] I. adv om ljudet av fotsteg, hjärtklappning o. d. tripp-tripp, dunk-
dunk [his heart [feet) went oj]. II. s dunkande. Pitcairn [pi'tkean] npr.

1. pitch [pitf] I. s 1. beck; black (dark) as oj (oj black) beck|svart, -mörk. 2. kåda. II. tr becka; biidi. förmörka.

2. pitch [pitj] I. tr 1. i aiim. sätta (ställa) upp i fast lag», fästa, anbringa; slå upp [tent]; o, a camp slå läger; ~ the
wickets i kricket ställa upp grindarna. 2. stensätta. 3. uppställa till strid, nu aid. utom i ojed battle ordnad
(regelrätt) batalj. 4. utställa till salu, saluföra.

6. mus. stämma, ànge tonen för, i aiim. anrätta, -slå. 6. kasta, slunga; ~ hay lassa hö.

7. S komma [fram] med, kläcka ur sig [tale, yarn]. II. itr 1. slå läger, lägra sig. 2. om fartyg stampa, gunga. 3.
falla huvudstupa [o» o.'s head], störta [sig], tumla; ~ in F hugga i'n (i'); ~ into F störta sig över, flyga på', gå löst
på, av. fara ut mot ngn; ~ [up]on slå ned på, bestämma sig för,



+ stanna med sitt val på. III. s 1. kast, om fartyg stampning; oj-and-toss krona och klave. 2. gatsten. 3. saluförd
mängd av en vara. 4. ståndplats, anvisad plats för gats&ngare, bookmaker o.

+ - -pipe [-paip] s mus. stämpipa. -y [-i] a 1. beckig, 2. beck|svart, -mörk.

piteous [pi'tias] a° sorglig, jämmerlig, bedrövlig, ömklig, ynklig.

pitfall [pi'tfo:l] s fallgrop, biidi. av. fälla. Pitfodels [pitfo'dlz] npr.

pith [pij>] s 1. märg. 2. ryggmärg. 3. Midi. kärna, det väsentliga (viktigaste) [of i ngt; av. ~ and marrow], 4. av.
om ord, tal Ac styrka, kraft, energi, liv; full of oj kärn-, kraftfull. Pither [pai'^a, -Öa] npr.

pithllless [pi'|)|lis] a slapp, matt. -y [-i] a° 1. märgjfylld, -full, -liknande. 2. om tal, stil &c kärnfull, lakonisk,
uttrycks-, kraft|full. pitiüable [pi'ti|abl, -tja-] a° se -ful 2, 3. -ful [-f(u)l] a° 1. medlidsam, deltagande. 2. ömklig,
jämmerlig, beklagansvärd [condition, cry, sight]. 3. ynklig, usel, erbarmlig. -less [-lis] a° obarmhärtig,
skoningslös. Pitlochry [pitlo'xri, -lok-] npr. pitman [pi'tman] s 1. gruvarbetare isht i kolgruva. + 2. planksågare. 3.
mek. mest Am. vevstake. pit-pat [pi'tpse't] se pit-a-pat. pitllprop [pi't|prop] s gruv|stötta, -stolpe; pi. koii.

pitprops. - -saw [-so:] s kransåg. pittance [pitns] s 1. hist. extra förplägnad i

kloster på högtidsdag, donation för dyl. ändamål. 2. knapp ei. torftig lön (ersättning), en ringa penning [a mere en
obetydlighet (smula), pittite [p/tait] s teaterbesökare på parterr. Pitts [pits], ~ burgh [-ba:g] nprr. pituitilary
[pitju'it|ari], -ous [-as] a slemmig,

slemavsöndrande; -ary gland hjärnbihang. pit|y [pi'ti] I. s 1. med|lidande, -ömkan [for med]; take (have) oj [up]on
hysa (fatta, visa) medlidande med, förbarma sig över; for sake för Guds skull. 2. anledning till medlidande,
'synd', Vkada'; what a o,! så synd! vilken skada! it is a [great] oj det är [stor] synd; it is a thousand -ies det är
väldigt synd att-, [the] mords the o, så mycket värre. II. tr hysa medlidande med, ömka, beklaga; he is much
(greatly) to be -ied han är mycket att beklaga (beklagansvärd). Pius [pai'as] npr.

pivot [pi'vat] I. s pivå, svängtapp; biidi. medel-, kärn|punkt. II. tr anbringa på pivå &c. IH. itr svänga [sig], biidi.
hänga, bero [on på]. [-1] a tapp-, roterande; biidi. väsentlig, huvudsaklig [of oj importance]. pixllie, -y [pi'ksi] s
älva. pkg. förkortn. för package.

P. L. förkortn. för London Pharmacopoeia; Poet Laureate, pl. förkortn. för place; plate[«]; plural. placabliility
[pleikab|i'liti, -plæk-] s försonlighet. -le [--1] o° försonlig, placard [plae'kcud] I. s anslag, plakat, affisch. II. tr 1.
fulisätta med plakat. 2. Upp|slå, -sätta plakat; tillkännagiva medelst plakat, placate [pleikei't, pla-] tr blidka,
försona, place [pleis] I. S 1. Öppen plats, i, stad ibi. kort och bred gata. 2. plats, ställe i allm., äv. om stycke el.
sida i bok (skrift), plats (utrymme) för en person;
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a sore oj ett ömt ställe, Midi, ett ömtåligt ämne; there is no oj for doubt det finns ingen anledning till tvivel; six
ojs were laid det var dukat för sex; another /» pari. beteckn. för underhuset; about the oj på stället, i hu-set; at the
/» på platsen [he was the first härifrån orten. 4. hus, boning; herrgårdsbyggnad, herresäte; ibi. palats. 5. lokal
byggnad el. plats för särskilt ändamål; /» of business affärslokal; oj of amusement förlustelseställe, -lokal. 6.
samhällsställning, rang; rätta (tillbörliga) plats; a high /» äv. en hög ställning i samhället, ett framstående rum;
keep (put) a p. in (teach a. p. [to know]) his o, lära ngn att hålla sig på sin plats (F på mattan). 7. ofta om
statstjänst plats, anställning; take a /» [as] ta pl .ts [som]; it is not my oj to det är ej min sak (tillkommer inte mig)
att; out of [a] oj utan plats (anställning). II. tr 1. placera, sätta, [upp]ställa, förlägga; /» confidence (faith) skänka
förtroende [in, on till, åt]; I am not so o,d jag är inte i den ställningen (har det inte så ställt). 2. placera person,
skaffa ngn en plats (anställning, bärgning), utnämna isht prästman till en tjänst. 3. hand. placera pengar [ofta oj
out]; oj orders placera beställningar hos firma &c. 4. finna (bestämma) rätta platsen för, lokalisera; I cannot o,



you jag kan inte erinra mig er. 5. sport, placera ngn bland tävlande vid målet; be ojd + hli placerad biand de tre
första, »»-hunter [-hAnta] s ämbetsjägare. /»man [-man] s ämbetsman, byråkrat.

placenta [plase'nta] s anat. moderkaka, placid [plæ'sid] a° mild, blid, stilla, lugn, fridfull [face, life, sea]. /»ity [- -
iti, plas-], /»ness [-nis] s mildhet, blid het, lugn, fridfullhet, placket [plæ'kit] s 1. sprund i kjoi [av. /»-

-hole], 2. klänningsficka, plagiarüism [plei'dgiarlizm] s plagiering, plagiat. -ist [-ist] s plagiator. -i*e [-aiz] tr o. itr
plagiera, -y [-i] s åid. 1. se -ism. 2. sc -ist.

plagulle [pleig] I. s 1. [lands]plåga, hemsökelse; F plågoris äv. om pers., otyg, obehag. 2. pest, farsot, isht
orientalisk pest, böldpest; the Great Poj hist, pesten i London år 1665. 3. ss. förbannelse a oj take (oj on)..! må
hin ta ..! II. tr 1. åid. hemsöka, plåga. 2. F pina, besvära, bereda obehag för, göra livet surt för ngn. -esome [-sam]
a F besvärlig, förarglig, -e--spot [-spot] s pestböld isht widi. -ily [-ili] adv F rysligt, förbaskat, -y [-i] I. a 1. åid.
pestartad, fördärvlig. 2. plågsam. 3. F besvärlig, förarglig, ryslig, förbaskad. II. adv F se -ily.

plaice [pleis] s zooi. rödspotta.

plaid [plæd] 8 pläd, schal (filt) av grovt rutigt ylletyg buren av skotska högländerna; dylikt tyg. /»6d

[-id] a 1. klädd i pläd. 2. gjord av plädtyg.

1. plain [plein] itr åid. klaga, sörja.

2. plain [plein]I. a° 1. plan, slät, flat,flack, jämn; oj aerial i radiotei. luftledning, antenn. 2. klar, tydlig [type;
facts, answer, question, language]; lättfattlig; äv. som uttrycker sig klart [a oj writer (speaker)]; I told him in oj
English jag sade honom det rent ut; oj speaking (words) rent språk, F 'ord och inga visor'. 3. uppenbar, ren, idel; a
oj fool en riktig tok; <» truth nakna sanningen. 4. enkel [dinner, dress], konstlös; om hår slätkammad; om tyg
enfärgad och slät; om vykort o. d. ej kolorerad; /» clothes civil dräkt; /» cooking enklare matlagning; /» sailing
«£* segling efter loxodromen, biidi. en enkel sak som går av sig själv; /» sewing slätsöm. 5. vanlig, simpel, enkel
o. anspråkslös, okonstlad; /» people enkla människor. 6. om utseende alldaglig, ibi. tarvlig, ful; she is oj enough
hon ser just ingenting ut. 7. oförbehållsam, rättfram, uppriktig [with mot]; /» dealing rättframhet, redbarhet,
öppenhet. II. adv tydligt, klart [speak (see) /»]. III. s 1. slätt, jämn mark. 2. poet. slagfält, /»-dealing [-di/lig] I. a
rättfram, redbar. II. s se plain I, 7. /»s|man [-znian] s slättbo, /»-song [-sog] s kyrki. unison sång med fri rytm. /»-
spoken [-spou^kn] a öppen, oförbehållsam, frimodig.

plaint [pleint] s 1. mest poet. klagan. 2. klagomål; jur. äv. besvär, stämning. /»iff [-if] s jur. kärande i civilmål,
målsägare, /»ive [-iv] a° klagande, jämmerlig, sorglig; /» cry jämmer|rop, -skri.

Plaistow [plei/sto(u)] npr.

plait [plæt] I. s 1. veck; rynka. 2. halm-, hårfläta. II. tr 1. vecka, plissera. 2. fläta hår, halm, band.

plan [plsen] I. s plan i aiim. [for, of för, till]; konkr. planritning tm stad, byggnad o. d.; utkast; on a new (an
entirely novel) /» efter en (en alldeles) ny plan. II. tr uppgöra plan (förslag) till, planlägga, rita plan (utkast) till;
planera.

planch [plcunj] s skiva, platta av metall, sten o. d. /»ette [-e't] s psykograf.

1. plane [plein] s bot. platan [äv. oj-tree].

2. plane [plein] förkortn. av aeroplane I. s 1.
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isht i pi. aeroplan, flyg|ma:skin, -plan. 2. vinge + på flygplan. II. itr flyga med flygplan.



3. plane [plein] I. s 1. plan yta, plnn. 2. hy-vel. II. a plan, jämn, slät. III. tr 1. jämna äv. biwi. the way], göra slät.
2. hyvla [av]. ~r [-a] s hyvlare, hyvelmaskin. planet [plæ'nit] s planet, ^arium [-a'ariam] s astr. planetarium. »-ary
[-(a)ri] a 1. planetarisk, planet- [hour, influence, system]; lik en planet, vandrande. 2. jordisk, »»-stricken [-
strikn], »--struck [-strAk] a drabbad av ngn planets inflytande; träffad av blixten, bestört.

planimeter [plaeni'mita] s planimeter. planish [plæ'nij] tr 1. släthamra, planera. 2. glätta papper o. d. ~ing [-ig] s
tekn. blankvals-ning.

plank [plægk] I. s 1. planka, koii. plank; walk the oj störtas i havet tvingas av förövare att gå med förbundna
ögon på planka lagd över fartygs reling.

2. politisk programpunkt, agitationsämne. II. tr 1. belägga (bekläda) med plankor; ~ a ship bordlägga och garnera
ett fartyg. 2. S plocka fram, punga ut med pengar [äv. ~ + out, down], 'ving [-ig] s plankbeklädning. plant [plaint]
I. s 1. planta, växt, ört. 2. årgång av gröda o. d., konkr. skörd. 3. växande; be in o, om säd o. d. vara uppkommen;
lose »» tyna bort; miss {fail in) ~ ej komma upp efter sådd. 4. ngns sätt att ställa sig, ställning. 5. koii.
anläggning, maskineri, maskinell upp-+ sättning, installering, redskap. 6. S a) tjuvstreck, stöldkupp; 6) dolt
tjuvgods; c) detektiv. II. tr 1. sätta, plantera [äv. oj a piece of land with trees], ibi. [be]så; ~ out plantera ut på
kalljord. 2. ställa, fästa, anbringa, placera [äv. refl. ~ o. «.]. 3. grunda, anlägga [church, city, colony]. 4. låta ngn
bosätta sig; in|föra, -plantera; »w o. s. bosätta sig, slå sig + ned. 5. % överge. 6. S a) dölja tjuvgods; 6) vid

boxning sätta in ett slag (en stöt).

Plantagenet [plaentse'dginit, -dganet] npr.

1. plantain [plae'ntin, pla:n-] s bot. groblad.

2. plantain [plae'ntin, plcr.n-] s bot. banan[växt], pisang.

plantation [plæntei'Jn, pla:n-] s 1. konkr. plantering. 2. plantage isht i tropiska länder. 3. grundande. 4. hist.
koloni[sering]. -er [pla/nta] s 1. odlare. 2. grundare. 3. hist, nybyggare. 4. plantageägare. 5. S välriktat slag.
plaque [pla:k] s plaque, plåt. ^tte [-e't, [-plæ-ke't]-] {+plæ- ke't]+} s plakett.

1. plash [plæj] tr nedböja o. hopfläta grenar (kvistar) i häck, hopfläta häck på dyi. sätt.

2. plash [plæj] I. s 1. vattensamling, -puss, pol. 2. plaskfande]. II. tr 1. plaska (stänka) mot (i ei. på). 2. stänka
vägg med färg. III. itr plaska, »-y [-i] a 1. full av vattenpölar, våt, sumpig. 2. plaskande. ,

plasm [plæzm], [-a] * bioi. 1. plasma. 2. protoplasm a[kropp].

Plassey [plæ'si] npr.

plaster [pla:'sta] I. si. plåster. 2. murbruk,

putS till rappning av väggar o. tak. 3. gipS, Stuck [äv. oj of Paris]. II. tr 1. plåstra om, lägga plåster på; äv. biidi.
ge lindring (ersättning) för. 2. rappa, putsa, kalkslå. 3. gipsa; o>ed ceiling gipstak. 4. smeta över, ibi. lappa (kitta)
ihop; biidi. överhölja [with i^raise], ~er [-ra] s gips-, stuck|arbetare, stuckatör. ~y [-ri] a lik gips &C; klibbig, seg.
plastic [plæ'st|ik] a (plaudit
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plaudit [plo:'dit] s vani. i pi. bifallsjyttring, -rop. plausibllilityfploizobji'litij-zib-Jsl. antaglighet, rimlighet;
plausibelt påstående (argument). 2. vinnande sätt att tala (uppträda), -le [--1] <i° 1. antaglig, rimlig, sannolik. 2.
om pers. [som verkar] förtroendeväckande(trovärdig). Plautus [plo/tas] npr.

play [plei] I. itr 1. fladdra (flaxa) hit o. dit, sväva av. biidi. 2. vara i gång, röra sig, fungera;

om kanon, spruta o. d. spela [[up]on HlOt ett mål];

spela i färger, skimra. 3 leka i aiim. [with med], roa sig,, spela [at] a game, /» chess; for om ngt]; biidi. handla,



uppträda, bete sig; ~ fair spela ärligt (rent) spel; /»false (foul[ly]) spela falskt spel; <» first ha utspelet, ibi. börja
leken; /» [at] cards spela kort; /» at soldiers leka soldat; what shall we /» a^vad ska vi leka? nu-or-pay bet sport,
ett vad som är giltigt *vare sig hästen deltager i tävlingen eller ej; /» it [loiu] down) on a p. S bedraga (lura) ngn;
/» [up]on begagna sig av ngns lättrogenhet o. d.; ~ [«jo]on a Word (words) leka med ord, göra ordlekar; /» up
spela ordentligt (med besked), F hugga (ligga) i', ss. uppmuntr. tillrop heja! /» with driva (F skoja) med ngn. 4.
spela, musicera f[up]on på instrument; to för ngn]; ~ for a p. ackompanjera ngn. 5. spela, uppträda på scenen. 6.
om arbetare strejka,.F [gå och] fira. II. tr 1. sätta (hålla) i gång, utföra; låta kanon, vattenkonst o. d. Spela [[Up]otl
mot ngn]; /» [a good] knife and fork äta med (ha) en strykande aptit; ~ a fish vid metning trötta ut en fisk. 2.
spela, leka; /» a p. sport, a) spela mot ngn; b) låta ngn spela, 'ställa upp' tm tävling, äv. ett lag; >» a card spela [ut]
ett kort; /» the game F spela [ett] ärligt spel, biidi. handla ärligt (renhårigt); /» a p. false lura (förråda, svika) ngn;
<» away spela bort: ~ off spela ut ngn [against mot ngn], ibi. utge (utprångla) ngt [as som]; /» [off] a trick (joke,
prank) [up]on a p. spela ngn ett spratt (puts); be /»ed [ut]spelas; ~ out spela till slut, utspela; the matter is nued
out spelet är slut, saken är utagerad; nued out äv. utmattad; ibi. utsliten, som spelat ut sin roll. 3. spela musik [an
air, a tune; the piano]; /» second [fiddle] spela andra fiolen, widi. spela en underordnad roll; the organist <oed
the congregation out organisten spelade utgångsmarschen. 4. spela skådespel [a farce (drama); a part en roll]; /»
the Englishman spela engelsman; the fool bära sig åt som en tok; /» the man handla som en man modigt o.
beslutsamt. III. s 1. rörelse, gång, verksamhet, ibi. spel; oj of colours färgspel; /» of features minspel; make /»
raska på, ligga i ordentligt; be at o, vara i gång; set at /» låta kanon o. d. spela; be in full <» vara i full gång; hold
(keep) a p. in nu hålla ngn sysselsatt (F varm), ge ngn fullt upp att

göra; bring (call) into nu sätta i gång, låta spt-la; come into /» komma i gång, träda i verksamhet (funktion); out
of ~ tillfälligt ur leken (spelet). 2. plats (möjlighet) att röra sig, fritt spel[rum] (svängrum); give o.'s wit full nu ge
fritt lopp åt sin kvickhet, låta sin kvickhet spela; have free (full) /» ha fritt spelrum (full handlingsfrihet). 3. lek,
spel ss. handling, äv. spel|sätt, -skicklighet; no child's (boy's) ~ ingen barnlek; /» of icords lek med ord; <»
[up]on words ordlek; at nu i (under) lek, i spel; be at /» vara sysselsatt med att leka; in /» under lek[en], inom
[lekplanen; I only said it in /» jag sade det bara på skämt (F på skoj); full of nu lekfull. 4. spel på instrument,
utförande. 5. sysslolöshet; arbetsnedläggelse. 6. spel om pengar o. d.; at nu på spel; ruined by nu ruinerad på
kortspel. 7. spel på teatern, skådespel, teaterstycke, pjäs, teaterföreställning; be at the /» vara på teatern. /»-actor
[-ækto] s vani. förakti. skådespelare, komediant. /»-bill [-bil] s teateraffisch. ~-day [-dei] s lov-, frijdag. /»-debt [-
det] s spelskuld, /»er [-o] s i aiim. en som deltar 4-i lek ei. spel, en spelande; skådespelare. Playfair [plei'fao] npr.
-

playilfeilow [plei'|fevlo(u)] s lekkamrat, -ful [-f(u)l] a° lekfull, skämtsam, -game [-geim] s barnlek, lekverk, -goer
[-gouo] s teaterbesökare. -going [-gouig] I. a teaterbesökande. II. s teaterbesök, -ground [-graund] s lekplats, ibi.
skolgård [the ~ of Europe Schweiz]. - -hour [-aua] s lekstund, lovtimme, -house [-haus] s åid. teater, -mate [-
meit] se + -fellow. -thing [-|)ig] s leksak av. biidi. -time [-taim] s lektid, fristund, -wright [-rait], - -writer [-raito] s
skådespelsförfattare, plea [pli:] s 1. lust. jur. process, mål; common nu civilmål. 2. jur. parts åberopande,
påstående, isht svaromål [defendant's /»]. 3. inlägg till försvar för ngn ei. ngt [for för]: försvar[sgrund],
rättfärdigande, undskyllan, ursäkt; on (under) the nu that (of) . . med åberopande «u sitt for-svar att (av), under
förebärande av att. pleach [pli:tj] tr poet. [hop]fläta. plead [pli:d] jur. I. itr 1. plädera, tala (uppträda som advokat)
inför rätta, föra ngns talan; i aiim. tala, bedja [for för ngn; with hos]; /» with av. söka inverka på, tala bevekande
till. 2. genmäla, göra invändning [to mot]; nu guilty erkänna sig skyldig; ~ not guilty neka tm anklagelse. II. tr 1.
utföra, försvara, tala i [a cause (plea)]. 2. åberopa, anföra som für-svarsgrund, undskylla (ursäkta) sig med, anföra
som ursäkt [/ can only /» my [-inexperience];-] {+inexperi- ence];+} förebära; /» in (as an) excuse anföra som
ursäkt, /»able [-obi] a om ursäkt o. d. giltig; fnöjlig att åberopa, /»er [-o] s 1. sakförare, advokat. 2. försvarare,
förfäktare. <»ing [-ig] I. s 1. pläderande. 2. försvar, yrkande, förbön. 3. pi. rättegångshandlin-
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gar i ett mài. II. a° bönfallande, bedjande, bevekande.

pleasanilce [pleznjs] s I. poet. glädje, gamman. 2. åid. park[anläggning] ei. trädgård invid slott ei. herrgård,
lustgård, -t [-t] a° behaglig, angenäm, trevlig; om pers. äv. glad, livad; àid. skämtsam; [a] ~ journey! lycklig resa!
-try [-tri] s skämtsamhet; skämt, lustighet, pleaslle [pli:z] I. itr behaga, finna lämpligt (för gott), vilja; give me my
hat, ~ var god (snäll) och giv mig min hatt; may I come in, o,? får jag lov att stiga in? yes, ~ ja, var så god; [tfo]
return the book soon var god och lämna tillbaka boken snart; ~ don't (o, not to) forget the key glöm inte nyckeln
är du snäll; coffee, o, får jag be om kaffe; ~ God om Gud vill; ~ the pigs S ung. om hulda makter står oss bi; you
will oj to .. ni torde vara god och .., ni behagade observera o. d.-, as you oj som ni behagar (vill) [take as many as
you ~]; if you ~ om ni vill vara så god, om ni tillåter, om jag får be; efter fråga med erbjudande: ja, jag tackaT;
inledande en fråga ung. Om jag får lov att fråga (be). II. tr behaga, tilltala, roa, tillfredsställa, göra ngn till viljes;
hard to ~ svår att göra till lags [it is hard to ~ everybody]; it o,d him to han behagade (fann för gott) att. III. refl
finna nöje [in, with i]; ~ yourself! [gör] som ni vill! -ed [-d] a 1. tilltalad, road [with av; a look of ~ surprise]. 2.
nöjd, belåten, tillfredsställd [with med; he looked so ~ with himself], g lad [at över]; be o, to inf. behaga att
(täckas) göra ngt; vara glad att få ..; I shall be o* to come det skall bli mig ett nöje att komma, jag kommer med
nöje. -ing [-ig] a° behaglig, tilltalande [to för], pleasurable [ple/5(a)robl]a° angenäm, behaglig, pleasure [ple^a] I.
s 1. välbehag, nöje [to för]; sinnlig njutning, vällust;-afford {give) ~ skänka nöje; derive o, from {feel ei. find o>
in) ha nöje av; do me the o, of dining with me gör mig [det] nöjet att äta middag med mig; / have the ~ of -ing
(ei. to inf.), / have much o* in -ing jag har nöjet att ..; take [a] ~ in -ing (ei. to inf.) finna nöje i att . .; a man of oj
en nöjenas man, en vällusting; a life given up to oj ett liv ägnat åt njutningar; with o, med nöje, gärna. 2.
gottfinnande, vilja; at {during) ~ efter behag; during His Majesty's o, så länge konungen finner för gott, på
obestämd tid. II. itr finna nöje [in i]. III. tr bereda ngn nöje, tillfredsställa. /N/-boat [-bout] s lustbåt. ~-ground [-
graund] s lustpark. ^-house [-haus] s lusthus. ~r [-ra] s; Sunday o,s söndagsjresande, -publik, ^-seeker [-'si:ka].5
lustresande, 'v.-trip [-trip]s lusttur, -resa. pleat [pli:t] ae plait. pleb [pleb] s S förkortn. Kr plebeian. pleblleian
[plibi(:)'an] I. a plebejisk; under-

klassig, simpel, tarvlig. II. s plebej. -iscite [ple'bisit, -sait] s allmän folkomröstning, -s [plebz] s plebs, underklass,
hop. plectrum [ple'ktram] s mus. plektrum. pledge [pledg] I. s 1. [under]pant; hold (have) in o, inneha som pant
(säkerhet); lay (put, give) in leave as a ~ lämna i pant, pantsätta. 2. ngns *kål vid drickande. 3. högtidligt löfte;
the [temperance (total abstinence)] nykterhetslöftet; take (sign) the o, avlägga nykterhetslöfte; under oj of
secrecy under tysthetslöfte. II. tr 1. sätta i pant, lämna som säkerhet, pantjsätta, -förskriva; ~ o. s. förplikta sig; ~
o. s. for av. gå i borgen förr lova att ansvara för; ~ o.'s honour (word) förbinda sig på hedersord. 2. förbinda
(förplikta) ngn [to till ngt]; ojd to each other förbundna genom [äktenskapslöfte. 3. dricka ngn till. 4. högtidligt
[ut]lova. ~e [-i*/] s pantinnehavnre. Pleiad [plai'ad, pli(:)/ad] npr; the [-i:z] et.

o,s [-z] pi. astr. plejaderna, sjustjärnorna, plenllary [plr/nari] a° full, fullständig, -tålig; + OJ meeting
plenarförsamling, plenum, -ipo-tentiary [ple>nipate/nj(i)ari, -pot-] I. a beklädd med oinskränkt[full]makt;
oinskränkt. II. s person försedd med oinskränkt ful I makt, ambassadör [to hos], -itude [ple'nitjuid] s 1. fullhet;
höjdfpunkt]. 2. överflöd, plentlleous [plent|jas] a° mest poet. 1. riklig, ymnig. 2. rik [in, of på], -iful [-if(u)l] a 1.
s& + -eows 1. 2. välförsedd, rik. -y [-i] I. s 1. rikligt förråd, riklighet, ymnighet, fullt upp [of av]; [ there's] ~ of
time [vi ha] god tid; horn of o, ymnighetshorn; in ~ i överflöd (ymnighet). 2. rikedom, välstånd. II. a F riklig,
ymnig. III. adv F alldeles, plenum [pli/nam] s plenum, plenarförsamling. pleonasüm [pli(:yan|æzm] s gram,
pleonasm, -tic [-æ'stik] a ( tically adv) pleonastisk. plesiosaur us [pli/siaso/rjas] (Pi. -i [-ai] ei. -uses

[-asiz] s svanödla. plethortla [ple'£|ara] s 1. iak. blodfullhet. 2. büdi. över|fullhet, -mättnad, -mått. -ic [-o'rik] a (-
ically adv) 1. iak. blodfull. 2. biidi. överfylld, svällande, pleuriia [plu'a^a] s anat. lungsäck, -al [-al] a lungsäcks-,
-isy [-isi] s iak. pleurit, lungsäcksinflammation. -itic [-i'tik] a pleuritisk. -0-pneumonia [--o(u)nju(:)mou'nja] s
veter. lung-röta; ibi. lunginflammation, plexus [ple'ksas] S isht anat. om fibrer, ådror &c nätverk.

plf. förkortn. för plaintiff.



pliallbility [plaia|bi'liti] s böjlighet, smidighet,, biidi. äv. eftergivenhet, -ble [-bl] a° böjlig, smidig, biidi. av.
eftergiven, -ncy [-nsi] s se -bility. -nt [-nt] a° se -ble. pliers [plai'az] s pi. flack-, böj|tång. 1. plight [plait] I. s pant;
löfte. II. tr sätta i pant [o.'s faith (oath1 promise) &c, aldrig om ting]; be o,ed vara bunden [to vid].
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plum-pudding

2. plight [plait] 5 tillstånd (belägenhet) i aiim., vani. dåligt [be in an evil (a hopeless, miserable, sorry) /»].
Plimsol) [pli'ms(o)l,-sol] npr; pros siags tygskor. Plinlimmon [plinli'mon] npr. plinth [plin})] s plint, fot-,
sockel|platta. Pliny [pli'ni] npr Plinins. pliocene [plai'osi:n] a geoi. pliocen. plod [plod] I. itr 1. gå tungt och
släpande, lunka (traska) [på], knoga [ofta /» on (along)]. 2. släpa, träla, knoga [at, [up~\on med ngt]. II. tr knoga
(lunka) på en väg o. d. III. s 1. lunk, knog. 2. dunkande. /»ding [-ig] a° knogande^ trägen, strävsam* plop [plop] I
interj o. s plums. II. itr plumsa, plot [plot] I. s 1. liten jordlott, tomt, täppa. 2. plan, handling, intrig i skådespel,
roman &c. 3. komplott, sammansvärjning, stämpling, ont anslag; form (lay) a /» uppgöra en plan, smida ett
anslag, anstifta en komplott [to för att]; he is in the /» han är med i intri gen. 4. nu åid. utom i Am. plan över
byggnad, jordområde o. d. II. itr stämpla, smida ränker, kon-spirera. III. tr 1. kartlägga, framställa (ange) på karta
o. d. [äv. /» down]. 2. uppgöra plan till stad, trädgård, järnväg o. d. 3. i dål. bem. umgås med planer på (bereda)
ngns ofärd, fördärv, anstifta förräderi. /»ter [-o] s ränksmida-re, konspiratör, anstiftare av sammansvärjning,
plough [plau] I. s 1. plog; the Pro astr. karla-vagnen: put (lay. set) o.'s hand to the /» biidi. sätta sin hand till
plogen, taga itu med saken. 2. plöjt fält. 3. univ. S kuggning. II. tr

I. plöja, biidi. fåra. 2. univ. S kugga. III. itr 1. + plöja. 2. se plod I, 2. »»boy [-boi] s plogpojke; bonddräng. /»ing
[-ig]* plöjning. /»-land [-land] s 1. hist, plogland. 2. åker[jord]. /»mag [-man] s plöjare; bonddräng. P/»-Mon-day
[-niA'ndi]s måndagen efter trettondagen, /»share [-Jea] s plogbill. /»-tail [-teil] s plog|-stjärt, -styre; at the /»
sysselsatt i jordbruksarbete.

plover [pU'va] s zooi. brockfågel, pipare. Plowllden [plau]dn], -man [-mon] nprr. ploy [ploi] s Nordengi. o.
Skotti. arbete, företag, pluck [pUk] I. tr 1. plocka [a flower, fruit, feather] av. fågel; /» away plocka (rycka) av; /»
up o.'s heart (spirits, courage) rycka upp sig, repa (hämta) mod. 2. rycka, nappa; *o a p. by the coat rycka ngn i
rocken. 3. åid. draga, släpa, slita; ~ down riva ned byggnad. 4. skihna, pungslå. 5. F kugga. II. itr rycka, draga [at
i]; o» at a straw haka sig fast vid ett halmstrå. III. s 1. ryck[ning]. 2. F kuggning. 3. hjärtslag av slaktdjur. 4. F
friskt mod, + käckhet, kurage, /»iness [-inis] se föreg. III, 4. ~y ["i] a° F käck, modiga plug [plAg] I. s 1.
[trä]plugg, propp, tapp. 2. brandpost. 3. rökstång kaka av pressad tobak; äv. tobaksbuss. 4. mest Am. S hög hatt,
'storm'.

II. tr 1. plugga igen, tillstoppa [med en

plugg], sätta en propp i ngt. 2. S sätta en kula i (skjuta) ngn; isht Am. dänga till med knytnäven. III. itr S knoga p
if .[at med ett arbete], plum [plAm] s 1. plommon. 2. plommonträd [äv. fo-tree]. 3. russin. 4. widi. läckerbit,
godbit äv. om förmånlig befattning, i allm. det bästa av

ngt. 5. åid. 'tunna guld' (100,000 pund), plumage [plu/midg] s fågels fjäderbeklädnad, fjädrar koii.

plumb [pLvm] I. s bly|lod, -kula, sänk|e, -lod; out of o, icke lodrät. II. al. lodrät. 2. isht Am. ren, fullkomlig,
riktig [/» nonsense]. III. adv 1. lodrätt. 2. isht Am. precis, pladask, rakt; alldeles. IV. tr 1. loda, biidi. av. pejla
djupet av. 2. göra lodrät. V. itr arbeta som rörarbetare, /»ago [-bei'go(u)] s min. blyerts, grafit, /»eous [-bios] a lik
bly, bly|haltig, -färgad. *»er [-o] s 1. rör|arbetare, -läggare; [gas- och] vattenledningsentreprenör. 2. F [bly]kula.
/»ery [-ari] s 1. rör|arbete,-lagning. 2. verkstad för rörarbete, /»ic [-bik], /»iferous [-bi'faras] a kem. blyhaltig, bly-,
/»ing [-ig] s se under plumb; rörarbete, /»ism [-bizm] s iak. blyförgiftning, /»less [-lis] a poet. av omätligt djup.
/»-line [-lain] s lod|lina, -snöre, plum-cake [pLv'mkeik] s russinkaka, plume [plu:m] I. s stor fjäder, plym;
borrowed ros lånta fjädrar. II. tr 1. förse (pryda) med fjädrar ei. plymer; /» o. s. a) om fågel pilla (plocka) sig: 6) i



aiim. yvas, brösta (förhäva) sig $up~]on över], stoltsera med. 2. om fågel plocka (putsa) fjädrar, /»let [-lit] s liten
fjäder. Plummsr [pU'ma] npr.

plummet [plA'mit] s 1. tekn. sänk-, rikt|lod. 2. & lod till lödning. 3. sänke på metrev. 4. bildl. tyngd, plummy
[plA'mi] a 1. lik (bestående av) plommon (russin). 2. biidi. F finfin, 'läcker', plumose [plu:mours] a isht zooi.
fjäderlik, be-fjädrud.

1. plump [plAmp] I. a° 1. isht om pers. el. kroppsdel fyllig, knubbig, trind. 2;-mwL F stinn, full, stor. II. itr bli
fyllig, svälla [ofta /» out («/>)]. III. tr [ofta /» up] [utjfylla. göra fyllig, komma ngt att svälla, blåsa upp; göda
husdjur.

2. plump [pLvmp] s åid. skara, hop, klunga.

3. plump [plAmp] I. itr 1. dimpa handlöst ned, plumsa i vatten. 2. vid val ge sina röster i klump åt en enda
kandidat; /» for äv. Uttala sig bestämt för. II. tr 1. låta dimpa ned (plumsa i), slänga. 2. biidi. löst kasta fram en
fråga o. d., säga rent ut [äv. /» out]. III. s 1. plums[ande]. 2. mest Skotti. regn8kur. IV. 1. tvär. 2. bildl. tvär,
burdus, uttrycklig; a /» lie en grov lögn. 3. kontant. V. adv 1. bums, plums, pladask; tvärt. 2. biidi. tvärt, rakt,
burdus, rent ut, utan omsvep [äv. /» out; tell a p. /», lie /»]. /»er [-o] s 1. vid val röst given åt (el. en som röstar på)
blott en kandidat. 2. S grov lögn.

Plumpllton [plA/m(p)t!an], -tre [-ri] nprr. plum-pudding [pU'mpu'dig] s plumpudding eng.

russinpudding.
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pocket-money

Plumllridge [plA'mlridj], -stead [-stid, -sted] nprr.

plumy [plu:'mi] a fjäder-; fjäder|lik, -prydd.

plunder [pU'nda] I. tr [ut]plundra, skövla, röva; stjäla, försnilla. II. s 1. plundring. 2. byte, rov; S vinst. 3. Am.
resgods; bobag, ^age [-ridj] s plundring: tjuveri, tillgrepp isht av gods å skepp, rov. o-ous [-ras] a plundrande,
rovlysten.

plungje [plAn(d)g] I. itr 1. störta sig [in], dyka ned [into i, water, a pit, a crowd], rusa [into a room]) biidi. kasta
sig in på ei. i (fördjupa sig i) ngt; -ing fire & kasteld. 2. om häst; skygga o. kasta sig, slå bakut; om fartyg stampa.
3. S spela hasardspel (spekulera) hejdlöst; skuldsätta sig över öronen. II. tr störta, stöta ngt [into i vätska ei.
håiighet], köra (sänka, doppa) ned; biidi. störta [into a war]; o,d in thoughts] försänkt i djupa tankar. III. s 1.
störtande (sänkande, språng) i vatten o. d., dykning; biidi. av. avgörande steg [take the 2. hästs kastning,
sparkande bakut. ~r [-a] s 1. dykare. 2. tekn. pistong, kolv. 3. S kavallerist. 4. S hasard-Spelare, jobbare.

Plunkett [pU'gkit] npr.

pluperfect [plu:'pa:'fikt] S gram. pluskvamper-fekturn.

plural [plu'arai] I. a plural, flertals-; ~ voter valman med rösträtt i mer än en valkrets. II. 5 gram. pluralis, flertal.
»»Ism [-izm]s inne-bavande av flera ämbeten (isht pastorat) ei. rösträtt i flera valkretsar samtidigt. ~lst [-ist] s
innehavare av flera ämbeten (isht pastorat) samtidigt. ~ity [pluaræ'liti] s 1. flerhet. 2. mängd. 3. flertal, pluralitet,
röstövervikt [äv. ~ of votes]. ~ize [-aiz] I. tr gram. sätta (uttrycka) i pluralis. II. itr kyrk. inneha flera pastorat
samtidigt. ~ly [-i] adv i pluralis (flertal).

plus [pUs] I. s plus (+). II. a extra, överskjutande; ~ fours S för knickerbockers.

plush [pU]"] s plysch; pi. betjänts plysch-byxor. [-i] a 1. Överdragen med plysch. 2. plyschliknande.



Plutarch [plu:'ta:k] npr Plutarchos.

plutarchy [plu:'taki] se plutocracy.

Pluto [plu:'to(u)] npr.

plutollcracy [plu:t|o'krasi] s plutokrati, penningvälde. -crat [-okræt] s plutokrat, penningfurste. -cratic [-okræ'tik]
a (-cratically adv) plutokratisk.

Plutonllian [plu:t|ou'nian] a 1. hörande till Pluto; underjordisk. 2. se -ic 1. -ic [-o'nik] a 1. geoi. plutonisk; ~ rock
plntonisk bergart. 2. se -ian 1.

plutonomy [plu:to'nami]« ung. nationalekonomi.

pluvillal [plu:'vi|al], -ous [-as] a regn-; regnig; regnrik. -ometer [-o'mita] s regnmätare.

1. ply [plai] s 1. veck, fåll. 2. mest Midi. vändning, riktning, böjelse; take a ~ slå in på en riktning. 3. <1* kardel.

2. ply [plai] I. tr 1. flitigt använda, bruka med

kraft (fart) [the oars; o.'s needle], 2. bedriva [a trade, task], öva. 3. arbeta på, bearbeta, ansätta; truga ngn att
mottaga [»» a p. with food (drink)]. 4. Midi, om pers. ansätta, bestorma, ligga över ngn [with questions
(petitions)]. 5. fara över flod, sund o. d. II. itr 1. träget arbeta [a* på ngt], vara i full gång. 2. kryssa, lovera. 3.
poet. styra kosan, segla [towards mot]. 4. göra turer, uppehålla trafiken, gå [i [-trafik]-] {+tra- fik]+} mellan två
platser. 5. om bärare o. d. hålla till i väntan på kunder.

Plymouth [pli'maj)] npr; the »» Brethren Ply-mouthbröderna relig. sekt; ~ Rock amer. hönsras.

plywood [plai'wud] s byggn. plywood, kryssfaner.

p. m. [pi/e'm] förkortn. törpost meridiem iat. [på] eftermiddagen, e. m.

p. n. förkortn. för promissory note.

pneumliatic [nju(:)m|æ'tik] I. a (-atically adv) 1. pneumatiisk, luft-, luftfylld; ~ dispatch rörpost; ~ engine isht
luftpump; ~ tire luftring på cykel &c. 2. teoi. andlig. II. s 1. luftriug på cykel &c. 2. pi. fys. pneumatik,
aerodynamik. -atology [nju:matD'ladgi]s pneumatologi, läran om andeväsen, -onia [-ou'nja]
siak.lunginflammation. -onic [-o'nik] a lunginflammations-, rörande lunginflammation.

Pnyx [(p)niks] npr.

P. 0. [pi:'ou'] förkorta, för petty officer; postal order; post office; ordinary professor.

Po [pou] npr.

1. poach [poutj] tr förlora agg.

2. poach [poutj] I. tr 1. sticka (köra ner) finger o. d. [into i ngt]. 2. nedtrampa, trampa hål i marken. 3. göra
uppblött, genomblöta. 4. jaga (fiska) olovligt (tjuv|jaga, -fiska) på annans mark; skjuta (fånga) villebråd olovligt.
5. kappl. S stjäla sig till en fördel. II. itr 1. pulsa (trampa ned) i gyttja o. d. 2. om mark bli gyttjig (uppblött), ibi.
bli upptrampad. 3. bedriva tjüv-skytte (tjuvfiske), jaga (fiska) olovligt, tjuv|-jaga, -tiska å annans mark. ~er [-a] s
tjuv|skytt, -fiskare. ~ing [-ig] s jfr 2 poach; tjuv|skytte, -fiske.

pock [pok] s 1. iak. varblemma, koppa. 2. märke. ^-broken [-broukn] se pock-marked.

pocket [po'kit] I. s 1. säck äv. ss. mått. 2. ficka; empty ~ tomhänt person; be £ 1 in ~ à) ha 1 pund till hands; b) ha
vunnit 1 pund [by the transaction på affären]; be £ 1 out of o, förlora (sätta till) 1 pund; out-ofexpenses kontanta
utlägg; put o.'s hand in o.'s ~ ge ut pengar; put in o.'s ~ stoppa i fickan, Midi, dölja. 3. biij. blus. 4. bergv.
urholkning innehållande guld (malm). II. tr 1. stoppa (sticka) i fickan, stoppa på sig [äv. ~ up], ibi. i dål. bem.
lägga sig till med, tillägna sig. 2. Midi. svälja oförrätt, [få] hålla till godo med. 3. dölja känsla. ~-book [-buk] s 1.
plånbok. 2. annotationsbok. ~-flap [-flæp] s ficklock. -handkerchief [-hæ'gkatjif] s näsduk. ~-lid [-lid] se - -flap. -
-money [-mA'ni] s fick-,
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pointed

hand|pengar. ^-piece [-pi:s] s lyckopen-ning.

pock-fretten [po'kfretn] se pock-marked.

Pocklington [po'kligton] npr.

pocklt-mark [po'k|ma:k] 5 koppärr, --marked

[-mcukt], - -pitted [-pi'tid] a koppärrig. Pocock [pou'kok] npr.

P. 0. D. förkortn. för pay on delivery; post office department (directory).

1. pod [pod] 8 litet Stim isht av salar el. valar; ibi. svärm fåglar.

2. pod [pod] I. s fröskida, balja, kapsel; be in /» S vara med barn. II. itr 1. frambringa (sätta) skidor. 2. svälla. III.
tr 1. sprita (plocka skidor av) ärter &c. 2. skala ärter &c.

podagra [po'dogro, podæ'gro] s iak. podager. poddad [po'did] a 1. baljbärande växt; liggande i balja (skida). 2.
biidi. S välbärgad, 'tät', podglle [pod3] S F 'tjockis' liten fet person, -y [-i] a° liten och tjock, knubbig. Poe [pou]
npr.

pollem [po(u)'|im, -em] s poem, dikt, kväde,

skaldestycke, -esy [-izi] s aid. se -etry. poet [po(u)'it, -et] s skald, diktare, ibi. poet: the Pros' Corner skaldevrån i
Westminster Abbey, /»aster [-æ'sto] s småpoet, versmakare, rim-smidare. /»ess [-is] s skaldinna. /»ic[al°]
[po(u)e'tik, -(a)l] a poetisk, skalde-. /»icize [po(u)e'tisaiz] se -ize. /»ics [po(u)e'tiks] s Pi. poetik, skaldskap. /»ize
[-aiz] I. itr poetisera, skriva vers (poesi). II. tr poetiskt behandla, skriva vers om, besjunga, /»ry [-ri] s poesi i aiia
bet., skalde-, dikt|konst; diktning, pogrom [po'grom, äv. pogro'm] s pogrom, organiserat överfall (blodbad), isht i
sms. förföljelse, poignanllcy [poi'non|si] s 1. skärpa. 2. bitterhet. -t [-t] a° 1. skarp, genomträngande. 2. bitter,
skärande, stickande [feeling, pang, hunger, thirst], 3. pikant, kryddad, vass. point [point] I. s 1. geom. o. i aiim.
punkt; prick; /» of view synpunkt. 2. skiljetecken [/» of interrogation (exclamation)]; full /» punkt. 3. biidi.
punkt, del, moment;'» /» of conscience en samvetssak; at all /»s på alla punkter, överallt, i alla avseenden; in /»
of i fråga om, ur.. synpunkt; on many /»s i många stycken (punkter); to /» åid. i minsta detalj, fullständigt. 4.
kritisk (avgörande) punkt: be at the /» of death ligga för döden; [up]on (at) the /» of nära (på vippen, i begrepp)
att; when it came to the /» när det kom till kritan (avgörandet). 5. sida, utmärkande drag, karakteristisk egenskap;
singing is not his strong ro att sjunga är inte hans starka sida; a bad /» en svag (ful) sida hos ngn ei. ngt, svaghet
[mots, a good /» en god sida, förtjänst, 'merit']. 6. kärnpunkt, springande punkt, huvudsak, själva saken, knuten,
kläm [that is just the /»]; the ro teas to .. det gällde närmast (huvudsaken var) att ..; make a ro of (make it a ro to
inf. ei. that) särskilt hålla

(lägga an) på att, beflita sig om (låta sig angeläget vara) att, göra det till en hederssak att; a case (an example) in
/» ett hithörande (karakteristiskt) fall (ett upplysande exempel); the case is not in (is off the) ro fallet hör inte hit
(till saken) ei. har intet att göra med detta; be to the ~ höra till saken, gå på sak; come (keep) to the
/»komma(hållasig)till saken. 7. syfte, mål, mening; carry (make good) o.'s /» vinna (genomdriva) sitt syfte (sin
mening), få sin vilja fram; give up o.'s /» giva med sig; maintain o.'s förfäkta sin åsikt, stå på sig, veta att hävda
sm sak. 8. vid rävjakt F punkt (mål) till vilken man rider i rak linje; ritt rakt på målet [a /»-&< förpatrull. 19. mus.
åid. fanfar, signal [/» of war]. 20. om fågelhund stånd; make (come) to a ro göra stånd. 21. vink, anvisning. II. tr
1. [-[inter]punk-tera.-] {+[inter]punk- tera.+} 2. spetsa, vässa; biidi. skärpa, ge skärpa (udd) åt, framhäva,
poängtera; roed with steel försedd med stålspets; /» a cable -i» pynta en kabel; /» a. topmast resa en stång till
gåtts. 3. peka med fingret &c [at på]; rikta (sikta, lägga an) med skjutvapen [at på, mot]; rikta ngns
uppmärksamhet o. d. [to på]. 4. [vani. /» out] peka ut; påpeka, framhålla. 5. byggn. fogstryka. 6. om fågelhund



stå för villebråd. III. itr 1. peka [at, to på]; /» at (to) biidi. utpeka, an jgiva, -tyda, peka på (mot), visa hän (tyda)
på. 2. vara vänd (riktad), peka, vetta [toroards, to mot]. 3. syfta, tendera [to, totvards till], gå ut på [to inf.]. 4. om
fågelhund göra stånd, stå [at för villebråd], /»-blank [-blse'gk, attr. --] I. s^kärn-skotts avstånd [äv. /» range
(distance)]. II. a

1. riktad rakt på målet, snörrät, horisontal.

2. biidi. rak på sak, rättfram; ren [denial, [-refusal].-] {+re- fusal].+} III. adv 1. rakt på målet, snörrätt,
horisontalt. 2. direkt, rent ut, rakt på sak: utan vidare, på stället, /»-device [-divai's] åid. I. a fulländad. II. adv
fulländat, till punkt och pricka, /»-duty [-dju:Hi] s tjänstgöring som trafikkonstapel, /»ed [-id] a°l. spetsig;/» arch
byggn. spetsbåge. 2. Midi. spetsig, skarp, vass, stickande, bitande. 3. tydlig, markant,
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påfallande, uttrycklig. 4. precis, noggrann. ~er [-o] s jfr point II o. III 1. pekpinne.

2. visare på klocka, våg o. d. 3. pointer, rapp-hönshund. 4. Am. F vink, fingervisning, påpekande. ~ing [-ig] s jfr
point II o. III 1. interpunktion. 2. byggn. fogstrykning. 3. fingervisning; ingivelse, tillskyndelse. ^-lace [-lei's] se
point /, 11. "Jess [-lis] a° 1. utan spets, trubbig. 2. svag, meningslös. 3. poänglös. 4. utan utmärkande
(kännetecknande) drag.

Point Levis [pointli/vis] npr.

pointsman [poi'ntsman] s 1. järn v. växlare. 2. trafikkonstapel.

poise [poiz] I. si. jämvikt, balans [äv. equal [even) ~] äv. Midi. 2. sätt att föra sig (uppbära huvudet), hållning. 3.
oavgjort tillstånd, ovisshet. II. tr 1. bringa (hålla) i jämvikt, balansera, avväga; uppbära införa) stadigt. 2.
överväga, bedöma. III. itr balansera, befinna sig i jämvikt; sväva.

poison [poizn] I. s gift äv. Midi.; kill (destroy) by f>j förgifta. II. tr förgifta äv. Midi., åid. förgiva. ~er [-o] s ngn
(ngt) som förgiftar; gift-bland|are, -erska. ~-fang [-fæg] s gifttand, ^ous [-as] a° giftig. Poitiers [poiti'az], Poitou
[poitu:'] nprr.

1. poke [pouk] s mest dial, påse, liten säck; buy a pig in a ~ ordst. köpa grisen i säcken.

2. poke [pouk] I. tr 1. Stöta med arm, hand el. ngt spetsigt, knuffa (puffa) [till], peta [på]; stånga; ~ a hole in peta
hål på; ~ through genom|stic-ka, -borra. 2. ~ up F stänga in. 3. röra om elden [ofta ~ up]. 4. sticka fram; ~ o.'s
head skjuta (F köra) fram huvudet; ~ fun at göra narr av, driva med. II. itr\. sticka, stöta, peta [at på, mot]; ~ for
treva efter. 2. Midi. sticka näsan, rota, snoka [into i], spionera.

3. larva [about omkring]; knåpa. III. s 1.' stöt, knuff [in the ribs i sidan]. 2. framskjutande brätte (skärm) på
damhatt. ^-bonnet [-bo'nit] S förr damhatt med framskjutande brätte, 'kråka'; nu liknande hatt buren av kvinnl.
frälsningssoldat.

poke-pudding [pou'kpuMig] s skotti. storslukare; föraktfull benämn, på engelsman.

1. poker [pou'ka] s kortsp. poker.

2. poker [pou'ka] I. s jfr poke / 0. // 1. eldgaffel äv. bildl. om stel person [stiff OS a 2. glöd-ritningsstift. II. tr
glödrita. ~-work [-wa:k] s glödritning.

poky [pou'ki] a° 1. om pers. knåpande, om arbete knåpig. 2. om rum o. d. trång, kyffig: om kläder sliten, ruskig,
sjaskig.

polacca [polæ'ka] s polack medelhavsfartyg.



Poland [pou'land] npr Polen.

polar [pou'la] a polar, pol-; ~ bear isbjörn; rv> circle polcirkel; ~ lights söder-, norr|sken; star polstjärna,
"wiscope [po(u)læ/riskoup] s fys. polariskop. ~ity [po(u)læ'riti] s fys. polaritet. "Uzation [-raizei'Jn] s tja.
polarisation. ~ize [-raiz] tr o. itr fys. polarisera.

Pole [poul] s polack.

1. pole [poul] I. s 1. påle, stolpe, stång, stake, stör; up the ~ S i klämman (knipan). 2. tistelstång. 3. mätstång, ss.
längdmått 5V* yards. 4. mast; bärling, kaltopp; with (under) [bare] ~s för topp och tackel utan segel. II. tr 1.
förse med stänger &c; störa bönor o. d.; bära ngt på stänger [hay]. 2. slå (driva undan) med en stång. 3. staka
fram båt.

2. pole [poul] s pol.

pole-axe [pou'læks] s 1. pålyxa, änterbila. 2. slaktaryxa. 3. hillebard.

Pole Carew [pu:'lks'ari] npr.

polecat [pou'lkæt] s zooi. iller.

pole-jump [pou'l|d3Amp] sport. I. s stavhopp. II, itr hoppa stavhopp (F stav).

polemllic [pole'mik, pal-] I. a polemisk, stridslysten. II. s 1. polemiker, författare av stridsskrifter. 2. polemik,
meningsstrid; ~s pi. polemik, äv. konsten att polemisera isht teoi. -ical [-(a)l] a° se -ic I. -ize [po'limaiz] itr
polemisera.

pole-star [pou'lsta:] s polstjärna; Midi, ledstjärna.

Polhill [pou'lhil] npr.

police [poli:'s, pal-] I. s polis; ~ court polisdomstol; ~ force polis|kår, -styrka; ~ magi-stråte polisdomare; ~ office
polis|kammare, -kontor; ~ officer poliskonstapel; ~ station polisstation, -kontor. II. tr 1. behärska (bevaka, styra)
medelst polis. 2. förse med polis, ^man [-man] s polis|man, -konstapel.

policlinic [polikli'nik] s iak. poliklinik.

1. policy [po'lisi] s 1. politik, stats|konst, -klokhet; ibi. hållning. 2. i aiim. världslig klokhet, be-

+ räkning, klokt tillvägagångssätt; taktik; iw. slughet. 3. Skotti. park kring herresäte.

2. policy [po'lisi] s försäkrings|polis, -brev [äv. ~ of assurance; insurance ^-holder [-houlda] s försäkrings|havare,
-tagare.

Polish [pou'lij] a polsk.

polish [po'lij] I. s 1. polering, polityr, glans; Midi. äv. förfining, belevenhet. 2. polityr mö-beifernissa. II. tr 1.
polera, glätta, bona, putsa, blanka skodon. 2. Midi, hyvla av, hyfsa, förfina, göra förfinad. 3. F fiffa upp i aiim.
[ofta ~ up], hyfsa till. 4. ~ off F raskt klara [av], expediera [a job, a bottle]. III. itr 1. bli blank. 2. Midi. förfinas.
~ed [-t] a 1. polerad, blank. 2. Midi. förfinad, hyfsad, städad. ~er [-a] s en som polerar &c; poleringsverk-

tyg.

polite [palai't, pol-] a° artig, hövlig [to, towards mot]; belevad, bildad, fin, förfinad; ~ literature (letters) vitterhet,
skönlitteratur; ~ learning humaniora; ~ society bildat (fint) sällskap.

politic [po'litik] a° 1. om pers. statsklok; i allm. klok, beräknande, ibi. slug, listig. 2. om handling välbetänkt,
klok. 3. the body o- staten, »-al [pali'tik(a)l, pol-] a° politisk, stats-; ~
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agent (resident) i Indien, engelsk ämbetsman placerad ss. rådgivare àt infödd furste; ~ economy nationalekonomi;
~ economist nationalekonom; ~ science statsvetenskap, -lära. ~ian [-[poli-ti'Jn]-] {+[poli- ti'Jn]+} s 1. statsman.
2. yrkes- ei. partipolitiker, politikus. ~ize [poli'tisaiz] I. itr politisera.

+ II. tr göra politisk. [-s] s pi. politik, statskonst; ibi. politisk åsikt (ståndpunkt); talk ~ politisera, polity [po'liti] s
1. stats-, styrelseform, statsförfattning. 2. statlig ordning (organisation); stat.

Polixenes [poli'ksanirz]. Polk [pouk] nprr. polk [poulk] itr dansa polka. ~a [-a, po'lka]

S polka dans el. melodi.

1. poll [poul] I. S 1. djal. el. skämts. buvudSkult, skalle, knopp. 2. hjässa. 3. nacke Eäv. the ~ of the neck], 4.
hornlöst boskapsdjur [äv. ro-beast, to-OX &c]. 5. kull[e] på hatt el. mössa. 6. hist., förk. för ro-tax. 7. vid val a)
röstning, valförrättning; go to the ~ äv. deltaga i valet; b) vallokal; C) röstsammanräkning; d) röstetal, -siffror,
summa avgivna röster, valresultat. II. tr 1. åid. stubba, kortklippa. 2. [av]toppa (avskära grenarna på) träd, hamla;
avskära hornen på boskap. 3. åid. skinna, pungslå. 4. vid val a) upprätta förteckning över (räkna) avgivna röster;
6) om kandidat föra till Val, erhålla så o. så många röster \votes]; C) avge röst. III. itr rösta, avge sin[a] röst[er].

2. poll [pol] s Cambr. univ. S 1. studenter som läsa på enkel examen. 2. enkel examen utan högre betyg [äv. ~
degree (examination)]; ~ man en som avlagt el. skall avlägga enkel examen; go OUt in

the ro avlägga enkel examen. Poll [pol] I. npr kortn. för Mary. II. pro s F [pa-

pe]goja [äv. ro-parrot]. pollllable [pou'labl] a röstberättigad vaiman; giltig röst. -ard [po'lad] I. s 1. djur som fällt
(förlorat) sina horn; hornlöst (kulligt) boskapsdjur. 2. toppat träd. -8. kli. II. a 1. om träd toppad. 2. flintskallig.
III. tr [av]toppa (skära av grenarna på) träd, hamla. pollen [po'lin] bot. I. s pollen, frömjöl. II. tr

föra frömjöl till, betäcka med frömjöl, poller [pou'la] s (jfr l.poll II0. Ill) en röstande,

valman; valnotarie, pollinate [po'lineit] tr se pollen II. polling-booth [pou'ligburS] s vallokal, poll-man [po'lmæn]
s se under 2. poll. Pollock [po'lak] npr.

poll-tax [pou'ltæks] s mantalspengar, personlig skatt (avgift).

pollutüe [peHj)u'/|t] tr [för]orena, 8mutsa; Mcu. äv. be|sudla, -fläcka, vanhelga, kränka, skända. -ion [-Jn] s
[för]orenande, orenhet, förorening, besmittelse, vanhelgande, kränkande.

Pollux [po'laks] npr. Polly [po'li] npr kortn. för Mary.

polo [pou/lo(u)] s sport. polo[spel] [water

polonaise [polanei'z] s 1. polonäs dans. 2. siags

klänning. Polonius [palou'nias, pol-] npr. ^polony [palou'ni] s siags fläskkorv. Polson [poulsn] npr. polt-foot
[pou'ltfut] s aid. klumpfot, poltroon [poltru/n] s pultron, kruka. ~ery [-ari] s pultroneri. Polwarth [pou'lwa})] npr.

polyil- [po'li] grek. i sms. mång-, fler-, -androus [-æ'ndras] a bot. med talrika ståndare, -an-thus [-æ'n{}as] s bot.
aurikel, äv. tazett. Polyllbius [poli'|bias], -carp [- -ka:p], -crates [poli'krati:z] nprr.

polyllgamist^oli'lgamist, pal-] s polyga mist. -ga-mous [-gamas] a° 1. bot. polygam. 2. hörande till (levande i)
månggifte, -gamy [-gami] s isht mäns månggifte, -glot [po'liglot] I. a 1. behärskande flera språk 2. skriven på
(hörande till) flera språk. II s 1. polyglott, flerspråkig person. 2. bok (vani. bibel) på flera språk, polyglottbibel. -
gon [po'ligan] s geom. polygon, månghörning. -gonal [-gan(a)l] a månghörnig. -hedron [po'lihe'dran, -hi:'d-] s
geom. polyeder. Polynesia [polinii'zia, -3(i)a] npr Polynesien.

~n [-n] I. a polynesisk. II. s polynesier. polyp[e] [po'lip] s zooi. polyp. Polyphemus [polifi:'mas] npr.
polyllphonic [poli|fo'nik], -phonous [- -fanas] a fler-, mång|stämmig. -phony [--fani] s 1. mångfald av ljud. 2. fler-
, mång|stämmighet. P-podium [-pou'diam] s bot. Polypodium. -pody [- -padi] s bot. stensöta. polypüous
[po'lip|as] a zooi. läk. polypartad. -us



[-as] (pi. -i [-ai] o. -uses [-asiz]) s läk. polyp. polyllsyllabic[al°] [po'li|silæ'bik, -(a)l] a flersta-vig. -syllable [-
si'labl] s flerstavigt ord. -technic [-te'knik] I. a polyteknisk. II. s förkortn. för ~ institution (school) polyteknisk
skola, -theism [-J)i(:)izm] s polyteism, mångguderi. -theist [-j)i(:)ist] s polyteist, månggudadyr-kare. -theistic
[-£>i(:)i'stik] a polyteistisk. Polyxenus [poli'ksinas] npr. pom [pom] förkortn. för Pomeranian dog. pomace
[pA'mis] S äppelmos till Ciderberedning, pomliade [pama/d, pom-] I. s pomada. n. tr pomadera, -ander
[pou'manda, poma/nda] s förr lukt|dosa, -påse. -atum [pamei'tam, pom-] s o. tr se pomade. pome [poum] s en
äppelfrukt; poet, äpple.

granate [po'mgrsenit, - - -] s granatäpple. Pomerania [pomarei'nia] npr Pommern. [-n] I. a pommersk; rv dog
spets[hund]. n.

s 1. pomrare. 2. förkortn. för ~ dog. pomfret [po'mfrit] s zooi. Stromateus siags &sk. Pomfret [pA'mfrit, pom-]
npr. p^-cake [-kei'k] s slags lakritskaka.

pomiculture [pou'mikAltJa] s fruktodling, pommel [pA'm(a)l] I. si. rund knapp (kula), isht svärdknapp. 2.
sadeljknapp. -båge. II. tr
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slå [liksom] med svärdknappen; slå (dunka på) med knytnävarna, mörbulta. pomology [pomo'ladji] S pomologi
läran om fruktsorterna.

Pomona [pamou'na] npr. pomp [pomp] s pomp, ståt, prakt. Pompadour [po'mpadua] npr. Pomplleian [pompli/an]
a pompejansk,hörande till Pompeji, -eil [-i/ai, po'mpiai]/^ Pompeji. -ey [-i] npr Pompejus. pompier [po'mpia] s; ~
ladder brandsoldats hak-stege.

pompom [po'mpom] s & maskinkanon, pompon [po:po:, po'mpon] s pompong. pompüosity [pompb'siti] s
anspråksfullhet, pö-sighet. -ous [-os] a° 1. pompös, ståtlig, praktfull, glänsande. 2. pösig, uppblåst, viktig, fåfäng,
skrytsam; om språk högtravande, svul-stig.

'P0n [pon] förkortn. av Upon. pond [pond] I. s damm; ibi. tjärn, liten sjö. II. tr dämma upp vatten [vani. ~ up
(back)]. III. itr bilda en damm, samla sig genom uppdämning, ^age [-idg] s reservoar|volym, -vatten, ponder
[po'nda] I. tr överväga, besinna, betänka. II. itr grubbla, fundera [on, over på, över], ^ability [-rabiiiti] s
vägbarhet, vikt. ^able [-rabl] a vägbar. nation [-rei'Jn] s väg|ande, -ning äv. biidi. »Jng [-rig] a° fundersam,
tankfull, »uosity [-ro'siti] s tyngd äv. Midi., vikt. nwOUS [-ras] a° 1. tung; ovig, massiv. 2. biidi. mödosam
uppgift; tung stil. Ponders [p:/nd|az], Pondicherry [-i(t)Je'ri]»pr7\ pone [poun] s slags majsbröd. pongee [pondji:',
pAn-] s oblekt kinesiskt sidem poniard [po'njad] s kort dolk. Ponsonby [pA'nsnbi],. Pontefract [po'ntifrækt,

uttal på platsen pA'mfrit, pom-] nprr. pontllifex [po'nt|ifeks] s 1. rom. antik, överstepräst i Rom. 2. se -iff 2. -iff [-
if] S 1. se 'ifex 1. 2. i medeltiden biskop isht biskopen i Rom, påve [äv. sovereign 3. i aiim. överstepräst, -ifi-cal
[-i'fik(a)l] I. a° 1. hörande till en biskop (prelat), biskoplig. 2. påvlig, påve-, 3. översteprästerlig. II. s 1. blott i pi.
biskops-skrud; ibi. mässkrud i aiim. 2. biskops ritual, -ificate [-i'fikit] s i. vani. pontifikat, påve|-döme, -värdighet,
påves regeringstid; ibi. epi-skopat, biskops|döme, -tid. 2. i aiim. översteprästerlig värdighet.

pontlloneer, -onier [pont|ani'a] s X pontonjär, brobyggare, -oon [-u/n] I. s 1. isht X ponton till krigsbro. 2. pråm,
läktare med kran- o. gångspelsanordningar. II. tr övergå flod på pontonbro.

Pontresina [pont|risi:'na], Pontus [-as] nprr. Pontyilpool [po'nti|pu:l], -pridd [-prid] nprr. pony [pou'ni] s 1. ponny.
2. S 25 pund. 3. Am.

S luns, moj a. pOOd [pu:d] S pud rysk vikt. poodle [pu:dl] I. s pudel [äv. oj-dog]. II. tr behandla (klippa) som en
pudel.



pooh [pü, pu:] interj uttr. otålighet el. förakt äh! bah! pytt[san]!

rt. pool [pu:l] s 1. pöl, göl, damm. 2. djupt Ställe med stillastående vatten i flod; the Tem-sen mellan London
Bridge och Cuckold's Point.

2. pool [pu:l] I. s 1. kort. pulla, pott, pulang.

2. insatsskjutning. 3. hand. sammanslutning, -t-'pool'; gemensam fond. II. tr om bolag &c sammanslå kapital o.
d.; dela inkomster, rörelse.

Poole [pu:l], [-i], Poona [pu:'na, -na:] nprr.

1. poop [pu:p] I. s akter; upphöjt akterdäck, hyttdäck [äv. oj-deck]. II. tr 1. om sjöu spola (slå in) över fartyg
akterifrån. 2. om skepp taga in en sjö akterifrån.

2. poop [pu:p] förkortn. för nincompoop

poor [pu'a] a 1. fattig [in på]; a ~ man (woman) en fattig; ~ people de fattiga, fattigt folk. 2. klen [consolation,
chance, meal, [-salary],-] {+sal- ary],+} ringa, skral, mager, torftig, knapp, dålig; a ^ head ett klent (svagt)
huvud; he made a very ~ shoiv det gick skralt för honom; a ~ three iceeks' holiday fattiga tre veckors semester. 3.
om pers. ynklig, usel; modlös; stackars; a ~ creature ett stackars kräk, en stackare; ~ fellow! stackars han (karl)! ^
me! jag stackare! stackare jag! thing! stackars liten (människa)! 4. om avliden 'salig' [my ^ father]. ~-box [-boks]
s fattigbössa.

Poore [pu'a] npr.

poorllhouse [pu'alhaus] s fattighus, försörjningshem. - -law [-lo:] s fattigvårdslag[stiftning]. -ly [-li] I. adv klent,
illa &c, se poor; be ~ off' ha det smått (klent ställt). II. a F klen till hälsan, hängsjuk, skral, krasslig [look - -rate [-
reit] s fattigskatt. - -spirited [-[-spi'rit-id]-] {+[-spi'rit- id]+} a klen modig, försagd.

1. pop [pop] I. interj (adv) paff! pang! vips! / heard it go jag hörde det säga pang: go r>u äv. F brista ut i
gapskratt; sure ~ Falldeles säkert. II. s 1. liten knall, smäll, puff; ibi.skott. 2. S pistol. 3. F om soekerdricka,
champagne o. d. 'skum', 'smällkork'. 4. prick, lätt märke. 5. S pantsättning; in ^ i pant, ibi. 'påstampen'. III.
itrl.knäppa,smälla,knalla; Fskjuta[a£ på]. 2. F fria jfr IV, o. 3. kila, 'dyka', rusa [home, up, down &c]; ~ in titta in;
~ [up~]on oförmodat stöta (träffa) på; ~ off [the hooks] S kola av dö; ~ out titta fram; plötsligt komma ut. IV. tr
1. smälla (fyra) av eldvapen. 2. <v, down skjuta ned: ~ off skjuta bort fiender. 3. stoppa, sticka, 'köra', 'skjutsa'; ~
o.'s head out of the window sticka ut huvudet genom

-f-fönstret. 4. ~ out blåsa ut ljus; ~ down skriva upp, anteckna, kasta ned på papperet. 5. ~ a question plötsligt
kasta fram (F kläcka ur sig) en fråga [isht ~ the question F fria; to till ngn]. 6. S pantsätta, 'stampa på'.

2. pop [pop] s F förkortn. för popular concert populär-, folkjkonsert.
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pope [poup] 8 1. påve; P~ Joan siags kortspel. 2. grek. katoi. pop. /»dom [-dam] s se papacy 1 o. 2. /»ry [-ari] s
papism, papisteri. pop-gun [po'pgAii] s barns luftbössa; knallpistol. Popham [po'pam] npr.

popinjay [po'pindgei] s 1. åid. papegoja äv. konstgjord dylik vid målskjutning. 2. bildl. fåräng o. egenkär person,
ibi. 'påfågel'.

popish [pou'pij] a° påvisk, papistisk. poplar [po'pla] s bot. poppel; trembling /» asp;

lohite /» silverpoppel. poplin [po'plin] s poplin siags tyg. Popocatepetl [po'pakse'tipe'tl] npr. poppet [po'pit] 8
smeks, om pers. 'docka', älskling.

popple [popl] I. itr porla, skvalpa, svalla;



puttra. II. s vågsvall; puttrande, poppy [po'pi]s bot. vallmo. P/» Day se Flanders

II. /»-head [-hed] s frökapsel av vallmo, pop-shop [po'pjop] S S 'stamp' pantlånekontor. populace [po'pjulas. -lis]
s populas, hop, pöbel. popular [po'pjula] a 1. folk- [belief tro; character lynne; ditty visa; language språk; legend
siigen; meeting möte; party parti; usage sed], allmän biand folket, folkets, verkställd &o av folket. 2. populär i
aiim. a) avsedd för folket, allmän-, lättjfattlig [language], folklig, enkel; <» science populärvetenskap; 6) lätt
tillgänglig för folket, billig [al nu prices]; /» concert populär-, folk|konsert; c) allmänt omtyckt [with bland, av].
<—-ity [popjulæ'riti] s popularitet; folkgunst. /»ization [- - -raizei'Jn] s popularisering &c jfr följ. /»ize [-raiz] tr
1. göra allmänt känd (omtyckt). 2. popularisera, framställa i allmänfattlig form. 3. demokratisera. ~ly [-li] adv 1.
bland (av) folket, allmänt, i allmänhet. 2. populärt, lättfattligt.

populllate [po'pjul|eit] I. tr befolka. II. itr % tillväxa i folkmängd, -ation [-ei'Jn] s 1. befolkning; folkmängd. 2.
tillväxt i folkmängd, -ous [-as] a° 1. folkrik. 2. % fruktsam, rik [in påj. porcelain [po/slin] s porslin; ss. attr. iw.
bräcklig, ömtålig. b porch [po:'tJ] s portal, täckt (välvd) ingång. Porchester [po/tjistar, -tjas-] npr. porcupine
[po/kjupain] s zooi. piggsvin.

1. pore [po:] s por, liten öppning.

2. pore [po:] itr stirra, blicka oavvänt [ot, [-[tip"}-on,-] {+[tip"}- on,+} over på]; /» for titta (leta) efter; /» over
(at, [up]on) noga (flitigt) studera, hänga [-[näsan]-] {+[nä- san]+} ö\er bok, fördjupa sig i; fundera på.

pork [po:k] s svinkött, isht osaltat fläsk. /»-chop [-tjop] s fläskkotlett. ~er [-a] s gödsvin. ~et [-it], /»ling [-lig] s
spädgris. /»-pie [-pai] s pastej med hackat fläsk; /» hat lågkullig hatt med brättet uppvikt runtom. ~y [-i] « fläsk-,
av fläsk; F fläskig, fet. pornographüic [po:nogræ'fik, -nag-] a pornografisk. -y [pomo'grafi] s pornografi;
smutslitteratur.

porllosity [po:rjo'siti] s porositet. -ous [-as] a°

porös, full av porer, porphyry [po/firi] s porfyr. porpoise [po:'pas] s zooi. tu ml are. porridge [po'ridg] s gröt; not
earn salt to o.'s nu förtjäna just ingenting; keep o.'s breath to cool o.'s nu behålla sina råd för sig själv, hålla sig
tyst. /»-dish [-dij] s grötfat, porringer [po'rin(d)3a] s vällingskål, spil-kum.

Porsena [po:'sina], Porson [po:sn] nprr.

1. port [po:t] s portvin [äv. nu-wine].

2. port [po:t] s hamn äv. biidi.,hamn|stad,-plats; close /» harnn vid flod inåt landet; out nu ut-hamn; free ~
frihamn; /» of call anlöpnings-hamn; /» of refuge nödhamn; /» of registry registreringsort.

3. port [po:t] S 1. mest Skotti. port[gång] isht stadsports 2. stycke-, last|port. 3. mek.

mun för ånga, gas &c.

4. port [po:t] I. s babord; put the helm to /» (a-/») lägga rodret om babord. II. tr; /» the helm lägga rodret om
babord. III. itr vända åt babord.

5. port [po:t] I. s hållning, sätt att föra sig. II. tr iè nu arms fälla bajonett, /»ability [-abi'liti] s bärbarhet. /»able [-
abl] a bärbar, lös, flyttbar; /» lead eiektr. flyttbar ledning,

.sladd.

Portadown [po:tadau'n] npr. portage [po/tidg] I. s 1. transport, forsling. 2. transport-, frakt (kostnad. 3. isht Am.
a) transport av båtar på land mellan två vatten el. förbi vattenfall; b) ställe där båtar måste transporteras på land.
II. tr o. itr transportera [båtar] på land.

portal [po:tl] s portal, valvport. +port-charge [po^tjcr.dg] s hamnjavgift, Pi. -um-gälder.

portcrayon [po:tkrei'an] s kritstift. portcullis [po:tkA'lis] s fort. fällgaller. ~ed [-t]

o försedd med fällgaller. Porte [po:t] s; the [Sublime ei. Ottoman] /» [-[Höga]-] {+[Hö- ga]+} Porten turkiska



regeringen, portend [po:te'nd] tr förebåda, portent [po/tent] s 1. isht olyckligt förebud, jär-tecken. 2. vidunder, ngt
vidunderligt (oerhört). /»ous [--as] a° 1. förebådande, isht olycksbådande. 2. vidunderlig, oerhörd.

1. porter [po:'ta] s portvakt, dörrvaktare, ibi. vaktmästare.

2. porter [po/ta] S 1. bärare isht anställd vid järnvägsstation. 2. [förkortn. av /»'s beer] porter. /»-age [-ridg] s
befordran (forsling) av gods, paket o. d., äv. befordringsavgift, bärarlön. /»-house [-haus] s mest Am.
ölrestaurang; /» steak siags utsökt biffstek.

Porteus [po'/tias] npr.

portllfire [po:'t|faia] s siags lunta, stubintråd.

-folio [-fou/lio(u)] s portfölj äv. ministers, port-hole [po/thoul] « 1. A stycke-, last|port,
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äv. kanonport; hyttglugg; sid[o]ventil. 2. skottglugg. 3. se 3. port 3. Portia [po/Jia] npr.

portico [p3'/tiko(u)] s byggn. portik, pelar|gång, -hall.

portion [po:Jn] I. s 1. del, stycke; a o* of en del av, ngt av. 2. andel, lott; arvedel, arvslott; biidi. ngns lott, öde. 3.
portion mat. 4. hemgift [marriage II. tr 1. dela, för-, ut|dela [äv. ~ out; among, to bland, åt]. 2. utstyra med
hemgift. ~less [-lis] a lottlös; utan hemgift. Portllishead [po:'t|ished], -land [-land], -law [-lo/] nprr.

portly [po/tli] a 1. ståtlig, förnäm, värdig med avs. på hållning, sätt, utseende; med imponerande yttre. 2. fetlagd,
bastant. 3. om sak. präktig, förnämlig, fin. Portman [po/tman] npr. portmanteau [po:tmæ'nto(u)] s kappsäck.
Portobello [po:to(u)be'lo(u)], Porto Rico [po:'-

to(u)rr/ko(u)] nprr. portrait [po/trit] s 1. porträtt i aiim.; have o.'s o* taken by (sit for o.'s ~ to) an artist låta måla
sitt porträtt av (sitta för) en konstnär. 2. bild, typ. 3. livlig framställning (skildring), nwist [-ist] s porträttmålare, -
ör. ^ure [-Ja] s 1. porträttmålning, -ering. 2. se portrait. portray [po:trei'] tr 1. porträttera, avbilda, måla av. 2.
livligt framställa (skildra). ~al [-(a)l] s 1. porträttmålning, -ering; porträtt. 2. se portrait 3. ~er [po:tre'a] s se
portraitist. portreeve [po:'iri:v] s ung. borgmästare ei. dennes

närmaste man i vissa eng. småstäder.

portress [po/tris] * portvakterska. Portlirush [po:t|rA'J], -sea [-'si(:)], Portsmouth

[po/tsmaj)], Portsoy [po:tsoi'] nprr. Portugllal [p3:'tjug|(a)l] npr. -uese [-i:'z, - - -] I. a portugisisk. II. s 1. portugis.
2. portugisiska språket, posaune [pazo/n] S mus. basunstämma på orgel.

1. pose [pouz] I. s pose, konstlad ställning äv. biidi. II. tr 1. fram|ställa, -lägga [assertion, claim, question], 2.
placera i konstlad ställning. III. itr posera, intaga en utstuderad ställ-ning, göra sig till; ~ as ge sig ut för.

2. pose [pouz] tr göra ngn förlägen (F ställd), bry; snärja med frågor, sätta på det hala.

Poseidon [posai'dn, pos-] npr.

poser [pou'za] sl4 kinkig examinator. 2. bryd-

sam fråga, kuggfråga, posit [po'zit] tr postulera, förutsätta. ~ion [pazi'Jn, poz-] I. s 1. position i aiim., ställning äv.
biidi., ståndpunkt: ngts (ngns) läge, plats i förh. till ngt annat; in ~ på sin rätta plats [mots. out of be in a r^, to
vara i tillfälle (stånd) att. 2. social position, samhällsställning [«« in society]; people of personer i framskjuten
ställning. 3. plats, anställning. 4. påstående, sats, tes. II. tr 1. anbringa, placera. 2. lokalisera, ange platsen för.
~ive [-iv] I.



a 1. positiv iaiim., äv. vetensk.; uttrycklig, bestämd; direkt, avgörande [proof], 2. säker på sin sak, övertygad [of
om]; äv. tvärsäker, halsstarrig, påstridig; be ~ that vara säker på (med bestämdhet påstå) att; I won't be jag vill
inte yttra mig med bestämdhet, jag kan inte säga säkert; that is ~ det är säkert. 3. absolut, tagen i och för sig; F
verklig, riktig [he is a ~ nuisance], 4. reell, verklig, faktisk. 5. påstående, jakan-de. 6. stiftad ing &c [mots,
natural], inrättad, fastställd; ~ religion uppenbarad religion. II. s 1. gram. positiv [äv. the ~ degree]. 2. verklighet,
realitet, ngt faktiskt givet. 3. fotogr. positiv bild. lively [-ivli] adv 1. positivt; uttryckligen, bestämt, direkt. 2.
säkert, med visshet. 3. absolut, i sig själv, i och för sig. 4. verkligt, faktiskt, rent av. »Jvism [po'zitivizm] s mos.
positivism. ~ivist [po'zitivist]sfUos. positivist.

posse [po'si] S 1. förkortn. för ~ COmitatUS [-[-ko-mitei'tas]-] {+[-ko- mitei'tas]+} allmänt grevskapsuppbåd
under sheriffs befäl. 2. polisstyrka. 3. i allm. skara, trupp, hop.

possess [paze's] I. tr 1. besitta, inneha[va]; ej jur. äv. äga, ibi. lia[va]. 2. bildl. om idé, känsla o. d. behärska, vara
herre över, regera [what r^es

+you to think of such a thing?]; vara förtrogen med (behärska) ett språk o. d.; ~ o. s. behärska sig, vara herre över
sig själv. II. ref, ~ o. s. of sätta sig i besittning av, bemäktiga (tillägna) sig. ~ed [-t] a 1. a) besatt fwith, by av
djävulen], regerad av onda andar; like one ~ som en besatt; b) intagen, behärskad [with av eu idé, känsla &e]. 2.
be ~ of (with) vara i besittning av, inneha; ibi. ha i behåll [reason, all o.'s limbs]. ~ion [paze'Jn] s 1. besittande, -
ning, innehavande; get [into] ~ of komma i besittning av, få tag i; keep (retain) 'v of hålla besatt; förbli i
besittning av, behålla; take (come into, enter [up]on) ~ of taga i besittning, komma i besittning (åtnjutande) av;
take of äv. sätta sig i besittning av, bemäktiga sig, besätta; in my ~ i min ägo; be in os of vara i besittning av,
inneha; come (fall, pass) into the ~ of komma (övergå) i ngns besittning (ägo); [to be let] with immediate ~
tillträde genast. 2. konkr. besittning, egendom; pi. r^s äv. ägodelar. 3. politisk besittning isht utländsk [the British
in North America]. 4. besatthet. ~ive [-iv] I. 1. besittnings-, behärskande. 2. gram. possessiv; ^ case genitiv; ~
pronoun possessivpronomen. II. s förkortn. för d) ~ case; b) ~ pronoun. ~or [-a] s innehavare, besittare; ej jur. äv.
ägare. ~ory [-ari] a 1. besittnings-, hörande till besittning (innehavare). 2. besittande, innehavande.

posset [po'sit] s slags Ölost varm mjölk blandad med öl, vin el. annan sprithaltig dryck samt kryddor.

possibility [posab|i'liti, -sib-] s möjlighet [of av]; ibi. eventualitet; by any ~ på något
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möjligt, vis; within the range (hounds) of ro inom möjlighetens gränser; there is no ~ o f his coming det finns
ingen möjlighet att han kommer, -le [--1] I. a möjlig £for för ngn; to att]; ibi. eventuell; F möjlig att umgås med,
njutbar; if ro om möjligt; as far as ro så vitt möjligt; as long as ~ i det längsta; all means ro alla möjliga medel;
with the greatest (utmost &q).. ~ med största möjliga .. II. s 1. möjlighet; I will do my ~ jag skall göra mitt
yttersta. 2. F bästa möjliga poängantal (resultat) vid tävling. 3. pl. S erforderliga medel (förråd), -ly [--li] adv 1. [-
möjligtvis],-] {+möj- ligtvis],+} möjligen; I cannot ~ come jag kan omöjligt komma: nor could he ro ej heller var
det möjligt för honom. 2. kan|ske, -hända.

possum [po'sam] s F förkortn. för opossum; play (act) ~ Am. spela sjuk (död); i aiim. förställa sig, hyckla.

1. post [poust] I. S 1. dörr-, fönster- &c post, Stol-pe i aiim., lodrät stötta; between you and me and the [bed-~]ro
oss emellan [sagt]. 2. kolpelare 1 kolgruva. 3. the ~ målet vid kapplöpn. [winning-**]. II. tr 1. anslå, sätta upp
[notice, bill; äv. ~ up], 2. offentliggöra, tillkännagiva [äv. ~ up]; % offentligen utpeka ngn [for, as såsom]. 3.
genom anslag förklara skepp vara försenat ei. saknat. 4. betäcka vägg o. d. med anslag.

2. post [poust] I. S 1. X .postställe; at O.'s ~ på sin post äv. biidi. 2. ställe (ställning) besatt av trupp, ibi.
besättningstrupp; strategisk ställning; take ro inta ställning. 3. X militärstation; isht Am. fort, garnison. 4. X ung.
tapto. 5. handelsstation [trading i ociviliserat land. 6. befattning, plats, tjänst. 7. förr chefsbefattning • på större



krigsskepp [~ [-captain].-] {+cap- tain].+} II. tr 1. postera, placera. 2. X förr placera officer i viss befattning, isht
Utnämna till chef på. större krigsskepp.

3. post [poust] I. s 1. post i aiia bet.: a) postvagn, -kärra, -skjuts, -båt, aid. postbud; go (come, ride, send &c) ~
aid. resa &c med posthästar, widi. skyndsamt (raskt, fort); 6) konkr. avhämtad ei. avlämnad post [the moming ro
moi-gonens post; the ro has come; we had a heavy

post- [poust] pref efter-, senare än, följande, postliage [pou'st|id3] s postporto, postbefor-dringsavgift; ~ stamp
frimärke, -al [-1] a postal, post-; the Pro Union världspostförenin-+gen. - -bag [-bæg] s post|säck, -påse. - -boat [-
bout] s postbåt. - -boy [-boi] s 1. postbud. 2. postiljon p& posthäst. -card [-ka:d] s brevkort. - -chaise [-Jeiz] s rarr
förhyrd resvagn. - -coach [-koutj] s post|vagn, -diligens, postdate [pou'stdei't] tr post-, efter|datera.

1. poster [pou'sta] s posthäst.

2. poster [pou'sta] s 1. affischör. 2. anslag, stor affisch, plakat; löpsedel.

pöste restante [pöu'stre'sta:rit] pöste restante. posterior [posti'aria] I. a 1. senare [to än]; efterföljande. 2. bakre,
bak-. II. s 1. vani. pi. efterkommande. 2. blott pi. bakdel. ~ity [postixario'riti] s senare inträffande. ly [-li] adv
bak|till, -om. posterity [poste'riti] s efterkommande; eftervärld, kommande släkten, postern [pou'sta(:)n] s aid.
bakdörr; üten sidodörr, enskild ingång [äv. ~ door (gate)]. post-free [pou'stfri:'] a portofri, ibi. franko, post-
graduate [pou's(t)græ'djuit] a företagen efter

avlagd examen vid universitet.

postll-haste [pou'stjhei'st] I. s 'kurirhastighet', ilande fart. II. adv med ilande fart. - -horn [-ho:n] s posthorn. - -
horse [-ho:s] s post-, skjuts|häst.

posthumous [po'stjumas] a° postum, född efter faderns (ei. utgiven efter författarens) död; efterlämnad, postll
[po'stil] s 1. randanmärkning, not i kanten. 2. postilla, postillion [pasti'ljan, pos-] s postiljon, spannryttare, ryttare
på vänster parhäst, posting {pou'stig] s 1. skjuts|ning, -ande; ~ house (inn, station) skjutsstation, gästgivargård. 2.
åkning med postskjuts. Postlethwaite [po'sl£>weit] npr. postllman [pou's(t)|man] s brevbärare, post|bud, -förare, -
mark [-mcr.k] s poststämpel, »marked [-ma:kt] a avstämplad, -master[-mcusta] s 1. postmästare; Pro General
generalpostdirektör. 2. ung. gästgivare, föreståndare för skjutsstation, -mastership [-mcr.'stajip] s
postmästartjänst. post-meridian [pou'stmari'dian] a eftermiddags- [ro hours]. postmistress [pou's(t)mivstris] s
föreståndarinna för poststation, F postfröken, postll-mortem [pou's(t)|mo:'tem] I. a gjord (skeende) efter döden.
II. .5 förkortn. för ~ examination likbesiktning, obduktion, - -natal [-[pou'st-nei'tl]-] {+[pou'st- nei'tl]+} a skeende
efter födelsen. [---Obit[pou'st-o'bit]-] {+--Obit[pou'st- o'bit]+} s förkortn. för ~ bond revers betalbar ef ter viss
däri angiven perSOUS död.

post-lloffice [pou'st|o(:)Nfis] s 1. postkontor; ~ box postfack. 2. the ~ postverket, generalpoststyrelsen [äv. the
General Pro; the ro de-
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partment]; ~ order se order I. 18; ~ savings-bank postsparbank, -paid [-peid] a förutbetald, frankerad. -paper [-
peipa] s se 3. post /, 2. postpone [pous(t)pou/n, paspou'n] tr 1. uppskjuta. 2. sätta ngt i andra rummet [to efter ngt
annat], låta ngt träda tillbaka [to för], till-bakasätta. <vment [-mant] s 1. uppskjutande, uppskov. 2.
tillbakasättande, postllprandial [pou'stpræ'ndial] a mest skämts, skeende efter middagen [~ eloquence]. -script
[pou'sskript] s postskriptum, efterskrift. postulllant [po'stjul|ant] s % sökande, aspirant, -ate I. [-it, ibi. -eit] il4
begäran, anspråk. 2. postulat, självklar sats; förutsättning. II. [-eit] tr 1. begära, göra anspråk på. 2. nominera tiii
kyrklig befattning. 3. postulera, antaga; förutsätta, -ation [-ei'Jn] s 1. begäran, anspråk. 2. antagande,



förutsättande, -ning. posture [po'stja, -tjua] I. s 1. kroppsställning, hållning. 2. skick, läge; ~ of affairs sakläge,
situation. 3. stämning, tillstånd. II. tr placera (ställa) på ett visst sätt. III. itr 1. antaga en konstlad ställning. 2.
biidi. posera, F göra sig till. <v-maker [-meika], ^-master [-ma:sta] s 1. akrobat. 2. mästare (lärare) i ^ attityder
(plastik), posy [pou'zi] s àid. 1. devis, tänkespråk på ring

o. d. 2. bukett, pot [pot] I. s 1. kruka, burk; potta. 2. gryta; make the o, boil skaffa mat till huset, förtjäna sitt
uppehälle; keep the ~ boiling a) se föreg.; b) hålla ngt i gång; go to ~ F gå åt pipan (i putten), stryka med. 3.
kanna; mugg, stop äv. ss. mått; pokal ss. sportpris. 4. biidi. a) F massa pengar [a oj of money]; b) stor vadsumma;
c) kappiöpn. S favorit; d) F matador, [stor]pamp [vani. big 5. ler-

•fgods. II. tr 1. lägga [ned] i kruka, in|salta, -lägga kött, smör o. d., konservera ham,

meat\\ ojted mea t ibi. pastejer. 2. plantera växt i kruka. 3. F skjuta ned, 'knäppa'. 4. F vinna, lägga vantarna på. 5.
S lura. III. itr F o* at skjuta på. /x/able [pou'tabl] vani. skämts. I. a drickbar. II. s pi. dryckjom, dryckesvaror,
/vash [-æj] s pottaska; kali; ibi. soda. ^as-sium [patæ'sjam] s kem. kalium, potation [poutei'Jn] s 1. drickande;
dryck. 2.

dryckenskap, potato [patei'to(u)] s (pi. ^es [-z]) potatis; quite

the ~ S ngt riktigt bussigt, potatory [pou'tat(a)ri] a dryckes-, i (ei. begiven

på) dryckjom, pot-llbeilied [po'tjbe'lid] a stormagad, bukig. -belly [-be'li] s isterbuk äv. om pers. -boiler [-boila] 8
F 'brödkaka' bok, konstverk &c som kommit tiii för brödfödans skull; konstnär (författare) som arbetar för
brödfödan, -bound [-baund] a om-krukväxt växande i för trång kruka äv. biidi. -boy [-boi] S kypare som serverar
el. bär omkring öl. poteen [pati/n] s hembränd visky på Irland, potenllcy [pou'tn|si] s makt, kraft, styrka, -t

[-t] a° mäktig, stark, kraftig, -tate [-teit, -tit] 8 potentat, -tial [pate'nj(a)l, po-] I. a°

1. potentiell, möjlig; slumrande. 2. ^ mäk-+ tig. II. s möjlighet, -tiality [patén Jiæ'liti,

po-] s 1. makt. 2. potentialitet. potentiiia [pout(a)nti'la] s bot. Potentilla. pot-hat [po'thse't] s F 'plommonstop' styv
filthatt, pother [po'Sa] I. s 1. kvävande rök, dammoln.

2. bråk, oreda, väsen, stoj. 3. oro, bedrövelse. II. itr bråka. III. tr oroa, besvära.

potllherb [po'tjharb] s köksväxt. - -hole [-houl] s geoi. jättegryta, - -hook [-huk] s gryt-, spisel|-krok. - -house [-
haus] s ölstuga, mindre värdshus, --hunter [-hAnta] « F 1, jägare som skjuter allt vilt han träffar på. 2. sport,
pokaljägare, potion [poujn] s medicinsk (gift-)dryck. Potiphar [po'tifa, -fa:] npr. pot-lllead [po't|led] s slags grafit,
-luck [-L/k] s ung. husmanskost; take ~ hålla till godo med vad huset förmår, -man [-man] s se -bog. -metal [-
metl] s 1. slags gjutjärn för grytor.

2. förr legering av bly o. koppar för grytor. Potomac [patou'msek, pot-] npr. pot-pourri [pou'pu'ri] s potpurri.
Potsdam [po'tsdaem] npr.

potllsherd [po't|Ja:d] s krukskärva. - -shot [-Jo't] + s krypskytts skott. Pott [pot] npr.

pottage [po^idg] S åid. soppa med kött o. grönsaker.

1. potter [po'ta] I. itr 1. knåpa, plottra, pilla [at med], fuska [in i ngt]. 2. pladdra, snattra.

3. gå och driva, lunka; ~ about larva omkring. II. tr, ~ away förspilla [o.'s time].

2. potter [po'ta] s krukmakare; ~'s clay (earth) krukmakarlera. ~y [-ri] s 1. krukmak|eri, -arverkstad,
lerkärlsfabrik; the Potteries Pi.

område i N. Staffordshire inbegr. Stoke-upon-Trent huvudort för eng. lergodsindustrien. 2. lerkärlstill verkning;
lergods, porslin i aiim., lerkärl koii. pottle [potl] s 1. förr kanna äv. ss. mått: 2 quarts, stånka. 2. liten spånkorg
isht för smultron.

fpotllty [po't|i] a S liten, obetydlig. - -valöur [-væia] s en druckons mannamod, spritkurage. - -waller [-wo:la] s



förr husfader, bofast person.

pouch [pautj] I. s 1. liten påse, pung; åid. penningpung. 2. postsäck. 3. & patronkök. 4. naturv. pung. 5. F dusör,
drickspengar. II. tr

1. stoppa i pungen (fickan), stoppa på sig, tillägna sig. 2. om vissa djur svälja. 3. uidi. svälja, hålla till godo med.
III. itr bilda en pung (påse).

pouf[fe] [pu:f] s 1. dams hårvalk; puff på klänning.

2. puff möbel.

Poughill [po'fil], Poulett [po:'lit] nprr. poult [poult] S kyrkling äv. av fasan, kalkon &c. <^erer [-(a)ra] s fågel-,
vilt|handlare. poultice [pou'ltis] I. s gröt[omslag]. II. tr lägga

grötomslag på. Poullltney [pou'l|tni], -ton [-tn] nprr. poultry [pou'ltri] s fjäderfä, höns. 'v-farm

«n* whole title-word ° adverb regular ^ rare X miliUry marine F colloquial P vulgar S slangpoultry-yard
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[-fa:m] s lantgård för fjäderfäskötsel, höns-farm, bönseri. /»-yard [-ja:d] s hönsgård.

1. pOUIICe [pauns] I. 8 l.åld.rovfågelsklo. 2. rovfågels nedslag på rov; make a /» upon kasta (störta) sig över; be
on the /» vara färdig att kasta sig över, lura på ett lägligt tillfälle [to inf. att]. II. itr 1. om rovfågel slå ned [at,
upon på], kasta (störta) sig över, äv. widi. 2. rusa, störta sig. III. tr slå ned på o. gripa med klorna.

2. pounce [pauns] s raderpulver. Pouncefoot [pau'nsfut] npr.

1. pound [paund] I. s 1. skålpund (16 ounces : 454 gram). 2. myntv. pund [äv. /» sterling] ung. is kr.; five /»s (JÉ,
5 ei. 5 l.) 5 pund; in the /» på pundet, per pund. II. tr S våga (slå vad om) ett pund, våga hur mycket som helst
[äv. /» it].

2. pound [paund] I. s fålla, inhägnad för boskap förr isht för okynnesfä. II. tr instänga i fålla, äv. bildl. [ofta /»
Up].

3. pound [paund] I. tr 1. stöta sönder, pulvrisera; tekn. stampa, boka. 2. dunka (dänga, bulta) på' med knytnävarna
&c. II. itr 1. dunka, banka [at, on på7]; /» away dunka (ibi. slamra) på'. 2. gå (springa, dansa &c) tungt, om skepp
stampa. III. s 1. krossår, blånad. 2. dunkande.

poundage [pau'ndidj] s provision (avgift) om

visst belopp per pund; tantiem äv. ss. arbetslön.

1. pounder [pau'nda] s i sms. a) -punding kanon [three-ro]\ b) person som äger (sak som är värd) så och så många
pund.

2. pounder [pau'nda] s mortelstöt, ibi. mortel. Pounds [paundz], Pounteney [pau'ntni] nprr. pour [po:] I. tr 1.
hälla, slå vätska [into i],

ösa, gjuta äv. biidi.; /» out a) slå (hälla) ut; b) slå (hälla) i (upp), servera [the (a cup of) tea, some wine]; /» cold
water on biidi. avkyla; the river ros itself into the sea floden faller ut i havet. 2. utsända, låta strömma ut, avlossa
skott, biidi. äv. utösa. II. itr strömma äv. biidi., forsa; häll-, ösjregna; it ~s ivith rain det (regnet) öser ned; it never
rains but it /»s ordspr. en olycka kommer sällan ensam; in [a] o,ing rain i ösregn. III. s 1. ström [äv. a ro, of
people]. 2. häll-, ösjregn. pourparler [puapa/lei] s förberedande underhandling.

pout [paut] I. itr skjuta fram läpparna, se sur-mulen (trumpen) ut, t jur a. II. tr skjuta ut (fram) isht lappar. III. s
trumpen uppsyn; in the ros tjurig, surmulen. /»er [-o] s 1. en som hänger läpp, 'surtrut'. 2. zooi. kroppduva.
poverty [po'vati] s 1. fattigdom, armod. 2. torftighet, brist [of in på], /»-stricken [-strikn] ^ a ut|fattig, -armad.
powder [pau'da] I. s 1. stoft, damm; grind to ro mala sönder, krossa till stoft. 2. puder. 3. pulver. 4. krut; biidi.



n>i. kläm, kraft; /» and shot krut och kulor, ammunition; keep o.'s ro dry biidi. hålla sig rustad. II. tr 1. be-

strö; pudra. 2. utströ. 3. smula sönder, pulvrisera; roed sugar strösocker. III. itr 1. falla sönder i stoft. 2. pudra sig.
3. F rusa (fara) iväg, flyga fram. /»-.box [-boks] s 1. krutlåda. 2. puderask. 3. sanddosa, /»-flask [-flcr.sk], /»-horn
[-ho:n]s kruthorn, /»-magazine [-[-mæ-gazi^n]-] {+[-mæ- gazi^n]+} s krut|hus, -magasin, -durk. /»-mill [-mil] 8
krutbruk, /»-puff [-pAf] s pudervippa. /»y [-ri] a 1. pulverlik, stoftfin. 2. damm|ig, -betäckt.

Powell [pou'el, -il, äv. pau-] npr.

power [pau'a] s 1. förmåga [of -ing ei. to inf. att], pi. ros ibi. förmåga, begåvning, talanger; /»M of endurance
förmåga av uthållighet; /» of speech talförmåga, /» of thinking tankeförmåga; it is not in (it is beyond ei. out of)
my /» to det står inte i (det överstiger ei. går över) min förmåga att; in human /» i mänsklig makt; do all in o.'s ro
göra allt som står i ens förmåga; to the utmost of (as far as lies in) o.'s /» efter yttersta förmåga; a man of varied
ros en man med mångsidig begåvning. 2. makt äv. konkr., statsmakt, stat; överhet, myndighet, välde [of, over
över]; the ro of life and death makt över liv och död; naval /» sjömakt; the ros of light ljusa makter; the great
Pros o f Europe Europas stormakter; the ros that be den maktägande överheten; be in /» vara vid makten (styret);
come into /» komma till makten (styret); be in a p.'s ro, vara i ngns våld; get in[to~\ o.'s /» (get ro over) få i sitt
våld (få makt över); have ro to ha makt [och myndighet] att; have it in o.'s /» to do ha [i sin] makt att göra ngt. 3.
befogenhet, bemyndigande, ibi. fullmakt; full ros [obegränsad] fullmakt. 4. styrka, kraft äv. fys., tekn., kapacitet;
~ of attraction dragningskraft; transmission of ro kraftöverföring. 5. gudamakt; merciful rosl himmelska makter!
6. åid. krigsmakt, bärstyrka. 7. F massa [a /» of people (work)]. 8. mat. dignitet, /»ful [-f(u)l] a° mäktig; kraftig,
stark, /»less [-lis] a° vanmäktig, makt-, kraft|lös. /»-station [-steijn] s kraftstation, /»-works [-wa:ks] s kraftverk.

Powilis [po(u)'is], -lett [po/lit], -nall [pau'n(a)l], -nceby [pau'nsbi] nprr.

pow-wow [pau'wau'] I. s 1. nordam. iud. a) medi-cinman; 6) religiös fest; rådplägning. 2. biidi. mest Am. möte,
konferens; glad tillställning. II. itr 1. nordam. ind. hålla religiös fest, öva trolldom. 2. mest Am. konferera,
samtala. III. tr kurera genom trolldom.

pox [poks] s hudutslag; syfilis.

Poynllings [poi'njigz], -ter [-ta], -ton [-tan] nprr. practicability [præxktikab|irliti] s 1. möjlighet, utförbarhet, ibi.
användbarhet. 2. farbarhet, framkomlighet, -le [---1] a° 1. praktikabel, möjlig, görlig, utförbar; ibi. användbar. 2.
farbar, framkomlig.

practical [præ'ktik(a)l] a 1. praktisk i aiia bet.;

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt vt* militärterm »J» sjöterm F familjärt P lägre språk -S
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använd, tillämpad. 2. utövande. 3. faktisk. oJty [præktikæiiti] s praktiskhet, praktisk möjlighet. ~ly [-i] adv 1.
praktiskt, i praktiken. 2. praktiskt taget, i själva verket, så gott som.

practice [prse'ktis] s 1. praktik i aiim.; [-övningfar];-] {+övnin- gfar];+} ~ makes perfect övning gèr färdighet; by
oj genom övning; in o, i praktiken, ibi. i bruk; be (keep) in o, hålla sig i övning, vidmakthålla sina färdigheter;
put in[to] oj sätta i verket, omsätta i handling (praktiken); be out of oj vara tillfälligt ovan, ha legat av sig;, for
want of o, av brist på övning. 2. tillämpning, utövning, utövande; läkares o. ad-YokatR praktik [have a large 3. i
aiim.

praxis; bruk [of 'ing att], sedvänja, vana; it is his o. (a o, for (with) him) to .. det är hans sedvana att.. 4. &id.
stämpling, anslag, list, knep, konstgrepp. 5. mat. slags [-multipli-kation[smetod].-] {+multipli- kation[smetod].+}
^-ground [-graund] s skjut-, övnings|fält. practllician [prækt|i'Jn] s praktisk man, utövare av konst ei. yrke. -Ise isj
I. tr 1. praktisera, [-till-lämpa i praktiken, använda, utföra [o method]; o, what one preaches leva som man lär. 2.



utöva [profession, art]; o, medicine (law) vara praktiserande läkare (jurist). 3. öva sig i (med) [imusic, running];
o, the piano (flute) öva sig på piano (flöjt); ~ hymns öva + in psalmer. 4. öva ngn [in i]. II.- itr 1. om läkare o.
advokat praktisera, utöva praktik. 2. öva sig [in i]. 3. t stämpla, intrigera. 4. ~ [up~]on narra (lura) ngn; listigt
begagna sig av [a p.'s feelings, credulity], -itioner [-i'J(a)na] 8 praktiker; praktiserande läkare ei. jurist; general o,
läkare som sysslar både med medicin o. kirurgi.

Praed [preid] npr.

præpostor [pri(:)po/sto] s vid eng. läroverk ung. ordningsman, kustos, prætor [pri/ta] s romersk pretor. >v,ial [-
[pri(:)to:'r-ial]-] {+[pri(:)to:'r- ial]+} a pretors-. ~ian [pri(:)to:/,rion] I. a pre-tor^-, pretoriansk. II. s pretorian.
pragmat!|ic[al°] [prægm|æ'tik, -(a)l] a 1. pragmatisk. 2. beskäftig, beställsam. 3. egenkär, inbilsk, viktig,
dogmatisk, -ism [-atizm] s pragmatism, -ist [-atist] s pragmatiker. Prague [preig] npr Prag. prairie [prs'ari] s
prärie, gräsöken, praise [preiz] I. tr prisa, berömma [for för], lovorda; lova Gud. II. s pris, beröm, lovord; Guds
lov; song of o, lovsång; sound a p.'s lovprisa ngn; sing the of lovsjunga;

beyond o, över allt beröm: in oj of till ngns beröm (pris). ««ful [-f(u)l] a° lovprisande, ^worthy [-wa:yöi] a° pris-,
beröm|värd. Prakrit [pra/krit, præ-] s språk prakrit. praline [pra:'li:n] s bränd mandel.

1. pram [præm] s förkortn. för perambulator 1. barnvagn. 2. liten mjölkkärra.

2. pram [pra:m] s pråm.

prance [prams] I. itr om häst kråma sig, dansa; om pers. äv. stoltsera, ibi. strutta, göra krumsprång. II. tr låta häst
dansa fram. III. s hästs dansande, krumsprång, prandial [præ'ndial] a mest skämts, hörande till middagsmål,
middags-.

1. prank [prægk] I. tr styra ut [äv. ~ out], pryda, ibi. kläda ut; Midi. smycka. II. itr prunka, pråla.

2. prank [prægk] s upptåg, skälmstycke, o/ful [-f(u)l], ouish [-ij] a° full av upptåg, skälm-, tjuvpojks|aktig.

prate [preit] I. itr prata, 'orera'. H. s prat,

'orerande'. ~r [-a] s pratmakare. pratique [præti/k] s praktika befrielse från karantän. Pratt [præt] npr.

prattle [prætl] I. itr pratå, pladdra; jollra. II. s prat, pladder, barn joller. ~r [-a] s isht om småbarn pratmakjare, -
erska. prawn [pro:n] s zooi. slags räka. praxis [prae'ksis] s praktik, övning. Praxiteles [præksi'tali:z] npr. pray
[prei] I. tr 1. bedja [till] ngn [for för; om], bönfalla. 2. be[dja] om ngt. II. itr bedja, göra bön [to till; for för ngn,
om ngt]; ~ [eiiipt. för lo, you] 'jag ber', 'var [så] god'; ~ a prayer bedja en bön.

prayer [prea] s bön [to till; for för; om]; evening (morning) oj afton(morgon)bön; family ojs husandakt; have o,s
hålla andaktestund; read (say) o.'s o,s läsa sina böner, förrätta sin andakt, göra (hålla) bön [äv. be at book of o,S
se följ. ~-b00k [-buk] S vani. =

the Book of Common Prayer se common /, 1; bön-, andakts|bok. "w-desk [-desk] s ung. bön-pall.precautious
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varnings-; ~ advice (hint) varning. 2. försiktighets- [measures mått], -ous [-as] a° försiktig, varsam, precede
[pri(:)si:'d] tr 1. föregå, förutgå, gå framför (före) ^ äv. i rang el. betydenhet. 2. låta föregås [with, hy av], inleda.
<-vnce [-ns], % /x-ncy [-nsi] s 1. förutgående. 2. företräde i betydenhet, rang &c, försteg; give the o, to lämna
försteget åt; take (have the) oj of i aiim. komma (gå) före, ha rang framför; order of oj rangordning. ~nt I.
[prisiVdnt] a° % föregående; condition oj villkor som först måste uppfyllas. II. [pre'sid(a)nt] s tidigare fall
(exempel), precedensfall; isht jur. prejudikat; without oj saknande hävd, utan motstycke, rented [pre'sidantid] a
som har motstycke ('föregångare'), procent [pri(:)se'nt] I. itr vara kantor. II. tr

taga upp psalm. ~or [-o] s kantor, precept [pri/sept] s 1. föreskrift, regel; gudomligt bud. 2. officiell skrivelse isht
om valförrättning. ~or [prise'pta] s 1. preceptor, uppfostrare, lärare. 2. preceptor chef för föij. ~ory [-[prise'p-tari]-



] {+[prise'p- tari]+} s tempelriddares preceptorium. precinct [pri:'sig(k)t] s 1. av murar &c omslutet Område isht
kring kyrka o. d.; pl. äv. Omgivningar. 2. gräns; pi. äv. råmärken, landamären. precillosity [preJ|io'siti] s pretiös
stil (smak). -OUS [-as] I. a 1. dyr-, kost|har metals ädla metaller; ~ stone ädelsten]; värdefull. 2. pretiös. 3. F iron,
snygg, skön, kostlig; a oj mess en snygg röra. II. s; my oj min älskling. III. adv F väldigt, fasligt, -ously [-asli]
adv 1. se föreg. 2. pretiöst; petigt, precipice [pre'sipis] s brant, bråddjup. precipitllance [prisi'pit|ns], -ancy [-
'(a)nsi] s 1. ned-, bråd|störtande; ytterlig brådska. 2. förhastande, överilning. -ate I. [-it] a 1. fallande huvudstupa.
2. brådstörtad [flight], brådskande. 3. förhastad, besinningslös, överilad. II. [-it, -eit] s kem. konkr.. fällning. III.
[-eit] tr 1. nedstörta, handlöst slunga ned äv. biidi. 2. påskynda. 3. kem. fälla ut. IV. [-eit] itr rusa huvudstupa i
väg; störta framåt, -ation [---ei'Jn] s 1. nedstörtande, brådstörtat fall. 2. rusande, besinningslös brådska. 3.
förhastande, överilning. 4. påskyndande. 5. kem. [-[ut]-fällning.-] {+[ut]- fällning.+} 6. meteor, nederbörd, -ous
[-as] a° 1. tvärbrant. 2. se -ate I, 2. precise [prisai's] I. a 1. precis, bestämd, noggrann, noga; the oj moment just
det ögonblicket. 2. överdrivet noggrann (noga), prudentlig, petig. 3. fullständig. II. tr precisera. ~ly [-li] adv 1.
noggrant, punktligt &c. 2. precis, just, alldeles, på slaget; ss. svar just det% alldeles [riktigt], precisllian [prisi'gn]
s bokstavsträl, pedant. + -ion [-] s precision, noggrannhet, preciullde [priklu:'|d] tr 1. spärra. 2. utestänga, -sluta
[idea, possibility], hindra [from från], före|bygga, -komma, -sion [-gn] s förebyg-

gande, hindrande, -sive [-siv] a [med of] hindrande, uteslutande, precocillous [pri|kou'Jas] a° brådmogen, mogen
(utvecklad) i förtid, om pers. äv. lillgammal. -ty [-ko'siti] s brådmogenhet. precognition [pri:'|kogni'Jn] s vetskap
på förhand. -conceive [-kansk'v] tr föreställa sig på förhand: ojd opinion förutfattad mening, -conception [-
kanse'pjn]s förutfattat begrepp (intryck), -concert [-kansa:'t] tr ordna (avtala) på förhand, precursor [pri(:)ka:'sa] s
före|löpare, -gångare [of till]. o,y [-ri] a förelöpande; oj of förebådande.

predalicious [prid|ei'Jas] a rov|girig, -lysten; rovdjurs- instincts], -city [-æ'siti] s rov-girighet. -tory [pre'dat(a)ri]
a° 1. rov-, rövar-, plundrings-; <». animal rovdjur; ~ excursion rövartåg. 2. rov|lysten, -girig. predecessor
[pri/disesa, s 1. företräda-

re, -gångare. 2. stamfader, pi. förfäder, predestinllate [pri(:)de'stin|eit] eg. teoi. I. tr predestinera, förutbestämma.
II. [-it] a förutbestämd. -ation [-i -ei'Jn] s predestination, förutbestämmelse. -e [-] tr förutbestämma,
predeterminliate [pri:'dita:'min|it] a förutbestämd. -ation [----ei'Jn] s 1. förutbestämmande. 2. på förhand fattat
beslut. -e[- - - -] tr o. itr förut bestämma (besluta), predial [pri:'dial] a lantlig, lantmanna-, jord-;

om träi fästad vid jordegendom, predicable [pre'dikabl] a° log. utsägbar. predicament [pridi'kamant] s
predikament, tillstånd, läge, isht kinkig (obehaglig) belägenhet.

predicallnt [pre'dik|ant] I. a predikande; ^ friar se röij. II. s predikarmunk. -te [-it, -eit] I. s predikat. II. [-eit] tr 1.
påstå, utsäga. 2. Am. grunda, -tion [-ei'Jn] s påstående, utsägande, -tive [pridi'kativ] a° predikativ, predikats-;
utsägande, -tory [--at(a)ri] a predikande, predict [pridi'k|t] tr o. itr förutsäga, [före]spå. ~ion [-Jn] s förutsägelse,
spådom [of om]. ~ive [-tiv] a förutsägande, förebådande [med of ngt]. [-ta] s spåman, predilection [pri:dile'kjn] s
förkärlek [for för], predisposlle [pri:'dispou'z] tr predisponera, på förhand göra benägen (mottaglig) [to för]; ojd
to mottaglig (med anlag) för. -ition [-[pri:'-dispazi'Jn]-] {+[pri:'- dispazi'Jn]+} s predisposition, benägenhet,
anlag, mottaglighet [to för], predominance [prido'min|ans] s över|makt, -vik t [over över], -ant [-ant] a°
övervägande, [för]härskande, rådande, -ate [-eit] itr dominera, råda, ha överhand [over över]; vara förhärskande. -
ation -ei'Jn] s ^ se -ance. Preece [pri:s] npr.

pre-eminenl|ce [pri(:)e'minan|s] s överlägsenhet [over över], företräde [to framför], -t [-t] a särskilt framstående,
överlägsen, -tly [-tli] adv i allra högsta grad.
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pre-empt [pri:e/m(p)|t] tr erhålla genom för-köp[srättj; Am. taga i besittning statsjord för att erhålla förköpsrätt;



upptinga på förhand. nJon [-Jn] s förköp[srätt]. preen [prim] tr om fågei pilla, putsa fjädrarna; ~

O. S. bildl. fiffa upp sig. pre-exist [pri/igzi'st] tr o. itr existera förut (före). ~ence [-ns] s preexistens. ~ent [-nt] a
förut existerande, preface [pre'fis, -fas] I. s förord, företal [to till]. II. tr förse bok o. d. med förord, inleda.
prefatorllialQjrefatlo/rial] o° se föij. -y [- -(a)ri]a° inlednings-, inledande; note kort förord. + prefect [pri:'fekt] s
prefekt, ståthållare, red shares preferensaktier. 2. befordra [to a position]. 3. fram|-lägga, -bära, -föra [bill, prayer,
statement; to, before [in]för ngn]. <x/able [pre/f(a)rabl] a som är att föredraga [to framför], ^ably [pre'f(a)rabli]
adv företrädesvis, ibi. helst; ~ to framför andra. ~ence [pre'f(a)rans] s 1. företräde [over framför]; ibi. förkärlek;
give the o* [io] ge företrädet [åt]; for (by) ~ helst; in to framför (hellre än) att. 2. ngt som man föredrar [of the
two this is my

men; to the ~ of (in ~ of) till förfång (men) för; without ~ hand. utan förbindelse; without ~ to utan förfång för
någons rätt. 2. förutfattad mening, fördom [against; mots, in favour of], ibi. fördomsfullhet. II. tr 1. inverka
menligt på, lända till men, skada. 2. göra partisk, inge ngn fördom; ~ against göra ngn ogynnsamt stämd mot. -ed
[-t] a partisk, fördomsfull. -ial [pred3udi'J(a)l] a° menlig, till förfång [to för], prelallcy [pre'l|asi] s 1.
prelatvärdighet. 2. koii. prelatstånd, prelater. 3. prelatvälde inom kyrkan. -te [-it] s prelat. -tic[al°] [-æ'tik, *(a)l] o
prelatensisk. -ture [-atjua] s se -cy 1 o. 2. prelect [prile'k|t] itr föreläsa offentligt. ~ion[-Jn] s föreläsning. ~or [-ta]
s offentug föreläsare isht

vid universitet.

preliminary [prili'minari] I. a° preliminär, förberedande, inledande. II. s förberedande åtgärd; vani. pi. -ies
preliminärer. prelullde [pre'lju:d] I.s inledning, förspel [to, of till]; mus. preludium. II. tr 1. utgöra förspelet till. 2.
inleda med ett förspel; ibi. spela som förspel. III. itr preludiera, spela ett förspel [to till]; tjäna som preludium, -
sive [prilu/siv] a° inledande, prematurlle [prematju'a, pri:-] a 1. förtidig, inträffande i förtid (för tidigt);
brådmogen. 2. förhastad, -ely [-li] adv i otid (förtid); förhastat. -ity [-riti] s 1. brådmogenhet. 2. förtidighet,
förhastande, premeditatlle [pri(:)me/ditei|t] tr på förhand uttänka (beräkna), -ed [-tid] a° överlagd, avsiktlig. -ion
[----Jn] s föregående överläggning; ibi. berått mod. premier [pre'mja] I. a först; främst, förnämst, II. s förkonn.
för ~ minister premiärminister, ^ship [-Jip] s 1. premiärministerpost. 2. F första plats i täviiug. premise I.
[pre'mis] s 1. [av. premiss] iog. premiss, försats. 2. vani. pi. ngt förut sagt (föregående), isht jur. inledning tui
överiåteise-handling (kontrakt). 3. pl. i kontrakt omnämndfa] fastighet[er], i aiim. fastighet, gård, hus o. tomt; on
the inom fastigheten, ibi. på stället. II. [primai'z] tr 1. förut nämna (ange); förutskicka. 2. inleda [ivith, by med],
premium [pri/miam] s 1. premium, pris, belöning. 2. försäkringspremie. 3. tillägg till pris (ränta); lönetillägg; at a
~ över pari; be at a ~ äv. bildl. Stå mycket högt i värde el. anseende. 4. lärpengar. 5. hand. agio, premonillsh
[pri^mo'nilJ] tr varna på förhand, -tion [pri:monirJn] s föregående varning (tillkännagivande). -tory
[primo/nit(a)ri] a° varnande på förhand, pre-natal [prii'nei'tl] a° före födelsen. Prendergast [pre'ndagæst, -gcust]
npr. prentice [pre'ntis] s o. tr åid. se apprentice. preoccupüation [pri(:)oNkjup|ei/Jn] s 1. förutfattad mening. 2.
föregående besittning[8ta-
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gande] ei. innehavande. 3. främsta intresse (sysselsättning). 4. tankfullhet, självuppta-genhet. -y [- - -ai] tr 1.
sysselsätta (uppta) på förhand; -ied upptagen av sina tankar, tankfull; självupptagen. 2. bemäktiga sig i förväg,
pre-ordain [pri:'o:dei'n] tr förut bestämma, prep [prep] s skoi. S förkortn. för preparation läx-

överläsning, F läxplugg. prepaid [pri:'pei'd] se prepay. preparation [preparei'Jn] s 1. förberedelse, tillrustning
[make ros; for för], utrust|ning, -ande; be in ro vara under förberedelse (utarbetande), ibi. vara i beredskap; be in
[good] ~ for vara [väl] beredd (utrustad) för. 2. tilllagning, tillredning [of food &c], utarbetande [o f a map
(document)]. 3. läxöverläsning. 4. preparat, -ative [pripæ'rativ] I. t a° se -ato-ry. II. s 1. förberedelse. 2. & appell,
signal, -atory [pripæ'rat(a)ri]I. a° förberedande [to till, för]: ~ school förberedande skola; ~ to som en



förberedelse till, före, ibi. innan. H. s se ~ school, -e [pripa'a] I. tr 1. förbereda, göra (ställa) i ordning, tillrusta
[for för]; o, a p. for förbereda ngn på; rod redo ei. beredd [for till. på], i ordning för, äv. villig, hågad [to att]. 2.
läsa över (på') [o.'s lessons], inlära [a speech]. 3. ge förberedande undervisning åt ngn [for college för inträde vid
[-universitetet].-] {+universi- tetet].+} 4. tillaga, tillreda [food, a meal; rod from tillagad av]; framställa [a
chemical [-product].-] {+pro- duct].+} 5. tekn. preparera. 6. utarbeta, uppsätta [document]. II. itr bereda sig, göra
sig beredd ei. i ordning [for till, på; to att], prepay [pri:'pei'] tr förutbetala isht porto, frankera brev. ~ment [-mant]
s förutbetalning, prepense [pripe'ns] a° överlagd, uppsåtlig; of

malice ~ i uppsåt att skada, preponderance [pripo'ndar|ans] s 1. högre vikt. 2. widi. över|vikt, -lägsenhct. -ant [-
ant] a° övervägande, -lägsen, [för]härskande. -ate [-eit] itr väga mera, vara tyngre: bu<u. ha övervikt [over över],
härska, -ation [-1 [--ei'Jn]-] {+- ei'Jn]+} s * se -ance. preposition [prepazi'J|n] s gram. preposition. ~al

[-an(a)l] a° prepositions-, prepossess [pri:paze'|s] tr förut (På förhand) intaga ei. stämma [for, in favour of för;
against mot], påverka. ~ing [-sig] a° intagande, vinnande, sympatisk, ^vion [-Jn] s 1. % föregående
besittningstagande]. 2. förutfattad mening, sym- ei. anti|pati. preposterous [pripo'st(a)ras] a° bakvänd, av-

vita, förvänd, orimlig, befängd, prepotent [pripou'tnt] övermäktig. Pre-Raphaelite [pri:'ræ'falait] I. s prerafaelit.

II. a prerafaelitisk. prerogative [priro'gativ] I. s prerogativ, företrädes», förmånsrätt. II. a särskilt gynnad,
privilegierad, presage [pre'sidg] I. s 1. förebud, järtecken, varsel; of evil ro olycksbådande. 2. * spå-

dom. 3. förkänsla, aning [of om]. II. tr 1. förebåda, varsla om. 2. spä. 3. ana, ha en förkänsla av. presbyter
[pre'zbitja] s 1. församlingsföreståndare, en av de äldste i den äldre kristna kyrkan. 2. i eng. episk, kyrkan präst
av lägre grad. P<-vian

[-i'arian] I. a presbyteriansk. II. s pres-byterian. P^ianism [-i'arianizm] s presby-terianism. [-(a)ri] s 1. de äldste i
församlingen; presbyteriansk distriktstyrelse. 2. rom. kat. kyrk. prästgård [äv. ro-house]. prescien ce [pre'Jianjs] s
förutvetande. -t [-t]

a° förutvetande. prescind [prisi'nd] I. tr hastigt (på förhand) skära

bort, avskilja. II. itr, ~ from bortse från. Prescot[t] [pre'skat] npr.

prescribe [priskrai'b] I. tr 1. föreskriva, ålägga [to ei. dat.: ngn]. 2. läk. ordinera [to, for åt ngn; for a complaint].
II. itr 1. giva föreskrifter. 2. läk. ordinera. 3. jur. på grund av hävd göra anspråk [for på], prescript [pri:'skript] s
föreskrift, förordning, o-ion [priskri'pjn] s 1. åläggande, stadgande. 2. läkares recept, ordination, föreskrift. 3. jur.
a) preskription; 6) rättighet på grund av hävd. ~ive [priskri'ptiv] a° 1. föreskrivande, åläggande. 2. hävdvunnen,
stödjande sig på hävd. presence [prezns] s 1. närvaro i aiim., ibi. närhet; ~ of mind själsnärvaro; he entered the
royal ro han trädde inför majestätet; in the o, of i närvaro av, i ngns åsyn, inför ngn; into the ro of (a p.'s ro)
komma &c inför (in till) ngn. 2. mest poet. varelse, väsen[de]. 3. ståtlig ei. imponerande gestalt (person). 4.
statlig hållning, förnämt el. imponerande yttre [a man of[a\ noble ro], nw-chamber [-tjeimba] s audiens-rum.

1. present [preznt] I. a 1. blott pred. närvarande [at vid; in i, på; to för tanken &c]; the only person ro den ende
närvarande; those ro (the people ro) de närvarande; be ~ to o.'s memory (imagination) stå livslevande för ens
minne (inbillning). 2. nuvarande, nu pågående, när-, förhanden-, inne|varande; the ro age nutiden, vår tid; the ~
day se föreg., äv. den dag som är [i dag]; the ~ king nuvarande kungen; I have not the ro means för närvarande
har jag inte medel därtill. 3. ifrågavarande, föreliggande; in the ro case i ifrågavarande fall; the ~ volume
föreliggande bok (band); the

2. present I. s 1. [preznt] present, gåva, skänk: make a p. a ro of a th. skänka (förära) ngn ngt. 2. [prize'nt] &
anläggning med eldvapen. II. [prize'nt] tr 1. föreställa, presentera isht
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prestidigitation

ceremoniöst, äv. vid hovet [to för], 2. hem-, fram|-bära inför Gud; framföra (låta uppträda) på scenen; fram-,
uppjvisa; fram]lägga, -föra [-[arguments]',-] {+[argu- ments]',+} framställa [as såsom], 3. visa, förete [aspect,
peculiarities], erbjuda [difficulties]. 4. framlägga [bill, petition]; jur. in|giva, -läm-+ na [complaint, request] inför
dorastol, anmäla. 6. & a) ~ arms skyldra gevär; 6) lägga an med gevär o. d. [ai möt]. 6. kyrki. föreslå [to a
benefice till ett pastorat]. 7. aid. föreställa; framställa på scenen. 8. förära, skänka, överlämna [£o åt], räcka fram;
framföra, 'sända1 [greeting, message, regards], 9. begåva ngn [with med ngt], förära. III. [prize'nt] refl om pers.
visa sig; infinna (inställa) sig; om sak. visa (erbjuda) sig, framträda. ~able [prize'ntabl] a° 1. möjlig att framställa
&c. 2. presentabel. ^ation [prezentei'Jn, -zon-] s 1. föreställande, presentation av ngn [to för]. 2. frambärande
inför Gud; upp-, fram|visande, företeende. 3. överlämnande, erbjudande; förärande; ~ copy gratisexemplar av
bok. 4. patronus' föreslående, kallelserätt. 5. framställning, skildring. 6. uppvisning, uppförande av skådespel. 7.
symbol, sinnebild, ^ee [-[pre-z(a)nti:']-] {+[pre- z(a)nti:']+} s 1. person (isht prästman) föreslagen till en tjänst. 2.
vid hovet presenterad person. 3. mottagare av gåva.

presentment [prise'nj(i)ant] a anande, med en förkänsla av [of a th. ngt], -ment [pri-ze'ntimant, av. -sen-] s
förkänsla isht av ngt ont, aning.

presently [pre'zntli] adv 1. strax, snart, om en liten stund, inom kort; kort därefter. 2. åid. som en följd därav,
följaktligen, utan vidare, nödvändigt.

presentment [prize'ntmant} s 1. jnr. framställning; klagomål. 2. överlämnande; företeende, framvisande. 3.
uppförande av skådespel, teaterföreställning. 4. framställning, bild; ibi. skildring.

preservtlable [priza:'v|abl] a möjlig att bevara, som står sig, hållbar, -ation [preza(:)vei'Jn] s 1. bevarande,
skyddande [from från], säkerhet [from för]. 2. bibehållande, vård; in a good [state of J ~ i gott stånd, väl
konserverad. -ative [-ativ] I. <> bevarande, skyddande. II. s preservativ, skyddsmedel [against mot], -e [-] I. tr 1.
skydda, bevara [from från, för]. 2. bibehålla, bevara åt eftervärlden. 3. bevara från förruttnelse o. d., konservera,
inlägga frukt, katt &c, sylta, inkoka. 4. freda, vårda, sköta rationellt [game villebråd]. II. itr 1. om sak. hålla sig
frisk &c, stå sig bra. 2. bedriva rationell jaktvård. III. s 1. ofta pi. o>s sylt, kompott. 2. jaktmarker, -park,
djurgård; fiskdamm. 3. pi. o*s se -er 2. -er [-a] s 1. bevarare, skyddare, av. skyddsmedel. 2. pi. o>s
skyddsglasögon.

preside [prizai'd] itr 1. presidera, sitta som ordförande [at a meeting; over an assembly];

o> at the organ sköta orgeln, fungera som organist. 2. vara den ledande, ha uppsikt [over över]. ncy [pre'zidansi]
s 1. ordförandeskap, president|8kap, -tid. 2. förr i ind.

president8kap distrikt styrt av en president ss. guvernör. ~nt [pre'zid(a)nt] s 1. president, ordfö-

+ rande. 2. Am. direktör för bolag, bank &c. ^ntiai [prezide/nj(a)l] a° president-, ordförande-.

1. press [pres] I. s 1. folkträngsel, fram-, påträngande, äv. handgemärig. 2. åid. folkmassa.

3. brådska, jäkt [the ~ of modern life]; angelägenhet, trängande natur [of a business].

4. pressande, pressning äv. av kläder; pressveck; of sail (canvas) pressade segel, så mycket segel skutan kan bära.
5. press i aiim. 6. tryckpress [äv. printingtryckeriföretag; the ~ tidningspressen; ~ bureau pressbyrå; correct the ~
läsa korrektur; ready for the oj tryckfärdig; in (at) the oj under tryck-ni ng; freedom (liberty) of the ~ tryckfrihet.
7. större skåp för kläder, böcker &c. II. tr 1. pressa i aiia bet., krama, trycka [äv. a p.'s hand; a p. to o.'s breast],
klämma; ~ sail »t» pressa segel. 2. tränga inpå, ligga åt, hårt ansätta; be o,ed for time (funds, space) ha ont om tid
(pengar, utrymme). 3. ned|tynga,-trycka [mind, spirits]. 4. nödga, tvinga, truga [to inf. till att]. 5. driva på,
påskynda, bedriva med fart. 6. påyrka; inskärpa [[up]on hos ngn]. 7. ligga över (ansätta) ngn [for för att få (ifråga
om, med) en sak]. 8. påjtruga, -tvinga [a th. [up]on a p. ngn ngt], 9. ihärdigt fullfölja, ivrigt framhålla, gå på med
[arguments, views]; oj the question envist kräva ett svar. III. itr 1. pressa, trycka [§up~]on på], av. biidi. [on the
mind]; o, upon hårt ansätta (tränga hårt på) ngn; ^ for yrka på att få, fordra, ivrigt sträva efter. 2. trängas, tränga



sig. 3. sträva (skynda) framåt [äv. ~ on (forward)], bana sig väg, tränga på.

2. press [pres] I. tr pressa, med våld värva

män för flottan el. hären; tilltvinga sig (lägga beslag på) hästar o. d. för statens räkning. II. S förr pressning,
våldsamt värvande isht av matroser till flottan.

-t-pressll-corrector [pre'slkarelrta] s korrekturläsare. - -cutting [-kANtig] s tidningsurklipp, -gang [-gæg] s militär
trupp utsänd att pressa män tm flottan ei. hären, -ing [-ig] a° 1. tryckande. 2. trängande [need, [-dan-ger].-]
{+dan- ger].+} 3. enträgen, angelägen; ibi. påträngande. -ion [prejn] s % tryck, pressning, -man [-man] s
tidningsman. - -mark [-ma:k] S i bibliotek boks igenkänningsmärke. - -money [-mA^ni] s förr handpengar vid
värvning, -ure [pre'Ja] si. tryckjande, -ning, pressning, tryck äv. biidi.; high o, tekn. högtryck; work at high oj
biidi. arbeta för högtryck. 2. betryck, trångmål [financial nöd; beklämning. 3. [-påtryckningar];-] {+på-
tryckningar];+} put oj [up]on utöva tryck på ngn. 4. brådska [av. ~ of time], jäkt[ande]. prestidigitation
[pre'stidiMgitei'lJn] s taskspe-
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leri, jonglering. -op [ - - - -ta] s taskspelare, jonglör.

prestige [prestr/g] s prestige, inflytande, presto [pre/sto(u)] I. adv mus. hastigt, snabbt. II. a hastig, rask.

Preston [prestn], /»pans [-pæ'nz], Prestwich

[pre'stwitj] nprr, presumliable [prizju*/m|abl] a° antaglig, trolig, -e [-] I. tr 1. våga sig på ngt; [förjdrista sig,
djärvas, taga sig friheten [to inf. att]. 2. antaga, förutsätta; förmoda. II. itr vara förmäten; /» [;up]on förlita sig för
mycket (draga för stora växlar) på, missbruka; ibi. begagna sig av: /» too far tilltro sig för mycket [äv. /» too
much upon o. «.]; don't /» tag dig inga friheter, var inte för djärv (näsvis). -edly[-idli] adv förmodligen,
antagligen, -ing [-ig] a° se -ptuous.

presumptllion [prizA/m(p)|Jn] s 1. förmätenhet, djärvhet, för stor självsäkerhet, övermod, arrogans. 2. antagande,
förutsättning, stark sannolikhet; the ot is that .. det synes vara stor sannolikhet för att .. 3. jur. presum-tion. -ive [-
tiv] a° presumtiv, grundad på sannolikhet, antaglig, sannolik; /» evidence sannolikhetsbevis; /» heir (heir /»)
presumtiv arvinge, närmaste arvinge för närvarande, -uous [-tjuas] a° förmäten, alltför självsäker, övermodig.

presupposlle [pri:sapou'z] tr förutsätta, -ition [pri:NSApazi'Jn] s förutsättning, pretence [prite'ns] s 1. ogrundat
anspråk [to på]. 2. anspråksfull het, tom ståt, prål, skrytsamt uppträdande; ibi. hyckleri. 3. förevändning [for för;
of av], före|givande,-spegling; make a ot låtsa [of, to -mg att]; under (on) [the] ot of illness (being ill)'under
förevändning av sjukdom; obtain money under false o,s tillnarra (lura till) sig pengar, pretend [prite'nd] I. tr 1.
föregiva sig, låtsa [to inf. att]. 2. före|bära, -giva, hyckla, simulera. 3. försöka, våga sig på. II. itr, /» to a) söka
vinna, fria till; b) pretendera, göra anspråk på [right, title]; c) föregiva (förmena) sig ha (äga). /»ed [-id] a°
föregiven, förment, låtsad. /»er [-a] s 1. pretendent. 2. humbugsmakare, charlatan, hycklare, skrymtare. 3. en som
framställer ogrundade anspråk.

pretention [prite'n|Jn] s 1. anspråk [to på], krav, yrkande; pretention. 2. anspråksfullhet. 3, vani. ogrundat
påstående, -tious [-Jas] a° pretentiös, anspråksfull. preterit[e] [pre't(a)rit] I. a förfluten äv. gram.;

/» tense se följ. II. s gram. preteritum. preterlimission [pri:ta(:)|mi'Jn] s t förbigående, underlåtenhet, -mit [-mi't]
tr 1. förbigå, underlåta. 2. avbryta, -natural [-næ'tjral] a° onaturlig, ibi. övernaturlig, pretext I. [pri:'tekst] s
pretext, förevändning [for för], -bärande, svepskäl; on (under) [the]

ot of under förevändning av. II. [prite'kst] tr före|bära, -giva. Pretorilla [prito:'ri|a], -us [-as] nprr. pretty [pri'ti] I.
o° 1. näpen, täck, nätt, 'söt', om sak. äv. trevlig, bra. 2. iron, skön, fin, snygg; a oj mess en snygg röra. 3. aid. om
pers. präktig, grann; om sak. betydande, 'vacker'; a ot sum (penny) en vacker summa (slant). II. adv Frätt,



tämligen, ganska; be oj we II må rätt bra; /» much nästan, ungefär. Prettyman [pri'timan] npr. prettyli-pretties
[pri'tipri'ti|z] s pl. smärre pryd» nadsföremål. - -pretty [-] a F snutfager, kysstäck.

prevail [privei'1] itr 1. få (ha) överhanden (övertaget), vinna seger [against, over över], ha framgång. 2. /» [up]on
övertala, förmå, beveka ngn [to att]; be ojed [up~]on låta förmå sig. 3. råda, vara rådande (förhäTskande,.
allmän[t gängse], bruklig), /»ing [-ig] o° 1. över|lägsen, -mäktig, kraftigare. 2. rådande,, förhärskande, allmän[t
gängse], prevalenllce [pre'valan|s] s 1.* överhand, herravälde. 2. % inflytande. 3. rådande, utbredning, allmänt
bruk. -t [-t] a° 1. * mäktig, inflytelserik. 2. t segrande, härskande. 3. i allmänt bruk, vanlig, gängse, utbredd,
prevaricatlle [privæ'rikei|t] itr söka undanflykter, göra slingerbultar, slingra (svänga) sig, krångla, -ion [--- - Jn] s
undanflykt, slinger-bult, krångel, tvetydigt uppträdande (tal), -or [-ta] s krångelmakare, en som söker
undanflykter.

prevent [prive'nt] tr 1. förhindra, före|bygga, -kommangt,hindra [from från];/» him [from] doing it (o, his doing
it) hindra honom från att göra det. 2. &id. förekomma ngn [av. a p.'s wish (question)]. 3. [vani. pri:ve'nt] aid.
teoi. gå före, vägleda, /»ability [--abi'liti] s möjlighet att hindra ei. förebygga, /»ative [-ativ] se -ive. /»lon
[prive'njn] s [förhindrande, förebyggande, -kommande. /»ive [-iv] I. preventiv, hindrande, förebyggandeEmed of
ngt], iak. äv. profylaktisk; /» service kustbevakning mot smuggling. II. s förebyggande (läk. äv. profylaktiskt)
medel, hinder [oy*mot]. Prevesa [privei'sa, -eiza, pre'visa] npr. previous [pri/vias] a 1. förut-, före|gående; /» to
före, innan; /» to 'ing innan han &o gjorde (gör) det el. det; Po. Examination Cambridge univ. se Little-go; a ot
intimation (notice) antydan (tillsägelse, anmälan) på förhand. 2. F före sin tid, förtidig, förhastad, /»ly [-li] adv
förut, på förhand; /v to se previous to. previsüe [pri|vai'z] tr % förutse, -ion [-vi'jn] s förutseende.

Prevost [pre'vou(st)] npr.

pre-war [pri:'wo:'] a varande före kriget isht världs-

kriget 191419, fÖrkrigS-. prey [prei] I. S fienders el. rovdjurs rov, byte, äv. biidi.; beast of oj rovdjur; bird of /»
rovfågel;
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be (become, fall) a ~ to vara (bliva) ett rov (offer) för [enemies, disease, /ear]; out in search of o, vara ute på rov.
II itr taga byte, plundra, röva; ~ [up]on plundra, göra till Sitt rOV, leva på, bildl. äv. om sjukdom o. d. tära (fräta)
på [a p.'s mind (spirit)]. Priam [prai'am], Priapus [praiei'pas] nprr. price [prais] I. s 1. pris, ngts kostnad; current o,
gängse pris; o.'s own ~ det pris man själv bestämmer; fixed (set) ~ bestämt pris; every man has his ~ varje
människa kan köpas; what is the ~ of.. vad är priset på (vad kostar) ..; set (put) a o, on [the head of] sätta ett pris å
[ngns huvud]; above (beyond, [-without]-] {+with- out]+} o, som ej kan betalas med pengar, oskattbar; at any ~
till varje pris. 2. åid. värde. II. tr 1. sätta pris (bestämma priset) pa en vara

0. d.; biidi. värdera, skatta; o,d catalogue se - -current. 2. fråga efter priset på. ~-current [-kA'rant] s priskurant,
"wless [-lis] a 1. ovärderlig, oskattbar. 2. F kostlig, 'dyrbar' -iist [-list] se - -current.

prick [prik] I. s 1. stick, styng, stickande; ~s of conscience samvetsagg. 2. * tagg. 3. pikstav för oxar; kick (spurn)
against the ~s spjärna mot udden. II. tr 1. sticka med ngt fint o. spetsigt, sticka hål i; ~ o.'s finger sticka sig i
fingret; a pin o*ed me jag stack mig på en knappnål. 2. widi. stinga, agga; his conscience »»ed him (he was o,ed
in his heart) han kände ett styng i samvetet (hjärtat). 3. åid. sporra (driva på) häst, büdi. av. egga. 4. pricka av
(för) namn i lista o. d., sätta märke för; biidi. utse ngn [for an office]. 5. pricka, punktera; utpricka [äv. ~ off.\
out]. 6. sätta plantor i små hål. 7. staka fram båt. 8. göra spetsig, spetsa; ~ [up] o.'s ears spetsa öronen. 9. åid.
skriva noter. III. itr 1. sticka [hål], stickas, stinga; my foot ~s det sticker i foten; ~ at måtta ett styng (en stöt) mot.
2. åid. rida fort ei. framåt. 3. ~ up sticka (skjuta) upp. 4. + om vin, öi &o surna, o^-eared [-iad] a om hund med



upprättstående öron; biidi. vaken, uppmärksam. ~er [-o] s sticknål, syl, pryl. ~ing [-ig] s stick|ning, -ande &c.
prickille [prikl] I. s tagg, torn. II. tr o. itr sticka, erfara en stickande känsla, -y [-i] a 1. taggig. 2. stickande känsla;
~ heat läk. nässel-feber. 3. kinkig, brydsam. pride [praid] I. s 1. stolthet; högmod, övermod; proper ~
självaktning; ~ will have a fall goes before destruction) ordst. högmod går för[e] fall; take [a] ~ in sätta sin
stolthet

1, känna stolthet över. 2. glans, prakt. II. refl, ~ o. s. [up]on vara stolt (yvas) över.

Prideaux [pri(:)'do(u)] npr.

priest [prirst] I. S hednisk, judisk el. katolsk präst; i eng. statskyrkan: en clergyman stående mellan bishop o.
deacon. II. tr prästviga, ^craft [-kra:ft] s prästpolitik. <v,ess [-is] s prästin-na. ^hood [-hud] s 1. prästerlig
värdighet.

2. prästerskap, -välde. rUike [-laik], ^ly [-li] a prästerlig, <%<-ridden [-ridn] a behärskad av präster.

prig [prig] I. s 1. petimäter, intelligenssnobb, + självgod (egenkär) människa, pedant. 2. S småtjuv. II. tr S snatta,
snyta, strala. ^gery [-ari] se -gism. ~gish [-ij] a° självgod, petig, petförnäm;ibi.tillgjord. ^gism [-izm] s
självgodhet, snobberi, pedanteri, prim [prim] I. a° pryd, prudentlig, stel. II. tr 1. tuigjort snörpa på munnen. 2.
göra pryd &o, ibi. pynta. III. itr se pryd ut, tuigjort snörpa på munnen, primacy [prai'masi] s 1. överlägsenhet,
företräde. 2. kyrk. primat, överhöghet, prima donna [pri/mado'na] s primadonna, prima facie [prai'mafei'Jii:] iat.
vid första påseendet, i första ögonblicket, primllage [prai'm|id3] s kapplake. -al [-(a)l] a° 1. primär, först,
ursprunglig. 2. grundläggande, förnämst, huvud-, -arily [-arili] adv

1. ursprungligen, först. 2. i främsta rummet, huvudsakligen, -ary [-ari] a 1. primär, först, ursprunglig,
grundläggande, elementär; ~ assembly (meeting) förberedande valmöte; ~ colours grundfärger; ~ current tekn.
primärström; o,' education (instruction) elementär (folkskole)undervisning; ~ matter urämne; ~ rocks urberg; ~
school botten-, folk|skola:

sense (meaning) grundbetydelse. 2. huvudsaklig, förnämst. -ate [-it] s kyrk. primas: o, of England ärkebiskopen
av York; ~ of all England ärkebiskopen av Canterbury.

prime [praim] I. a 1. först, primär, tidig, ursprunglig; <*v cost inköpspris; mover kraftgenerator, av.
initiativtagare; ~ number mat. primtal. 2. högst, främst, förnämst, ypperst, huvudsaklig; ~ minister premiär-,
statsminister; ~ motive huvudmotiv. 3. prima, förstklassig; ~ sailer snabbseglare. II. s 1. kat. kyrk.

prima första kanoniska timmen efter morgonbönen. 2. dagens första timme efter soiuppg. ei. ki. 6. 3. början. 4.
vår, biidi. livets blomstring, ngns ei. ngts bästa tid (ålder), krafts dagar; in the ~ of life (manhood) i sin ålders
blomma (vår). 5. det bästa av ngt. 6. fäkt. prim. III. tr 1. lägga fängkrut på. 2. ladda (fullproppa) ngn med vetande
el. nyheter. 3. grund|a, -måla. 4. fylla ngn med +sprit. IV. itr om ånga jäsa, koka över. [pri'ma, prai'ma] s 1. kyrk.
andakts-, bön|bok.

2. abc-bok; nybörjar-, elementar|bok. 3. [prai'ma] tänd|rör, -patron.

primeval [praimi:'v(a)l] a° först, ursprunglig,

urtids-, ur-; ~ forest urskog, priming [prai'mig] s jfr prime III 1. fäng-krut, tänd sats. 2. löpeld, stubin. 3.
grundmålning, grundning. 4. primning, överkokning i ångpanna. 5. 'duvning', laddning med ve-tände. ~-ValV6 [-
vælv]s säkerhetsventi4 i cylinder, primitive [pri'mitiv] I. a° 1. primitiv, ursprunglig, ur-, äldst; the Po, Church
den äldsta
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kristna kyrkan; o, colours se under primary; /» painter ae ~ II, 3. 2. enkel, gammaldags. 3. gram, sta'm-, rot-; <»



word stam-, grund|ord. II. 5 1. urinvånare. 2. gram., se /» word. 3. målare från tiden före renässansen,
primllogeniture [praim|o(u)d3e'nitJa] * 1. först-födsel; right of /» se 2. 2. förstfödslorätt. -ordial [-o:'dial] a°
primitiv, ursprunglig, primllrose [pri'mlrouz] s bot. släktet viva (Primula), gullviva; Poj day 19 april; Poj League
'Gullviveförbundet' poiit. konservativ organisation i England. -ula [-jula] s bot. Primula, primus [prai'mas] a lat.
den förste (ibi. äldste), prince [prins] s prins, furste; Poj of Wales titel för eng. kronprinsen; Poj Consort
regerande drottnings gemål; Po, Royal kronprins. /»-dom [-dam] s 1. furstendöme. 2. furstevärdighet. /»kin [-
kin], /»let [-lit] s dussin-, småjfurste. /»like [-laik] a furstlig. /»ling [-lig] s 1. ung furste. 2. se -let. /»ly [-li] a
furstlig. /»SS [-e's, attr. - -] s prinsessa, furstinna; Po, Royal eng. konungens äldsta dotter; o, dress
prinsessklänning. Princellton [pri'ns|tan], -town [-taun] nprr. principal [pri'nsap(a)l, -sip-] I. a huvudsaklig,
förnämst, viktigast; ~ clause (sentence) gram, huvudsats; o, parts \_of a verb~\ ett verbs [-tema-[former];-]
{+tema- [former];+} /» sum kapital; «v town huvudort. II. s 1. principal, chef; rektor, vid skola av. föreståndare, -
inna [äv. lady /»]. 2. huvudperson, jur. huvudman. 3. egentlig gärnings-, upphovs|man [äv. /» in the first degree];

in the second degree med brottslin g. 4. duellant. 5. gäldenär i förh. till borgensman. 6. kapital, ibi. huvudsumma.
/»ity [-[prinsipæ'1-iti]-] {+[prinsipæ'1- iti]+} s 1. furstlig makt, suveränitet. 2. furstendöme; The Po, benämn, på
Wales. /»ly [-i] adv huvudsakligen, i främsta rummet. /»-Ship [-Jip] s rektorat, rektorsbefattning, principate
[pri'nsipit] s 1. rom. hist, principat.

2. furstendöme. principle [pri'nsapl, -sip-] s 1. princip i aiia bet.: grund, upphov. 2. grund|sats, -sanning,
levnadsregel; lay down [as] a o, uppställa [som] en princip; make it a o, göra det till en princip; on (from) oj av
princip; a man of o, en man med principer; void of (without) /» utan principer. 3. huvudbeståndsdel, väsen;
grundämne. 4. fys. tillämpad naturlag. /»d [-d] a i sms. med .. grundsatser [high-o, &c]. P ring le [priggl] npr.

prink [prigk] I. tr fiffa upp. II. itr fiffa upp

sig, göra sig fin. Prinsep [pri'nsep] npr.

print [print] I. s 1. märke av tryck, in-, avjtryck äv. av Anger, spår av fot &c. 2. stämpel, form. 3. tryckt
bomullstyg. 4. boktr. tryck; tryckstil; small <» fin stil; ~ hand skriven tryckstil; he in oj a) föreligga i tryck; 6)
finnas i bokhandeln; out of oj utgången i bokhandeln; rush into oj rusa i väg och låta trycka. 5.

tryckning, avtryck, upplaga. 6. isht Am. tryckt skrift, tryckalster; tidning, blad; the o,$ pressen. 7. tryck, tryckt
plansch; stick. II. tr 1. märka genom tryck, in-, på-, av|trycka märke el. bild av ngt. 2. boktr. trycka bok o. d. 3.
om utgivare &c låta trycka,utge av trycket. 4. trycka tyg. /»er [-a] s tryckare, isht boktryckare, {»printing
[pri'ntig] 11. tryckning, tryck. 2. boktryckarkonst [äv. art of /»]. /»-ink [-igk] s trycksvärta, /»-machine [-maji^n]
s snäll-, cylinder|press. /»-office [-o(:)rfis] s boktryckeri. /»-press [-pres] s tryckpress, printll-seller [pri'ntlsela] s
gravyrhandlare.

- -shop [-Jop] s gravyraffär, konsthandel.

- -works [-wa:ks] s vävnadstryckeri.

prior [prai'a] I. a föregående i tid ei. ordning, tidigare, äldre [£o än]; /» to äv. före, förrän [-ing: innan han gjorde
det el. det]. II. S kat. kyrk. prior, /»ate [-rit] s priorat. /»ess [-ris] s prio-rinna. /»ity [praio'riti] s prioritet,
förmånsrätt [to framför]; företräde. o,y [-ri] s priors-, filial jkloster. Priscllian [pri'Jian], -illa [prisi'la] nprr. prise
[praiz] se 3. prize.

prism [prizm] s opt. geom. prisma, /»atic [-æ'tik] a (/»atically adv) 1. prismatisk. 2. med lysande färger, brokig.
o,y [-i] a prismatisk. prison [prizn] I. s fängelse; fångenskap; in /» i fängelse[t]; /» camp fångläger; be (lie) in o,
sitta i, fängelse (häktad); put in oj sätta i fängelse; throw into oj kasta i fängelse; go to oj gå i fängelse; take to
föra i fängelse, häkta. II. tr mest poet. inspärra i fängelse, fängsla, /»-bird [-ba:d]s fängelsekund. /»er[-a]sfånge i
aiim., rannsakningsfånge [äv. /» at the bar], krigsfånge [av. /» of war]; /» of state (state oj) sfatsfånge, politisk
fånge; /»$' bars (base) lek frilöpning; /»s' camp fångläger; keep a p. [a] /» hålla ngn fången av. widi.; make [«] /»
(take o,) tillfångataga, infånga, /»-house f-haus] s mest biidi. fängelsebyggnad, häkte, pristine [pri'stain, av. -tin] a
forntida, gammaldags.



Pritchard [pri'tjad] npr.

prithee [pri'5i(:)] åid. förkortn. för [7] pray thee

jag beder dig, jag ber. privacjy.[prai'vasi, priv-] s 1. avskildhet från allmänheten, tillbakadragenhet. 2. % blott i
Pi. -ies privatrum, ibi. ensliga ställen, private [prai'v|it] I. a 1. privat, enskild; personlig; /» bill pari. lagförslag
som berör enskild person ei. korporation; ~ gentleman privatman; /» goods (property) enskild egendom; by /»
hand på enskild väg; /» house privathus; <» mem-

♦ ber medlem av underhuset som ej är minister; oj school

privatskola; /» soldier X menig. 2. avskild från allmänheten, hemlig, dold; /» and confidential privat, meddelad i
fortroende; ask for some oj conversation bedja om ett samtal mellan fyra ögon; this is for your oj ear detta får
stanna oss emellan; /» marriage
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hemligt giftermål; ~ parts könsdelar; keep ~ hemlighålla. 3. undangömd plats; åid. om pers. tillbakadragen,
levande i stillhet. II. s

1. X menig, man i ledet. 2. in o, privat, enskilt; i stillhet, tillbakadraget; mellan fyra ögon, i hemlighet, för slutna
dörrar. 3. pi. o,s könsdelar, ^er [-ati'a] s 1. kaparefartyg.

2. kaparkapten, fribytare. ~ering [-ati'arig] s kaperi. ~ly [-itli] adv se [i»]private.

privation [praivei'Jn] s 1. * berövande; avsaknad. 2. umbärande, försakelse.

privative [pri'vativ] a° privativ, negerande.

privet [pri'vit] s bot. liguster.

privilege [pri'vilidj] I. s privilegium [to inf. på att], företrädesrätt[ighet], särskild förmån, ensamrätt. II. tr 1.
privilegiera. 2. undan-, fri|taga [from från].

privüity [pri'v|iti] s 1. medvetenhet, hemlig vetskap [to om]. 2. jur. intressegemenskap, -y [-i] I. a° 1. ~ to hemligt
medveten om, invigd (ibi. delaktig) i ngt. 2. åid. dold, undangömd; hemlig, förborgad: ~ parts könsdelar. 3. i
England-, Po, Council konungens stora råd, riksråd; Poj Councillor, -sellor riksrådsmedlem; Po, purse ung.
civillista; Po, seal mindre rikssigillet; [Loi*d~\ Po, Seal 'geheimesigill-bevarare'. II. * 1. jur. intresserad part. 2.
åid. kabinett, avträde.

1. prize [praiz] I. s 1. tävlingspris, i skola premium; i aiim. belöning, lön. 2. i lotteri &c vinst. II. tr högt värdera
(skatta).

2. prize [praiz] I. s i sjökrig pris, uppbringat skepp (gods); bildl. oväntat (värdefullt) fynd. II. tr uppbringa, göra
till pris.

3. prize [praiz] I. s bändning; hävstångskraft. II. tr bända (bryta) upp med hävstång [äv. ~ up, open].

prizelt-court [prai'z|ko:t] s prisdomstol. - -fight [-fait] s boxningsmatch med priser. - -fighter [-faita] S
professionell prisboxare, -man [-man] s pristagare. - -ring [-rig] s vid boxniugstäviing ring; biidi. prisboxning.

1. pro [prou] iat. I. prep för a) i stället för; 6) till förmån för; ofta i sms. anhängare av Boery o,-papist]. II. s skäl
för en sak; ^ and eon för och emot; o,s and cons pi. skäl för ocb emot.

2. pro [prou] s F rerkortn. för professional.

probability [probab|i'liti] s sannolikhet [of



för]; in all oj med (efter) all sannolikhet; there is no o, of his coming det tinns ingen sannolikhet för att han
kommer, -le [- -1] a sannolik, -ly [--li] adv sannolikt, troligtvis.

probate [prou'bit, -eit] s jUr. styrkande av testamentes äkthet; avskrift av testamente

jämte bevakningsbevis.

probation [prabei'Jn, pro-] s 1. prövning, prov; teoi. prövotid. 2. jur. villkorlig dom:~ officer övervakare. ~al [~
(a)l], ~ary [-(a)ri]aprövo-, prov-, på prov. ~er [-a] s 1. novis, kandidat, aspirant, elev. 2. jur. villkorligt dömd
person.

probative [prou'bativ] a° beviskraftig.

probe [proub] I. s sond. II. tr sondera: widi. grundligt undersöka. III. itr intränga.

probity [pro'biti, prou-] s redlighet, [-rättskaf-fen[s]het.-] {+rättskaf- fen[s]het.+}

problem [pro'blem, -am] s problem, uppgift; set a p. a ~ förelägga ngn ett problem; the oj of unemployment
arbetslöshetsproblemet. ^atic[al°] [problimæ'tik, -(a)l] a problematisk, tvivelaktig.

proboscis [prabo'sis, pro(u)-] s grek. snabel.

Frobus [prou'bas] npr.

procedure [prasi/dja, pro-, -djua] s 1. procedur, förfarande, tillvägagångssätt; åtgärd, handling. 2. jur.
rättegångsordning, -sätt, processordning.

proceed [prasi:'d, pro-] I. itr 1. gå framåt (vidare) äv. bildl., fortsätta på sin väg; ~ on O.'s way (journey) fortsätta
[på] sin väg (färd). 2. gå tillväga, förfara, handla [in i en sak; on efter regier &c]. 3. lagligen inskrida, vidtaga
lagliga åtgärder [against mot ngn]. 4. fortfara, -sätta [with med : fullfölja]. 5. övergå [from från; to till ngt]; ~ to
inf. äv. skrida till (gripa sig an med) att. 6. om verksamhet o. d. fort|gå, -sätta, fullföljas; försiggå. 7. utgå, härröra
[from från]. II. s nästan alltid i pi. o,s [prou'si:dz] avkastning, behållning, utbyte.

1. process [prase's] itr F promenera i procession.

2. process [prou'ses, pro-] I.s [-l.[fort]gång,förlopp;-] {+l.[fort]gång,för- lopp;+} be in o, försiggå, pågå; in o, of
construction under byggnad: in o, of time undertidens lopp, med tiden. 2. process, procedur, förfarande,
förfaringssätt. 3. tekn. process; utvecklingsgång. 4. jur. process, [-rättegångs-sätt];-] {+rättegångs- sätt];+}
stämning. 5. mest anat. bioi. Ut|växt, -språng. II. tr 1. väcka åtal mot, stämma. 2. tekn. behandla, preparera;
reproducera

teckning o. d.

procession [prase'Jn, pro-] I. s procession, festtåg. II. itr gå i procession. III. tr 1. föra i procession. 2. gå i
procession omkring ngt. ~al [-(a)l] I. a° processions-, hörande till (bestående i) procession. II. s kyrki. a)
processionspsalm; b) mässbok innch. processionspsalmer &c.

proclaim [praklei'm, pro-] tr 1. proklamera, tillkännagiva, kungöra, offentligt förkunna; ~ the banns avkunna
lysning [between mellan]; o, a p. emperor utropa ngn till kejsare; ~ a meeting äv. förbjuda ett möte; ~ war
förklara
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krig. 2. om myndighet på|bjuda, -lysa. 8. införa tvångslagar i ett land. proclamation [proklamei'Jn] s
proklamation, tillkännagivande, upprop, kungör|else, -ande; issue a ~ utfärda en kungörelse (ett allmänt påbud).

proclitic [pro(u)kli'tik] språkv. I. a proklitisk.



II. s proklitiskt ord. proclivity [prakli'viti, pro-] s isht ond böjelse,

benägenhet [<o, towards för; to inf. för att], proconsul [prou'ko'n|s(a)i] s rom. ant. prokon-

snl. /»ar [-sjula] a prokonsularisk. procrastinatlle [prakræ'stinei|t, pro-] itr o. % tr uppskjuta, draga ut på tiden
[med], förhala tiden, -lon [-*--Jn] s uppskjutande [of av ngt]; senfärdighet, -or [-ta] s sölare. procrellant
[prou'kri|ant] a avlande, -ato [-eit] tr avla, alstra, -ation [proukri ei'Jn] s 1. avlande, alstr|ande, -ing. 2. alster, -
ative [-eitiv] + « avlande, alstrande, alstrings-, -ator [-eita] s % alstrare, ens dagars upphov, fader. Procter
[pro'kta] npr.

proctor [pro'kta] s 1. univ. akadejni|fiskal, -notarie, uppsyningsman över disciplinen ko. 2. ibi. laga ombud, f ullm
äktig; sakförare, /»ize [-raiz] tr univ. i egenskap av proctor åtala (bestraffa) student. /»ship [-Jip] s akademifiskals
syssla, procumbent [proukA'mbant] a liggande fram-

stupa; bot. liggande, krypande, procurable [prakju'a|rabl, pro-] a anskaff-bar, möjlig att erhålla, -ation [-[prokjuf^-
rei'Jn]-] {+[prokjuf^- rei'Jn]+} s 1. anskaffande, erhållande. 2. fullmäktig-, ombudsmanna|skap, proknra; by ro
per procura. 3. % fullmakt, 4. låneprovision. -ator [pro/kju(a)reita] s prokurator; fullmäktig, ombud, -e [-] tr 1.
anskaffa, utverka; [för]skaffa [sig]. 2. koppla. 8. åid. åstadkomma, bereda, prod [prod] I. tr o. itr sticka, stöta med
ngt spetsigt [m[<o], at i]; biidi. egga,"reta. II. s 1. stöt, styng. 2. spets, brodd, prodigal [pro'dig|(a)l] I. a°
slösaktig; ödslande, slösande [of med]; the ro son bibi. den förlorade sonen. II. s slösare; the ~ bibi. se föreg. »v
ity [-æ'liti] s slösaktighet, slöseri. «Jze [-alaiz] tr slösa, prodigllious [pradi'djas, pro-] a° 1. vidunderlig, underbar,
häpnadsväckande. 2. ofantlig, oerhörd. -y [pro'didji] s 1.1 järtecken. 2. [-underverk]-] {+under- verk]+} [of av en
egenskap], vidunder; ibi. underbarn [av. infant

produclle [pradju:'s, pro-] I. tr 1. producera, framställa, tillverka; alstra, frambringa, om jord ko äv. bära, avkasta;
åstadkomma, framkalla, vålla. 2. föra (draga) fram, förete, framjvisa, -lägga; taga fram ur ficka ko-, teat, föra
fram pjäs, skådespelare. 3. geom. utdraga linje. II. [pro'dju:s] S koll. produktion, isht jordens ko alster,
avkastning, behållning; biidi. + resultat, frukt, -er [-a]« 1. frambringare, alst-+ rare; nationalekon, producent. 2.
teat. o. film re-

gissör. -ible [-ibi] a 1. möjlig att frambringa (erhålla). 2. presentabel, product [pro'dakt] s produkt i aiia bet.;
alster, verk, frukt, Midi. äv. foster. <»ion [pradA'kJn, pro-] 8 1. produktion, alstring, frambringande. 2. produkt,
alster, isht litterärt el. konstnärligt verk. 3. framjvisande, -dragande, före-+ teende. *»ive [pracU'ktiv, pro-] a° 1.
produktiv, alstrande, frambringande [of a th. ngt]; a ~ mind ett produktivt snille; be ~ of äv. framkalla, alstra,
förorsaka, medföra. 2. givande, fruktbar [of på], /»iveness [-[pradA'k-tivnis],-] {+[pradA'k- tivnis],+} ~ivity
[prodAkti'viti, prou-] s produktivitet, alstringsförmåga; fruktbarhet, proem [prou'im] s inledning, företal,
profanllation [profanei'Jn] s profanering, vanhelgande. -e [prafei'n, pro-] I. a° 1. profan i aiim., världslig, icke
kyrklig; oinvigd. 2. ohelig, oren; hednisk. 3. vanvördig, hädisk, gudlös; ~ language svordomar. II. tr profanera,
vanhelga, orena* kränka det heliga, missbruka Guds namn. -ity [prafæ'niti] s gudlöshet, hädiskhet; gudlöst tal,
hädelse[r]. profess [prafe's, pro-] tr 1. öppet förklara (erkänna, uppgiva, påstå); they <oed themselves quite
content de förklarade sig fullt nöjda. 2. göra anspr&k på [to be a scholar], uppge Sig (ge sig Ut för at£) vara, äga
Ac. 3. bekänna sig till (sin tro på) [a religion, God]. 4. förklara sig vara skicklig i (förtrogen med), praktisera,
utöva som yrke. 5. som lärare undervisa i ett ämne. ~ed [-t] a 1. förklarad, enligt sin bekännelse; föregiven. 2.
professionell, yrkeslärd; ibi. inbiten, ^ed-ly [-idli] adv 1. erkänt, enligt eget erkännande. 2. enligt uppgift,
skenbart, profession [prafe'Jn, pro-] s 1. öppen förklaring, försäkring, bedyrande; make public of offentligen
bekänna sig till; make

professor [prafe/sa, pro-] s 1. bekännare. 2. professor [a£ the university; of i]. ~ate [-rit]
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8 1. se -ship. 2. professorskår. [pro-

fesoi'rial] a° professors-; ~ chair lärostol.

proffer [pro'fa] I. tr utt. framräcka, erbjuda [gift, services]. II. s erbjudande.

proficienlicy [prafi'Jn|si, pro-] s vunnen färdighet, skicklighet [in, at i; On på instrument], "t [-t] I. «° skicklig,
sakkunnig. II. s mästare, sakkunnig.

profile [prou'fi:l,-fail] I. s profil. II. tr profilera, framställa i profil.

profit [pro'fit] I. s 1. profit, vinst, förtjänst, behållning; mest pi. intäkter, avkastning; and loss [account] vinst och
förlust[konto]; war ojs tax (excess ojs duty) krigskonjunk-turskatt; make large o,s ha god förtjänst; yield a oj
lämna behållning; at (to) a [great] ~ med [stor] vinst. 2. nytta, fördel. II. tr om sak. gagna, vara till nytta (fördel)
för. III. itr 1. vara till nytta (fördel) [to för]. 2. draga (ha) nytta (fördel), begagna sig [by, from av], ^able [-abl] a°
1. mest om sak. nyttig, givande, gagnelig, fördelaktig. 2. inbringande, vinstgivande,lönande. ~eer [-i'a]

I. 8 kristids|ockrare, -jobbare, F gulasch. II. itr förskaffa sig oskälig vinst (F sko sig, Sgu-lascha) på allmänhetens
bekostnad. ~66ring [- i'arig] 8 jobberi; nationalekon, privatkapitalism, ~less [-lis] a gagnlös; utan vinst, ^-sharing
[- Je^arig] s nationalekon, vinstandelssystem.

profligallcy [pro'flig|asi] s 1. lastbarhet, vilt liv, utsvävningar. 2. hejdlöst slöseri (överflöd), •te [-it] I. a° 1.
lastbar, utsvävande, lider-lig. 2. hejdlöst slösaktig. II. s utsvävande &c 8älle.

prollfound [pra|fau'nd, pro-] I. a° 1. djup av. büdi. [interest, peace, silence, sleep]. 2. djup|-sinnig, -tänkt; grundlig
lärdom; mycket lärd (insiktsfull). 3. outgrundlig, dunkel. II. 8 poet. the ~ djupet, -fundity [-fA'nditi] s 1. djup i
aiim. 2. biidi. djupsinnighet, tankedjup; grundlighet.

profuslje [prafju:'|s, pro-] a° 1. aiurör frikostig, slös|aktig, -ande [in, of med, ifråga om]. 2. ymnig, överflödande,
riklig, -lon [-gn] s 1. slös|eri, -aktighet. 2. ymnighet, överflöd.

1. prog [prog] s S mat[säck], ibi.biidi. kost, spis.

2. prog [prog] S o. tr Oxf. o. Cambr. univ. S seprOC-toi\izè\.

progenllitive [pro(u)d3e'nit|iv] a fortplantnings-duglig. -itor [-a] s stamfader, biidi. föregångare, original. «y
[pro'dgini] s 1. av|komma, -föda, efterkommande. 2. Midi. alster, resultat.

prognathic [prognærJ)ik], -ous [prougnei'jDas] a [med] framskjutande [käkar].

prognosis [prognou'sis] s iak. prognos.

prognostic [pragno'stik, pro-] I. s 1. förebud, varsel. 2. förutsägelse. 3. iak. symtom.

II. a förebådande [med of], ^ate [-eit] tr 1. förutsäga. 2. be-, före|båda. ~ation [-ei'Jn]

s 1. förutsägelse, spådom. 2. % se prognostic 1,1. flätor [-eita] s siare. program[me] [prou'græm] I. s program. II.
tr

uppgöra program för, planlägga, progress I. [prou'gres, pio-] s (Pi. biott i bet. 2) 1. % färd, resa; The Pilgrim's
Poj John Bunyans bok En kristens resa. 2. åid. eriksgata [royal domares rundresa; inspektionsresa. 3.[fortgång,
[för]lopp; make no oj icke komma någon vart; make slow oj skrida långsamt framåt; in o» på [god] väg, i
görningen, under arbete (utarbetande, uppförande); be in oj av. försiggå. 4. framåtskridande, framsteg, förkovran,
utveckling, tillväxt; make rapid ~ göra snabba framsteg. II. [pragre's, pro-] itr 1. skrida (gå) framåt. 2. fortgå. 3.
göra framsteg.

progression [pragre'|Jn, pro-] s 1. förflyttning framåt, framåtgående, fortgång; in oj i följd, efter varandra. 2. se
progress I, 4. 3. vetensk. progression, -ional [-Jan(a)l] a° fort-, framåt|gående, progressiv, -ionlst [-Janist], -1st [-
sist] s progressist, framstegsman. -ive [-siv] I. a° 1. framåtskridande, -gående, tilltagande. 2. fort|gående, -
skridande; /x/ tense gram. progressiv tidsform. 3. biidi. framåt|gående, -strävande [nation]. 4. reform-,



framstegs|vänlig. II. s framstegsman, reformvän. prohibit [prahi'bit, pro-] tr 1. förbjuda. 2. förhindra ngt. 3. hindra
[a p. from -ing]. ~ion [pro(uh)ibi'Jn] s 1. förbud i aiim. 2. rusdrycksförbud [äv. total ^ionism

[pro(uh)ibi/J(a)nizm] s förbuds|lagstiftning, -rörelse, zionist [pro(uh)ibi'J(a)nist] s 1. för-bud8|ivrare, -man. 2.
Am. skyddstullsivrare. ~ive [-iv] a° se röij.; a ~ price ett avskräckande pris. ~ory [-(a)ri] a° prohibitiv, hindrande,
förbuds- [law, movement, party], project [pradge'k|t, pro-] I. tr 1. projektera, göra utkast (framlägga förslag) till,
planlägga, uppgöra plan, tillärna. 2. kasta (skjuta) framåt; utbygga. 3. låta framträda, framhäva. 4. vetensk.
projiciera. II. itr skjuta fram (ut). III. [projekt, -ikt] 5 projekt, +förslag, plan, uppslag, 'vile [-tail] I. a 1.
framdrivande, kast- [force]. 2. möjlig att framdriva. II. [vani. pro'dgiktail] s projektil, kastkropp. ~ion [-Jn] s 1.
framslungande, -kastande. 2. framskjutande; utstående del, utsprång. 3. uppgörande av förslag, plan &c,
planläggande, projektering. 4. geom. &c [av-teckning i] projektion. 5. isht aikem. förvandling. 6. yttre bild. ~ive
[-tiv] a° geom. projek-tiv av. biidi. ~or [-ta] s 1. planläggare. 2. projektmakare. 3. mek. utkastare. 4. strålkastare,
projektor, prol. förkortn. ror prologue. prolapse [prou'laeps] s iak. framfall. prolate [prou'leit, --] a 1. geom.
ut|sträckt, - dragen i längdaxelns riktning. 2. Utbredd.
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prolegomenon [proulego'min|an] s grek. inledning, företal; pi. -« [-a] inledande anmärkningar.

proletarian [proulet£'ari|an] s o. a proletär[-]. -ianism [-anizm] s proletärsystem; proletariat, -late [-at]s proletariat.
-y[prou'let(a)ri]se-mra. prolific [prali'fik, pro-] a0 1. fruktjbar, -sam, alstringsrik; produktiv [writer]; /» in rik på;
/» oyframbringande ngt i mängd. 2. alstrings-bringande, livgivande, prolix [prou'liks, - -] a° vidlyftig,
lång|dragen, -trådig, -tråkig [speech, writer]. /»ity [-[pro(u)-li'ksiti]-] {+[pro(u)- li'ksiti]+} s vidlyftighet,
långrandighet. prolocutor [pro(u)lo'kjuta] s ordförande isht i

eng. kyrkomötets underhus.

prologue [prou'log] I. s prolog. II. tr inleda

(förse) med prolog, prolong [pralo'n, pro-] tr prolongera, förlänga i rum o. tid, utfdraga, -sträcka; ~ed av. [-
långvarig].-] {+lång- varig].+} nation [prouloggei'Jn, pro-] s förlängning.

prolusion [prol( j)u:/jn] s förspel; första försök, prom. förkortn. för promontory. promenade [promincr/d] I. s 1.
spatsertur, promenad. 2. isht vid badort promenad[plats]. II. itr promenera, spatsera. III. tr 1. promenera på staiie.
2. promenera med (föra omkring) ngn. /»r [-a] s en promenerande. Promethellan [pramr/j^an, pro-] a prometeisk.

-us [-ju:s] npr. prominenllce [pro'minan|s] s 1. framskjutande. 2. utskjutande del, utsprång; solar /» pro-tuberans.
3. framskjuten (bemärkt) ställning ei. plats, bemärkthet, utmärkelse. 4. märklig sak; om pers. S bemärkthet,
pamp. -cy [-si] so -ce 1, 3. -t [-t] a° 1. fram-, utj-skjutande. 2. iögon[en]fallande, påfallande; framträdande, -
stående, bemärkt; make o. s. /» göra sig bemärkt, utmärka sig. promiscuity [promiskju(:)/iti] s blandning,

virrvarr, röra. promiscuous [prami'skjuas, pro-] a° 1. blandad, hoprörd, oordnad [mass]; gjord utan urskillning
(åtskillnad); /» bathing gemensam-hetsbad. 2. F tillfällig, tanklös. ~ly [-li] adv 1. om vartannat, utan ordning, i en
röra. 2. F tillfälligtvis, promislle [pro'mis] I. s löfte äv. biidi.; there wds every <•» of.. allt syntes lova ..; give
(make) a ro avlägga ett löfte; give (afford) /» of ge anledning att hoppas på, lova; have a (the) of ha löfte om; of
great (high) /», full of ro löftesrik, synnerligen lovande; the land of ro bibi. löftets land, det förlovade landet; be
under a /» vara bunden av ett löfte, ha lovat ngt. II. tr o. itr lova; /» well se lovande ut; / /» you F jag försäkrar
[er]; ro future storms båda kommande oväder; /» o. s. av. räkna (hoppas) på; the *oed land se land of ro. -ing[-
ig]«° lovande, löftesrik [beginning, boy], -sory [-ari, prami'sari] a 1. löf-

tes-; /» note skuldsedel, revers. 2. [med o/"] som lovar (bådar) ngt. promontory [pro'mantri] s hög udde.
promotlle [promou'lt, pro-] tr 1. befordra tm högre plats, upphöja; /» a p.\to be~\ captain befordra ngn till kapten.



2. främja, gynna, befordra. 3. grunda bolag, -er [-ta] s 1. främjare, gynnare &c. 2. upphovsman till (stiftare av)
aktiebolag, ofta förakti. 'grunder', -lon [-Jn] s

1. befordran; be on o.'s ro vänta på (ha utsikt till) befordran. 2. främjande, gynnande, befordrande. -ive [-tiv] a
som främjar (gynnar

&c) [med O/],

prompt [prom(p)t] I. a° 1. rask, hurtig, handlingskraftig, färdig, beredvillig, redobogen; om sak. äv. snabb,
ofördröjlig, omedelbar; /» payment (cash) hand. extra kontant betalning.

2. hand. för omedelbar leverans o. betalning. II. adv precis, på slaget. III. s hand. ibi. betalnings-

+ tid. IV. tr 1. egga, driva, mana [to till ngt; to inf. till att]. 2. sufflera. 3. ingiva, diktera, förestava; framkalla, /»-
book [-buk] s sufflörtext. /»-box [-boks] s sufflörlucka. /»er [-a] s 1. tillskyndare, anstiftare. 2. sufflör; ro's box se
- -box. /»itude [-itju:d] s raskhet, hurtighet, handlingskraft; skyndsamhet, beredvillighet, promulgate
[pro'm(a)lgei|t] tr 1. promulgera, kungöra, utfärda [law, decree]. 2. förkunna [creed], -ion [- - -Jn] s
offentliggörande, kungörande. -or [-ta] s en som kungör, förkunnar e, utspridare. pron. förkortn. för pronoun;
pronounced. prone [proun] a° 1. liggande framstupa; framåtlutad. 2. mindre riktigt 1'aklång, Utsträckt. 3.
sluttande, lutande; ibi. brant, huvudstupa. 4. benägen, fallen [to för; to inf. för att], ibi. utsatt rör, hemfallen åt.
prong [prog] I. s 1. gaffel. 2. gaffel|spets, -udd; i aiim. spets, utsprång. II. tr 1. spetsa på (genomborra ei. bearbeta
med) gaffel. 2. förse med spetsar, pronominal [prano'min(a)l, pro(u)-] a° prono-minell.

pronoun [prou'naun] s pronomen, pronounclie [pranau'ns, pro-] I. tr 1. ut|tala, -säga; how do you /» ..? hur uttalas
..? 2. avkunna, fälla [judgment, sentence]. 3. högtidligt förkunna, kungöra, framsäga; förklara, yttra [the apples
were -ed excellent]. II. ref o. III. itr uttala sig ftup~]on om; for (in favour of) för; against emot], -ed [-t] a° 1.
uttalad. 2. tydlig, otvetydig; avgjord, -e-ment [-mant] s uttalande, förklaring, -ing [-ig] s 1. uttal; ro dictionary
uttalsordbok. 2. omdöme, uttalande; avkunnande av dom. pronto [pro'nto(u)] adv Am. S raskt, fort. pronunciation
[pranAnsiei'Jn. pro-] s uttal, proof [pru:f] I. s 1.bevis [of på, för; that för att; to the contrary på motsatsen];
bevis|föring, -medel; in ro of till bevis för; as a ro of till
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bevis för, av. såsom bevis på [my gratitude]. 2. prov, prövning, försök; put (bring, set) to [the] ~ sätta på prov. 3.
åid. prövad ogenomtränglighet [armour of 4. styrka (grad) hos spritdrycker. 5. boktr. korrektur. 6. prOv|-tryck, -
avdrag av etsning o. d. [artist's ~ before letter[s]]. 7. % provrör. II. a av prövad styrka, motståndskraftig, fast,
ogenomtränglig, orubblig av. biidi.; be oj against (t to) av. vara otillgänglig för, ej låta sig påverkas (rubbas) av.
III. tr göra ogenomtränglig (vattentät), ^less [-lis] a o|grundad, -bevi-sad. ^-reader [-ri:da] s korrekturläsare. -
reading [-ri:Ndig] s korrekturläsning. -sheet [-Ji:t] s korrektur[ark]. prop. F förkortn. för proposition. prop [prop]
I. s stötta, stöd av. biidi.; ojs S kryckor. II. tr stötta upp (under), hålla uppe, uppbära, stödja av. Midi. [av. ~ up],
propædeutic[al] [proupi:dju:'tik, -(a)l] I. a pro-pedevtisk. II. s [vani. pi. ojs] propedevtik, förstudium.

propagandlla [propagæ'nd|a] s propaganda, -ist [-ist] s en som gör propaganda, -lie [-aiz] tr o. itr propagera,
[be]driva propaganda, propagatlle [pro'pageit] I. tr propagera, fortplanta; biidi. utbreda [belief], utsprida [-[rit-
mour];-] {+[rit- mour];+} föra vidare [light, sound], II. itr fortplanta sig; biidi. av. sprida (utbreda) sig. -ion
[propagei'Jn] s fortplantning; spridning, utbredning. -or [-a] s en som fortplantar sig (utbreder ngt), propel
[prape'1, pro-]tr[fram]driva. ~lent[-ant] I. a framdrivande. II. s drivkraft. ~ler [-a] s propeller [av. screw ~];
propellerfartyg, propensity [prape'nsiti, pro-] s benägenhet, böjelse, lust [to, for, towards för], proper [pro'pa] a 1.
åid. egen; with my [own] oj eyes med egna ögon. 2. särskild, därtill hörande; säregen, egendomlig [to för]; ~
name (noun) egennamn, nomen propripm. 3. egentlig; ~ fraction egentligt bråk; architecture oj byggnadskonst i



egentlig mening; London ~ det egentliga London förstaderna frånräknade; in a oj sense i egentlig betydelse. 4. F
riktig, ordentlig [a oj row]. 5. åid. vacker, välväxt; präktig ofta .iron.; a oj man en grann karl. 6. lämplig,
passande [for för]; till-, vederbörlig, behörig, riktig,rätt; the o> owner rätt[er] ägare; the ~ time (ivord) rätta tiden
(ordet); deem it (see, think) oj anse lämpligt, finna för. gott [to inf. att]; it is oj that I should .. det är tillbörligt (på
sin plats) att jag ..; in a oj condition i behörigt skick, i gott stånd. 7. anständig, passande, korrekt, just [would it
be quite ^ly [-li] adv 1.

lämpligt, ordentligt, som sig bör, väl, anständigt; vederbörligen, med rätta [he very oj refused], 2. egentligen, i
egentlig mening; "v so called i egentlig mening; speaking i egentlig mening, av. egentligen talat. 3. F

riktigt, ordentligt, duktigt, med besked. ^ tied [-tid] a besutten [the oj classes], Propertius [prapa:'J(i)as, pro-] npr.
property [pro'pati] s 1. ägande, äganderätt [av. right of o,]. 2. egendom, av. jord-, lantegendom; ägodelar; ^ and
income tax inkomst-och förmögenhetsskatt; personal (movable) ~ lösegendom; real (landed) oj fast egendom. 3.
mest pl. teat, rekvisita. 4. om sak. fysisk + egenskap, egendomlighet, prophellcy [pro'fi|si] s profetia;
förutsägelse, spådom, -sy [-sai] tr o. itr profetera, förutsäga.

prophet [pro'fit] s profet, siare, spåman; he proved a true ~ han blev sannspådd, svess [-is] s profetissa,
spåkvinna. ~ic[al°] [pra-fe'tik, pro-; -(8)1] a profetisk, ibi. förebådande [of ngt].

prophylallctic [profilæ'k|tik] I. a. iak. profylak-tisk, förebyggande. II. s profylaktiskt medel; skyddsåtgärd, -xis [-
sis] s profylax, förebyggande åtgärder, propinquity [prapi'gkwiti, pro-] s 1. närhet i rum o. tid, grannskap. 2. nära
släktskap, frändskap.

propitiatlle [prapi'Ji|eit] tr göra nådigt stämd, blidka, försona, -ion [-ei'Jn] s blidkande, försonande, försoning, -or
[-eita] s förson are. -ory [-at(a)ri] I. a° försonande. II. s teoi. nådastol.

propitious [prapi'Jas, pro-] a° 1. nådig, blid, gunstig [to mot], om sak. gynnsam. 2. fördelaktig, gynnsam
[occasion, weather], proportion [prapo:'J(a)n, pro-] I. s 1. mån, lott, [an]del; in equal o*s i lika delar. 2.
proportion, måttsförhållande; due o, riktigt (rätt) förhållande; in o, i proportion, proportionsvis, i motsvarande
mängd; in oj as i samma mån som; in oj to i förhållande till, i mån av. 3. jämnmått, symmetri, överensstämmelse;
out of [all] o, oproportionerlig, icke i rätt förhållande [to till]. 4. a) storlek, mått; at full oj i kroppsstorlek; b) blott
i pi. proportioner. 5. mat. reguladetri. II. tr proportionera, avpassa, jämka [to, % with efter], ^able [-abl] % se
föij. ~al [-(a)l] a proportionell [to mot]; ~ representation se föij. ^alism [-(a)lizm] s proportionellt valsystem,
<vally [-(a)H]

proposüal [prapou'z|l] s 1. förslag. 2. frieri, giftermålsanbud, -e [-] I. tr 1. fram|lägga. -ställa; oj to o. s. föresätta
sig, ämna.(2. föreslå [o walk (health); to a p. ngn; to inf. ei. -ing att]. 3. litt. ämna [to inf.; -ing]; it is o>d to det är
meningen (man har för avaikt) att. II. itr fria [to till], -er [-a] s förslagsstäl-
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lare. -ition [propazi'Jn] s 1. påstående. 2. förslag. 3. log. mat. sats. 4. S affär, företag, propound [prapau'nd, pro-]
tr framlägga, föreslå [problem, scheme]; a question framställa en fråga; ~ a will förete ett testamente rar

godkännande av myndighet, propr. förkortn. för proprietary; proprietor. proprietary [praprai'at|(a)ri, pro-] I. s 1.
äganderätt. 2. koii. samtliga ägare. II. a 1. ägande, ägare-; the classes de besuttna klasserna; ~ right äganderätt. 2.
i enskild ägo; ~ me-+ dicine patentmedicin, -or [-a] s ägare, -or-shfp [-ajip] s äganderätt; mi. ägolott. -ress [-ris] s
ägarinna, -y [-i] s 1. lämplighet, riktighet, tillbörlighet. 2. anständighet, höviskhet, dekorum; observe -ies
uppfylla anständighetens fordringar, props [props] s S teat, förkortn. för properties rekvisita.

propulsillon [prapA'l|Jn, pro-] s framdrivande.

-ve [-siv] a° framdrivande, driv-, pro rata [prou'rei'ta] iat.' i bestämd proportion,



proportionsvis, prorogation [prouragei'Jn] s pari, prorogation.

-ue [prarou'g, pro-] tr o. itr prorogera[s]. prosaic [pro(u)zei'ik, pro-] a ('V.ally adv) prosaisk, vardaglig, tråkig; äv.
nykter, prosaist [prou'zaist] s prosa|ist, -författare, proscenium [pro(u)si:/niom, pra-] s teat, proscenium.

proscribe [pro(u)skrai/b, pra-] tr 1. proskri-bera, förklara i akt, göra biltog, landsför-visa. 2. för|bjuda, -döma.
proscription [pro(u)skri'p|Jn, pra-] 5 1. pro-skription, aktsförklaring, landsförvisning, biltoghet, 2. fördömande,
förbud, -ve [-tiv] a proskriptions-. prose [prouz] I. s 1. prosa i aiia bet. 2. ande-fattigt (tråkigt) språk (tal, brev). II.
tr skriva på (förvandla till) prosa* III. itr tala (skriva) andefattigt (långtråkigt), prosecutlle [pro'sikju:t] l.tr 1.
fullfölja [inquiry, pur pose]. 2. utföra, bedriva [trade, pursuit], 3. åtala, åklaga, lagligen beivra. II. itr väcka åtal,
åklaga, -ion [prosikju:'Jn] s 1. fullföljande. 2. utförande, bedrivande. 3. åtal, utförande av ett mål. 4. kärandesida.
-or [-a] s kärande isht i brottmål, åklagare; public ~ allmän åklagare, -rlx [-riks] s kvinnlig kärande, proselytüe
[pro'sil|ait] I. s proselyt, en nyom-vänd [to tillj. II. t se -ize I. -ism [-itizm] s proselytmakeri. -ize [-itaiz] I. tr göra
till proselyt. II. itr göra proselyter, proser [prou'ze] s 1. prosaist. 2. långtrådig

författare (talare). Proserpine [pro'sapain] npr. prosllify [prou'z|ifai] mest skämts. I. tr förvandla till prosa; göra
prosaisk. II. itr skriva prosa. -ing [-ig] I. a långtrådig. II. s långtrådigt tal (språk), prosit [prou'sit] lat. interj må det
gagna! skål!

prosodl|ic[ai°] [praso'dik, pro(u)-; -(a)l] a prosodisk. -y [pro'sadi] s prosodi. prospect I. [pro'spekt] s 1. vidsträckt
utsikt, vy, ibi. vidd; in[to~\ ^ åid. inom synhåll. 2. landskap, sceneri[er]. 3. framtidsutsikt, pi. av. för-+
väntningar; no ^ of success ingen utsikt till framgång; the of the future utsikterna för framtiden; ros in life
framtidsutsikter; have nothing in ha ingenting att vänta (i sikte, F i kikarn). 4. gruv. försöksjplats, -ar-bete;
malmprov. II. [praspe'kt, pro-, av. [-pro'-Spekt]-] {+pro'- Spekt]+} itr 1. leta [for efter malmfyndighet], i allm.
söka, forska. 2. om gruva o. d. lova avkastning; ~ well se lovande ut. III. [se //] tr genom-, underjsöka [a region
for gold]; biidi. överblicka, granska, prospective [praspe'kt|iv, pro-] I. 1. blickande framåt i framtiden. 2. framtida
[-[profit],-] {+[pro- fit],+} blivande [peer]; motsedd, tillämnad. II. s blickande framåt; in ~ framför sig, att motse
(vänta), -or [-a] s undersökare jfr prospect II. -us [-as] s prospekt, prosper [pro'sp|a] I. itr ha framgång, vara
lycklig, blomstra, lyckas [with för ngn], gå väl, om växter trivas. II. tr gynna, skänka ngn framgång. ~ity [-e'riti] s
lycka, fram-, med-, väljgång; väljmåga, -stånd; äv. högkonjunktur. Prospero [pro'sparo(u)] npr. prosperous
[pro'sparas] a° 1. blomstrande, välmående [merchant, nation], lyckosam [-[enterprise],-] {+[enter- prise],+}
lycklig; in his days i hans välmakts dagar. 2. gynnsam, lyckobringande. prostate [pro'stit, -eit] $ anat. prostata,
prostitute [pro'stitju:t] I. s en prostituerad, sköka. II. tr prostituera, offentligen prisgiva, sälja för slem vinning;
förnedra, skändligt missbruka, -ion [prostitju'/Jn] s prostitution; missbrukande, neddragande, prostrate I.
[pro'str|it, -eit] a 1. utsträckt på marken o. d., kullstörtad. 2. biidi. slagen till jorden; vanmäktig, utmattad. II.
[prostrei't] tr 1. störta (sträcka) till marken, kullstörta, slå ned av. biidi.; o. s. ödmjukt kasta sig till jorden,
nedfalla [before inför]. 2. utmatta, -ion [-ei'Jn] s 1. nedfallande i stoftet. 2. biidi. kullstörtande: förnedring,
förödmjukande. 3. fysisk o. psykisk utmattning, nedslagenhet, nedtryckthet. prosy [prou'zi] a° prosaisk,
andefattig, långtrådig, -randig, protagonist [proutæ'ganist] s 1. huvudperson i drama o. d. 2. förgrundsfigur,
förkämpe.

Protagoras [pro(u)tæ'garæs] npr. -ean [-[prout-i:'en]-] {+[prout- i:'en]+} a Protensartad; växlande, föränderlig,
protect [prate'k|t, pro-] tr [be]skydda [from, against för, mot], bevara. ~ion [-Jn] s 1. beskydd [from, against för,
mot], protektion, hägn; take under (into) o.'s ~ taga i (under) sitt beskydd; under my ~ under mitt beskydd; ivith a
tone ofoj i beskyddande ton. 2. pass,lejd[ebrev]. 3 . nationalekon. tullskydd.'v.ion-
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ism [-Janizm] s protektionism, skyddstullsystem. zionist [-Janist] s protektionist, tull-skyddsivrare. »vive [-tiv] a°



skyddande [from mot], skydds-. [-ta] s 1. beskyddare,

skyddsherre. 2. hist, protektor, riksföreståndare, regent under konungs minderårighet; titel för O. o. R. Cromwell
1653—59 (eg. Lord Po, of the Common-wealth). 3. isht i sms. skydd[are] £chest-o,]. borate [-t(a)rit] s
protektorat; beskyddarskap. <v-ress [-tris] s beskyddarinna. protégé[e] [prou'tegei] s fr. skyddsling. proteid
[prou'tii|d] s kem. proteid. -n [-n] s kem. protein.

pro tern. [prou'te'm] iat. förkortn. för pro tempore

för tillfället, tills vidare, protest I. [prou'test] s 1. protest, gensaga; make (enter) a o, avge en protest. 2. se -ation

1. 3. växelprotest. II. [prate'st, pro-] itr 1. protestera [against mot]. 2. bedyra, försäkra. III. [se II] tr 1. bedyra [o.'s
innocence]. 2. protestera växel.

protest ant [pro'tist(a)nt] I. s protestant. II. a. protestantisk, -antism [-izm] s protestantism, -antize [-aiz] tr göra till
protestant[er]. -a-tion [protestei'Jn] s 1. bedyrande [of om].

2. protest.

Proteus [prou'tju:s], Protheroe [pro'öaro(u)] nprr.

protheüsis [pro'Jnsis] s läk. protes, -tic [-[praktik]-] {+[prak- tik]+} a språk v. protetisk. proto col [prou'tajkol] I.
s protokoll. II. itr skriva protokoll. III. tr protokollföra, -plasm [-plæzm] s fysioi. protoplasma. -type [-taip] s
prototyp, urbild, protract [pratr3e'k|t, pro-] tr draga ut [på], förlänga, utsträcka. ~ile [-tail] a zooi. utsträck-bar,
förlängbar. ~ion [-Jn] s 1. utdragande i tiden, förlängning. 2. lantm. ritning efter skala. ~or [-ta] s gradskiva,
protru de [pratm/jd, pro-] tr o. itr skjuta ut (fram), -sion [-gn] s fram-, utskjutande del, utsprång. -sive [-siv] a° 1.
framträngande; fram-, utskjutande. 2. påträngande, påflugen, protuberaniice [pratju:/b(a)ran|s, pro-] s protn-
berans, utjsvällning, -buktning; knöl, utväxt, -t [-t] a° fram-, utskjutande, utstående; biidi. påfallande.

proud [praud] a° 1. stolt Eo/över]; hög|modig, -färdig [to mot], övermodig. 2. hiidi. lysande, ståtlig; ibi.
svällande, uppsvälld [stream]] o, flesh svall-, dödjkött vid sår; do a p. o, S hedra ngn.

Prout [praut] npr.

Prov., prov. förkortn. för Proverbs;province;provincial; provisionally]'. Provost. provliable [pru:'v|abl] a°
bevislig. -e [-] I. tr 1. åid. utom tekn. pröva, prova. 2. bevisa, styrka*, styrka sin rätt till, dokumentera sig såsom;
~ a p. (a th.) to be., bevisa att ngn (ngt) är ..; a will bevaka ett testamente. II itr visa sig (befinnas) vara; all o,d in
vain allt

var förgäves; the report o,d [to be] false ryktet befanns vara osant; ~ true besanna sig; he will o, [to be] a good
husband han blir säkert en god make. provenance [pro'vinans] s nrsprung[sort].

prOVender [pro'vinda] S torrfoder för hästar; skämts.

mat, föda. provenience [provi/nians] se provenance. proverb [pro'va(;)b] s 1. ordspråk i aiia bet.; [the Book of]
Po,s bibi. Ordspråksboken; become (pass (grow) into) a o, övergå (bli) till ett ordspråk; ignorant to a oj så
okunnig att det blivit [till] ett ordspråk. 2. teat, proverb. ~ial [prava/bial, pro-] a° ordepråksmässig, i (enligt)
ordspråket, ordspråks-; ~ saying ordstäv; become o, bli [till] ett ordspråk, provide [pravai'd, pro-] I. tr 1.
ombesörja, anskaffa, tillhandahålla, bestå. 2. förse, utrusta [with med]. 3. hist, utnämna tni p&sto-rat o. d. isht
före dess ledighet. II. itr 1. träffa anstalter, vidtaga åtgärder [for för, against mot anfall &c], sörja [for för], draga
försorg [for om]; ~ for [o. s.] äv. försörja [sig]; ~ against äv. vidtaga försiktighetsmått mot. 2. om lag o. d. stadga,
föreskriva [that att]. [-id] a försedd &o; ~ school folkskola; ~ [that] konj. förutsatt att, om bara, såvida,
providenüce [pro'vidjans] s 1. om-, för|tänksam-het, klokt förutseende. 2. Po, Försynen [nv. divine o,, the o, of
God]: a special o, en Försynens skickelse. -t [-ant] a° om-, för|tänksam. -tial [-e'nj(a)l] a° Försynens, skickad
(bestämd) av Försynen; a o, escape en räddning genom Försynens skickelse (som genom ett under).

providing [pravai'dig, pro-] konj Evani. ~ that]



förutsatt att, såvida, province [pro'vins] s 1. provins, landskap. 2. kyrkoprovins. 3. pi. the o,s landsorten. 4.
verksamhetsområde, sfär, fält; fack, kall; it is not our o, to .. det tillhör (tillkommer) ej oss att..; it is not ivithin
my ~ det tillhör inte mitt fack (är inte min sak), provincial [pravi'nj(a)l, pro-] I. a° 1. provins-, landskaps-. 2.
provinsiell, landsorts-, lantlig, småstads|aktig, -mässig. II.si.landsortsbo. 2. kat. kyrk. provinsial. ~ism [-izm] s 1.
provins|anda, -patriotism. 2. lantlighet, småstadsaktighet. 3. provinsialism, bygdemålsord. ~ity [pravinjiæ'liti] se -
ism 2. ~ize [-aiz] tr göra provinsiell, ge provinsiell karaktär (benämning) åt. provision [pravi'gn, pro-] I. s 1.
ombesörjande, omsorg, försörjning, vidtagande av åtgärder; make o, for göra anstalter (sörja) för; make a o, for a
p. skaffa ngn försörjning, ge ngn underhåll. 2.-anordning, anstalt, förhandsåtgärd, förberedelse. 3. förråd isht av
livsmedel; pl. o,S livsjmedel, -förnödenheter, proviant. 4. bestämmelse, stadgande.

5. kyrk. Utnämning till pastorat före inträffad lertig-
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bet. II. tr proviantera, förse med proviant, /»al [-(a)l] a° provisorisk, tillfällig, proviso [pravai'z|o(u), pro-] s
förbehåll, reservation, bestämmelse. *»ry [-ari] a° 1. villkorlig. 2. provisorisk. 3. omtänksam, provocation
[provakei'Jn] s 1. retning, eggel-se. 2. utmaning; anledning tm vrede o. d.; on the slightest »» av minsta
anledning, -ve [pra-vo'kativ, pro-] I. a utmanande; retande, framkallande [med o/*]. II. s retelse-, eggelse|me-del,
irritament. provoklle [pravou'k, pro-] tr 1. egga, reta [to till; to inf. till att]; be easily rod to anger vara snar till
vrede. 2. uppreta, för|arga, -treta. 3. uppväcka, framkalla [indignation, a storm]; vålla, -ed [-t] a uppretad,
förargad, -tretad [at, by på, över], -ing [-ig] a ret-lig, för|arglig, -tretlig; how så förargligt! provost [pro'vast] s 1.
rektor vid ett college. 2. Skotti. borgmästare [i vissa större städer Lord P/»]. 3. X profoss. '»•marshal
[pravou'ma/Jl] s förr generalprofoss; nu polischef vid faitpoiisen.

1. prow [prau] s för[stäv], framstam.

2. prow [prau] a sid. båld, käck, tapper, [-/»ess-[-is]-] {+/»ess- [-is]+} s mest litt. käckhet, mannamod, bravur.

prowl [praul] I. itr om vilddjur, av. om pers. stryka omkring, vara ute på rov. II. tr r.ovgirigt genomströva. III. s
kringstrykande; be on the /» vara ute på rov. Prowse [praus] npr. prox. [proks] förkortn. för proximo. proxim al
[pro'ksim|(a)l] o° mest anat. närmast centrum, -ate [-it] a° utt. 1. nära, närbelägen, närmast, omedelbar. 2. % se
approximate. proximo accessit [pro'ksimiækse'sit] lat. 'han har kommit närmast', närmast pristagaren vid tävling,
proxilimity [proks^miti] s omedelbar närhet, grannskap; frändskap, skyldskap [vani. ~ of blood], -imo [-imo(u)]
a lat. nästkommande, i nästa månad, -y [-i] s 1. ombudskap. 2. ombud, fullmäktig. 3. fullmakt; by /» på grund av
fullmakt, genom ombud, prudlle [pru:d] s pryd (sipp) kvinna, -ence [-ns] s klokhet, försiktighet, -ent [-nt] a° klok,
försiktig, förståndig, förtänksam; välbetänkt, -ential [pru(:)de'nj(a)l] I. a° klok,förtänksam, välbetänkt. II. s pi.
klokhetshänsyn, -ery [-ari] s pryderi, prydnet. -ish [-ij] a° pryd, sipp, tiiigjort sedesam.

1. prune [pru:n] s sviskon; katrinplommon; mörkröd purpurfärg; and prism tiiigjort

Sätt isht att tala, äv. attr.

2. prune [pru:n] tr 1. [av]kvista, beskära, tukta träd o. d. [ofta ~ down]; klippa [hedge]; avskära grenar [ofta /»
off, aivay]. 2. biidi. rensa [of från].

3. prune [pru:n] se pre en.

prunella [pru:ne'la] I. s siags mörk lasting. II.

npr bot. Prunella, pruning [pru:'nig ]s beskärning, tuktande, klippning. /»-knife [-naif] s siags trädgårdskniv.

prurlenllce, -cy [pru'arianls, -si] s 1. klåda; widi. lystenhet, lystnad. 2. liderlighet, -t [-t] a° 1. * kliande; biwi.
lysten. 2. liderlig. Prussia [prA'Ja] npr Preussen. ~n [prAjn] I. a preussisk; /» blue berlinerblått. II. s preussare.



prussic [prA'sik] a kem. ~ acid blåsyra. +Prust [prASt] npr. pry [prai] itr nyfiket titta (kika, glutta); /» inta snoka i
[a p.'s affairs]. /»Ing [-ig] a nyfiken, snokande. Prynne [prin] npr.

P. S. [pi:'e's] förkortn. för postscript; Permanent

Secretary; Privy Seal. PS. jförkortn. f«r Psalm[s],

psalm [sa:m] s 1. psalm i Psaitaren [the [Booh of] P/»s]. 2. % i aiim. psalm, andlig sång. <»ist [-ist] s 1. the Poj
psalmisten David. 2. % psalmförfattare.

psalmodllic [sælm|o'dik] a psalmliknande. -1st [-adist, sa:m-] s psalm|diktare, -sångare, -jr [-adi, sa:m-] s
psalmsång, psalmodi. psalter [so(:)'lta] s Psaltare. ~y [-ri] s psal-

tare slags harpa, pseudo [(p)sju:d|o(u)] grek. i sms. falsk, oäkta, föregiven, /»nym [-anim] s pseudonym, diktat
författarnamn, /»nymous [-o'nimas] a pseudonym, pshaw [(p)Jo:] I. interj se pooh. II. tr sepooh-

-pooh II. in. itr säga /» [at åt, till ngn]. P. S. N. C. förkortn. för Pacifc Steam Navigation Company. psychlle
[(p)sai/k|i(:)] s 1. psyke, själ. 2. trymå. + -ic[al°] [-ik, -(a)l] a psykisk. psychologl|ic[ai°] [(p)saik|alo/d3ik, -(a)l] a
psykologisk. -1st [-o'ladgist] s psykolog, -ize [-o'ladjaiz] I. itr syssla med psykologi; spekulera. H. tr psykologiskt
analysera (beskriva). -y [-o'ladgi] s psykologi. P. T. förkortn. för Post town. p. t. se pro tem. Pt. = platinum; point;
port, pt = part; payment; pint; point.

ptarmigan [tcr/migan] s zooi. [snö]ripa.

Pte. X förkortn. för private II, 1.

ptisan [tizae'n, tizn] s iak. närande dekokt, isht

kornvälling. P. T. 0. [pi:/ti:ou/] förkortn. för please turn overI vänd!

Ptolemllaic [tolim|ei'ik] a ptolemeisk. -ais

[-ei'is] npr. -y [- -i] npr Ptolemeus. pub [pAb] F förkortn. för public-house. pubellrty [pju:/|ba(:)ti] s pubertet; age
of <» pubertetsålder. -sconce [-be'sns] s manbarhet: fjunbeklsidnad. -scent [-be'snt] a manbar; fjunbetäckt. public
[pA'blik] I. a° publik, offentlig, allmän; make /» offentliggöra, göra allmänt bekant; /» bath badinrättning; at the
~ charge (cost, expense) på allmän (statens el. kommunens) bekostnad; the ~ ear (eye) allmänhetens öron ei.
kännedom (ögon ei. uppmärksamhet);
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^ law folkrätt; ~ library offentligt bibliotek; ~ life det offentliga (politiska) livet;

men det offentliga livets män; the mind allmänhetens tänkesätt, se äv. föij.; ~ opinion den allmänna opinionen
(meningen); <x, road allmän landsväg; ~ school i England: slags högre läroverk (internat); the ~ service statens
tjänst;

-coloured]. puck [pAk] s ung. tomte, nisse. pucker [pA'ka] I. tr rynka, skrynkla, vecka.

II. itr rynka sig, bli skrynklig. III. s rynkning, veck, rynka.

puckish [pA'kiJ] a full av spratt, odygdig,

okynnig. pud [pAd] s bamspr. hand, tass. pudding [pu'dig] s pudding; black ~ blodpudding; ~ face
fullmåneansikte. jiuddllle[pAdlJ I.s l.pöl, vattenpuss;göl. 2.Midi. a) dy; b) F röra, mischmasch. 3. blandning av
lera och sand. II. tr 1. söla ned; göra smutsig, grumla. 2. älta lera. 3. tekn. puddla.

III. itr plumsa (plaska) omkring, -y [-i] a full + av pölar.



Pudsey [pA'dzi] npr.

puerillie [pju'ar|ail] a° pueril, barnslig, -ity[-i'-

liti] s puerilitet, barnslighet. puff [pAf] I. s 1, puff av rök, ånga o. d., pilSt, vindstöt Eäv. 'x/ of wind]. 2. puffärm.
3. kokk. lätt poröst bakverk, spritsbakelse. 4. pu-dervippa Eav. powder-o,]. 5. puff, reklam i tidn. o. d. II. itr 1.
blåsa, pusta; ~ at a cigar blossa på en cigarr. 2. flåsa, flämta. 3. pösa, svälla Evani. ~ up]. III. tr 1. blåsa Eaway,
out, up &c]; o>ed äv. andfådd. 2. blossa på cigarr, pipa. 3. pudra. 4. blåsa upp (ut) E~ up, out]; sleeves se /, 2. 5.
Midi, göra uppblåst Evani. ~ up]. 6. puffa (göra reklam) för Eäv. ~ °ff]'i ^ing advertisement reklamannons. -bail
[-bo:l] s bot. röksvamp. ~ery [-ari] s

puff[ning]. ~in [-in] s zooi. lunnefågel. [-i] a° 1. om vind blåsande stötvis. 2. and-täppt. 3. uppsvälld,
pösande,korpulent; uppblåst ibi. bildl. 1. pug [pAg] s 1. mops [äv. os-dog]. 2. utan art. mickel räv. 3. jsirnv.
förkortn. för ^-engine växellok. 4. tjänstefolks spr. högre tjänare (hushållerska &c).

pug [pAg] byggn. I. tr älta lera; packa med tross-fyiiniug. II. s ältad lera. puggaree [pA'gari] s siags indisk turban;
florslöja

som solskydd på hatt el. hjälm.

Pugh [pju:] npr.

pugilisllm [pju/dgililzm] s knytnävskamp, boxning. -t [-st] s knytnävskämpe, boxare, -tic [pju-.dgili'gtik] a
boxnings-, pugnacillous [pAgnlei'Jas] a° stridslysten, -ty

[-ae'siti] s stridslystnad, pug-nose [pA'gnouz] s trubbnäsa, puisne [pju/ni] I. a 1. yngre, underordnad; ~ judge
underdomare, assessor. 2. jur. senare. II. s se

puke [pju:k] I. tr o. itr kräkas [upp]. II. s 1.

kräkning. 2. kräkmedel, pule [pju:l] itr 1. om kyckling pipa. 2. gnälla,

kinka, pjunka. Puleston [pi'lstan] npr.

pull [pul] I. tr 1. häftigt draga [i], rycka [i], hala; >x» the bell (cord, string) ringa på klockan (draga i
klocksträngen): bread rostat inkråm av bröd; ~ a p.'s ears (a p. by the ear) nypa ngn i örat; ~ faces F göra
grimaser [at åt]; -v, a p.'s hair (a p. by the hair) lugga ngn; ~ a p.'s leg S skoja med (lura) ngn; ~ to (in) pieces
slita i stycken, plocka sönder, förstöra, biidi. nedgöra med kritik; ~ about rycka hit och dit, hantera vårdslöst; ~
apart rycka isär (sönder); ~ down draga (rycka) ned; av. a) riva ned byggnad &c; b) biidi. [kull]ötörta E«
government]; c) trycka ned pris &c, sänka, ibi. förödmjuka; d) nedlägga villebråd; se äv. ^ed; ~ in hålla in häst,
hejda, stanna; tbi. draga åt (till); ~ off a) rycka (draga) av [sig] Eo.'s gloves &c], taga av sig [o.'s hat]; b) dricka
ur'; c) S vinna, 'knipa', lyckas få, lyckas med ngt; ~ on draga på sig [o.'s stockings]; ~ open draga upp (ut), öppna
låda; ~ out draga ut (upp); taga fram (upp) ur fickan; ~ through få (hjälpa) ngn igenom vid sjukdom o. d., F klara;
slut-, utjföra; ~ together ridk. samla häst; ~ o. s. together rycka upp sig, samla sina krafter; ~ up a) draga (rycka)
upp [by the roots med rötterna äv. biidi.], utrota; 6) hålla in häst, hejda, stanna; c) häkta, gripa o. föra inför
domare; läxa Upp, ge en uppsträckning; ~ up o.'s socks S bereda sig för ngt ansträngande. 2. kappiöpn. hålla in
häst för att hindra den att vinna. 3. TO ngn, båt; the boat 6 oars båten för 6 åror; ~ o.'s weight ro
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(deltaga i arbetet) så kraftigt som rimligtvis kan begäras, 'göra sitt'. 4. * dricka. 5. boktr. draga av [impression,
proof], 6. S a) arrestera; 6) göra en polisrazzia i [a gambling house], II. itr 1. rycka [at i], draga, slita, hala; nu at a
pipe suga på en pipa; ~ at the tankard ta sig en djup klunk ur stånkan; in draga in tyglarna, stanna; ~ out

om järnvägståg o. d. Utgå från station, avgå;



round repa (komma) sig; ~ through gå (komma) igenom en sjukdom o. d., slå sig fram, lyckas tm slut; ~ together
biidi. förena sina krafter, sam|arbeta, -verka, draga jämnt; /v up ä) hålla, stanna, hejda sig; b) rycka fram under
tävling. 2. ro, ibi. ros; ~ off sätta ut med båt. 3. streta, knoga [på7]. III. s 1. drag[ning], ryck[ning], tag av. årtag;
give a nu ta ett tag. 2. rodd[tur]. 3. klunk; have (take) a nu at a bottle ta sig en klunk ur flaskan. 4. boktr.
pressrevider. 5. över|tag, -hand [a (the) nu of \[up~\on, over) a p. över ngn]. 6. nappatag [at med ngn]. 7. handtag.
8. F ett knog. 9. S hemligt inflytande. <»-back [-bæ'k] s tillbakahållande; hållhake, hinder. ~ed [-d] a so pull I;
ibi. medtagen, matt, nedstämd [orta ~ down], pullet [pu'lit] s unghöna.

pulley [pu'li] I. * mek. 1. block[skiva], talja; <» block hissblock. 2. remskiva. II. tr 1. hissa [upp]. 2. förse (arbeta)
med block. Pullman [pu'lman] s jämv. pullmanvagn [av. ~ car],

pullulatiie [pA7ljuIeit] itr knoppas, spricka ut; gro, spira upp av. biidi. -lon [pAljulei'Jn] s knoppning, spirande,
pull-up [pulA'p] s rastställe för resande; tillhåll, pulmonary [pA'lmanari] a, iuk. lung-; disease

lungsjukdom, pulp [pAlp] I. s 1. mjuk (grötlik) massa, 'kött' äv. i frukt, märg i stam. 2. pappers-, trä|massa; ~
loood pappersved. II. tr krossa till massa. III. itr svälla av saft. ~ify [-ifai] se pulp II. pulpit [pu'lpit] s talar-,
predik|stol; in the ~ på predikstolen <»eer [-i'a] s förakti. predikant, •f-pulpüous, -y [pA7lp|as, -i] a° köttig, lös,
mjuk. pulsatile [pAls|ei't, --] itr pulsera, slå, klappa, vibrera, -ile [-atil] a som kan slås, slag-, se av. -org, -ion [-
ei'Jn] * pulserande, vibrering, hjärtats klappande, -ive [-ativ], -ory [-at(a)ri] ,a° pulserande, slående.

1. pulse [pAls] I. s 1. puls; feel a p.'s ~ känna ngn på pulsen av. biidi. 2. vani. pi. pulsslag. 3. vibration. II. itr
pulsera, slå; vibrera.

2. pulse [pAls] S koll. baljfrukter ärter, bönor m. m. Pulteney [pou'ltni] npr.

pulverizüation [pAlvaraiz|ei'Jn] s pulverisering. . .0 [---] tr o. itr pulverisera[s] Uv. biidi. puma [pju/mo] S zooi.
puma amer. lejon. Pumblechook [pA'mbltJuk] npr. pumice [pA'mis] I. s pim[p]sten [av. oj-stone]. II tr re >göra
(gnida) med pim[p]sten.

pummel [pA'm(a)l] se pommel.

1. pump [pAmp] s dans-, lack|sko.

2. pump [pAmp] I. s pump. II. tr 1. pumpa, länspumpa skepp &c [av. dry, empty]; nu up pumpa upp (full) [a
tire]. 2. pumpa ngn [av. a th. out of a p. ur ngn ngt]. 3. [ut]ösa [abuse; upon över ngn]. 4. S ut|pumpa, -matta ngn',
^-barrel [-bæral] s pump|stock, -stövel. /»-brake [-breik] se —handle. /»-bucket [-bAxkit] s pumpkanna, /»ed [-t]
a utpumpad, -mattad [äv. nu-out].

pumpernickel [pu'mpanikl] s grovt tyskt rågbröd, pump-handle [pA'mphae^ndl] s pump|spak, -vipp.

pumpkin [pA'm(p)kin] s bot. pumpa, pumpll-room [pA'mplruim] s brunnssalong vid brunnsort. -ship [-Ji'p] i£r*F
kasta vatten. - -spear [-spia], - -staff [-sta:f] s pump|stång, -spak.

1. pun [pAn] I. s ordlek, vits. II. itr göra ordlekar, vitsa [upon på].

2. pun [pAn] tr tekn. stampa, nedstöta. Puna [pu:'na] npr.

1. Punch [pAn(t)J] I. npr motsv. sv. 'Kasper'; av. namn på eng. skämttidning; »v» and Judy \_show\ kasperteater;
as pleased as nu F storbelåten, stormförtjust. II. po, s o. a 1. l^ort och tjock [person]. 2. liten kraftig häst.

2. punch [pAn(t)J] I. s 1. puns, stans, stamp, håljärn. 2. slag med knytnäven. 3. S kraft, kläm. II. tr 1. stansa,
stampa, slå hål i med puns &c; klippa biljett. 2. sticka (stöta) till. 3. slå, dunka på; /» a p.'s head slå ngn i
huvudet.

3. punch [pAn(t)J]s 1 . eng. punsch blandning av spritdryck, varmt vatten el. mjölk, socker o. citron. 2.puuscll-
bål ss. dryck [= a bowl of /»]. ~-bowl [-boul] S punschbål kärl.

1. puncheon [pAn(t)Jn] s förr stort fat 72-120 gallons.

2. puncheon [pAn(t)Jn] s kort [gruv]stötta. Punchinello [pAn(t)Jine/lo(u)] I. npr polichi-



nell. II. se 1. Punch II, 1. punch-ladle [pA'n(t)JleiMl] s punschslev. punchy [pA'n(t)Ji] a F kort och tjock,
knubbig, 8tabbig.

punctilio [pAg(k)ti'li|o(u)] 5 1. småsak m. avs. på yttre former o. d., obetydlig formalitet, flneSS. 2. * överdriven
noggrannhet, granntyckthet. *»us [-as] a° överdrivet noggrann m. avs. på yttre former, nogräknad, granntyckt,
ibi. ömtålig, punctual [pA'g(k)tju!al] a° 1. punktlig; be /» to the minute infinna sig på klockslaget (precis på
minuten); be nu to o.'s word punktligt hålla sitt ord. 2. ^ noggrann, precis, /»ity [-æ'liti] s 1. punktlighet. 2. t
noggrannhet, punctuatlie [pA'g(k)tjueit] tr 1. interpunktera, kommatera. 2. avbryta gång på gång, 'interfoliera' [a
speech ivith cries]. 3. ge eftertryck åt, understryka, -ion [pAg(k)tjuei/Jn] s interpunktion, kommatering, puncture
[pA'gktJa] I. s stick[ning], styng av nål O. d., punktering. II. tr 1. punktera, stic-
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ka hål i (på). 2. tatuera. III. itr F [råka] få en punktering (hål på bilring o. d.). pundit [pA'ndit] s i Indien lärd
bramin äv. skämts, pungenllcy [pA^ndganjsi] s 1. stickande smak (lukt). 2. skärpa, bitterhet, -t [-t] a° 1. naturv.
vass, spetsig. 2. stickande, skarp [gas, smell, smoke], 3. om smärta, sorg skärande, bitter. 4. skarp, bitande, amper
[reproof, satire]. 5. pikant, uppiggande. Punic [pju/nik] a punisk; ~ faith trolöshet, punish [pA'ni]"] tr 1. straffa
[for för], ibi. tukta. 2. F a) gå illa åt motståndare i allm.; vid boxn. illa tilltyga, mörbulta; ojing mattsam [race]; b)
ta för sig ordentligt av mat, hugga in på. ^able [-abl] a° sträff |bar,-värd. <v,ment[-mant] s 1. straff, bestraffning;
it brings its own o, det straffar sig självt; as a (in ei. by way of) o, till straff [for för]. 2. F vid tävling o. d. 'stryk';
vid boxn. mörbultning. punitllive [pju/nitjiv], -ory [-ari] a° straff- [-[ex-pedition],-] {+[ex- pedition],+} Punjab
[pAndgat'b, - -] npr. punka[h] [pA'gka] s i Indien slags fläkt, punnet [pA'nit] S liten rund Spånkorg för frukt &c.
Punshon [pAnJn] npr. punster [pA'nsta] s vitsjare, -makare.

1. punt [pAnt] I. s ekstock flat båt som stakas fram. II. tr 1. staka fram båt. 2. ro i punt. III. itr staka sig fram i båt.

2. punt [pAnt] Rugby fotboll I. s lös droppspark. II. tr sparka fotboll som ej vidrört marken. "w-abOUt [-abauNt]
s övnings|boll, -sparkande.

puny [pju:'ni] a° liten, obetydlig, späd, klen, ynklig.

pup [pAp] I. S hundvalp, äv. bildl. pojkvalp &c; be in (with) o, om hynda vara dräktig. II. tr o. itr valpa.

pupa [pju'/p|a] (pi. -æ [-i:]) s zooi. puppa, pupil [pju/pil] s 1. myndling, pupill. 2. lärjunge, elev [of till ngn]. 3.
ögats pupill. ~[l]age [-idg] s 1. omyndighet. 2. lärjungeskap. ~[l]ary [-ari] a hörande till a) myndling (lärjunge),
b) pupillen, puppet [pA'pit] s docka, isht leddocka, marionett bildl. äv. om pers. ~-ClaCk [-klæk] se --val-ve. ^-
play [-plei] se --show. ~ry [-ri] s maskerad, gyckelspel ^-show [-Jou] s dockteater, marionettspel. ~-valve [-vælv]
s ångm. snarkventil. puppy [pA'pi] s hundvalp äv. bildl. om pers.; flabb, glop. ^dom [-dam], ^hood [-hud] s
valpar. ~ish [-ij] a valp-, narrjaktig, F osnuten. <^ism [-izm] s valp-, narr|aktighet, F osnutenhet. Purbeck
[pa:'bek] npr.

purblind I. [pa/blaind] a skumögd, mycket närsynt, widi. äv. slö. II. [pablai'nd] tr göra skumögd.

Purcell [pa:'s(e)l] npr.

purchas|e [par'tjas] I. s 1. köp, in-, uppköp, :iv. konkr. ngt inköpt; make a o, of inköpa. 2. årlig avkastning av
jordegendom; buy at 20 years'

oj köpa till sådant pris att avkastningen ger igen köpesumman på 20 år; not be worth a day's (an hour's) oj icke
kunna räcka (vara) en dag (timme) längre. 3. tag, [fot]fäste, stöd. 4. hävstångskraft, isht st- hävtyg, vindspel. II. tr
1. köpa [for för ett pris; with o.'s life], in-, upp|köpa; -ingpower köpkraft, värde av en valuta. 2. •£> hyva (hissa,
lyfta) med block, gångspel &c. ~-money [~mAvni] s köpe|-summa, -skilling. purdah [pa:'da:] s i indien förhänge,



gardin, pure [pju'a] a 1. ren, obefläckad, oblandad, äkta, oskuldsfull. 2. ren, pur, idel, bara [nonsense, prejudice].
puree [pju'arei] s fr. kokk. puré. purely [pju'ali] I. adv 1. rent, oskyldigt. 2. rentav, blott och bart, helt enkelt,
fullkomligt. II. a pred. åid. kry, vid hälsa, purgatllion [pa:g|ei'Jn] s 1. rening, renande. 2. iak. purgering. 3. jur.
förr rentvående från skuld, -ive [-ativ] I. a 1. renande. 2. läk. purgeran-de. II. s iak. pnrgativ. -orial [-ato/rial] a 1.
renande. 2. hörande till skärselden, -ory [-at(a)ri] I. S [ss. kyrki. term Poj utan art.] [-skärs-eld[en].-] {+skärs-
eld[en].+} II. a se -orial. purge [pa:dg] I. tr 1. rena [of, from från], luttra. 2. rensa [ofta ~ away, off, out]. 3. läk.
pur-gera. 4. jur. a) rentvå från skuld genom ed o. d.; b) avtvå, sona brott. II. itr laxera. III. s 1. rening, renande. 2.
läk. purgativ. purifllication [pju^arifikei'Jn] s renande, rening, biidi. äv. luttring. -icatory [pju'arifikeitari] a
renande, -y [pju'arifai] I. tr rena [of, from från], biidi. av. luttra. II. itr renas. Purim [pju'arim] s purim judisk fest.
purisllm [pjurari|zm] s purism, språkrensning, puristiskt uttryck, -t [-st] s purist. -tic[al°] [pjuari'stik, -(a)l] a
puristisk. Puritan [pju/arit(a)n] I. s puritan. II. a puritansk. p~ic[al°] [pjuaritæ'nik, ~(a)l] a puritansk. p

1. purl [pa:l]I.s kantili, vriden guld- ei. silvertråd; bård av dylik. II. tr kanta med k an til j.

2. purl [pa:l] I. itr porla, sorla: virvla. II. s 1. porlande. 2. förr slags kryddat öl, äv. varmt öl med gin, socker o.
ingefära.

3. purl [pa:l] F I. itr göra en kullerbytta; kantra. II. s fall, kullerbytta; kantring. ~er [-a] s F kullerbytta; come a o,
göra en kullerbytta, falla på huvudet.

Purley [pa:'li] npr.

purlieu [pa'/lju:] S yttre del av område isht skogstrakt, utkant, pi. äv. grannskap, omgivningar, purloin [pa:loi7n]
tr stjäla, snatta. ~er [-a] *

snattare, småtjuv. purplüe [pa:pl] I. s purpur, -färg, -dräkt äv. ss. tecken på kunglig (kardinals) värdighet; bom
(cradled) in [the] oj genom födseln tillhörande en kunglig (förnäm) familj. II. a pur-purfärgad, purpur-. III. tr
purpurfärga, pur-
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pra. IV. itr purpras. -ish [-ij] a stötande i purpur, -y [-i] i sms. stötande i purpur f - broton &c], purport [pa:'pat, -
po:t, ss. verb av. pa:po:'t] I. tr 1. % inne|bära, -hålla, betyda. 2. mest om sak. avse, föreges, uppge sig. II. s
inne|börd, -håll, betydelse, mening, purpose [pa/pas] I. s syfte, ändamål, avsedd verkan, mening, ibi. tendens;
avsikt, föresats; fixed {set) /» bestämd avsikt, full föresats; honesty of /» ärligt uppsåt; answer (serve, suit) a p.'s
(the) ~ motsvara ändamålet, tjäna ngns syfte; effect (gain) o.'s /» vinna sitt syfte; for the /» of -ing för (i syfte ei.
avsikt) att (of a th. för att ernå, för .. skull); made for the oj gjord enkom för det ändamålet; for this (that) oj för
detta ändamål, åid. till den ändan; for the mere (sole) oj of-ing (for no other ~ than to inf.) endast och. allenast
för att; for household ojs till hushållet (hushållsbehov); a th. aside from (wide of) the oj ngt som inte hör till
saken (ämnet); on oj med flit (avsikt), avsiktligt; on /» to inf. (that) i avsikt att, enkom för att; to the o, a) hörande
till saken, gående på sak, hithörande; b) ändamålsenlig, just det rätta; c) se roij.; to good (great, some) /» med
god verkan (gott resultat); to little (small) /» till föga nytta; to no oj till ingen nytta, förgäves: but, to the oj! men,
till saken! it is nothing to the oj det hör inte till saken; to what oj? vad tjänar det till? varför? II. tr ha för avsikt,
ämna, planera [-ing, ei. to inf. att]; be ojd åid. ärna, vara besluten [to, that att]; o,d av. a) avsedd, tillämnad; b)
avsiktlig, /»ful [-f(u)l] a° 1. avsiktlig, betydelsefull, välberäknad. 2. målmedveten, /»less [-lis] a° ändamåls-,
meningsjlös. /»ly [-li] adv l. avsiktligt, med avsikt (flit). 2. enkom, purr [pa:] om katt I. s spinnande. II. itr spinna,
purse [pa:s] I. * 1. börs, portmonnä, pung äv. bioi.; kassa,penningar; light (empty)r»tom penningpung äv. biidi.;
long (heavy, well-lined) oj späckad börs, välförsedd kassa; the public oj statskassan; suffer in oj få punga ut med
(förlora) pengar. 2. insamlad penningsumma ss. gåva ei. tävlingspris; give (put up) a oj uppställa (skänka) ett
pris. II. tr 1. % lägga i en börs (i pungen). 2. [ofta /» up] draga ihop, rynka [the brow], snörpa [the lips på
munnen]. -bearer [-bsara] s kassaförvaltare, skattmästare. /»-pride [-praid] s penningdryghet. /»-•proud [-praud] a



penningdryg. /»r [-a] s förr proviantmästare; nu överhovmästare på passage rarångare. /»-strings [-strigz] s pi.
snören med vilka en börs tilldrages; hold the oj bestämma över kassan; tighten (loosen) the /» strama åt (lossa
på) pungen, purslane J[pa:'slin] s bot. port[u]lak. pursuanllce [pasju(:)'an|s] s fullföljande [of a plan (idea1,
object)]; in /» of äv. i enlighet

(överensstämmelse) med, i följd av. -t [-t] a fullföljande; /» to enligt, -tly [-tli] adv följaktligen, i enlighet
därmed; /» to enligt, pursuüe [pasju:'] I. tr 1. förfölja en flyende, »v. biidi., jaga, sätta efter. 2. eftersträva, -
trakta, åtrå [pleasure, object], söka ernå. 3. följa väg; biidi. fullfölja [method, plan, scheme]; /» a course fullfölja
en väg (ett visst handlingssätt), vidtaga vissa åtgärder; /» a point vidare förfäkta sin sak. 4. fortsätta [journey,
road, inquiry]. 5. utöva, bedriva [studies, [-profession].-] {+profes- sion].+} 6. jur. mest Skotti. stämma, lagsöka.
II. itr 1. fort|fara, -sätta. 2. after sätta efter, förfölja, -er [-a] s se roreg.; mest skotti. kärande, -it [-t] s 1.
förföljande, jagande, jakt [of på, efter]; in /» of vid förföljandet av, på jakt efter; go in oj of bege sig i väg för att
förfölja, sätta efter; one of the ..in oj en av de förföljande. 2. efterspaning. 3. eftersträvande, -traktan [of efter]. 4.
strävande, värv, sysselsättning; the oj of knowledge sökandet efter kunskap; in oj of äv. under utövande av
(sysslande med). 5. mest Skotti. rättegång, pursuivant [pa:'swivant] s 1. underhärold. 2. mest poet. ledsagare,
följeslagare.

1. pursy [pa/si] a 1. tjock och fet, däst. 2. andtäppt, astmatisk.

2. pursy [pa/si] a 1. rynkad, skrynklad. 2. rik, penningdryg.

Purton [pa:tn] npr.

puruienltcy [pju'arulan|si] s iäk. varbildning, va-

righet. -t [-t] a varig, full av var. Purvller [pa:'v|a], -es [-is] nprr. purvey [pa:vei'] I. tr anskaffa, tillhandahålla isht
livsmedel, proviantera, förse [åid. v:ith med]. II. itr anskaffa (tillhandahålla, leverera) livsmedel [for åt, till].
«»ance [-ans] s 1. anskaffande (tillhandahållande) isht av livsme-dei. 2. hist, kronans rätt till livsmedel, hästar o.
d. för fastställt pris. /»or [-a] s I. leverantör isht av matvaror; Po* to their Majesties hovleverantör. 2. hist,
provianteringsofficer. purview [pa:'vju:] s 1. % jur. Ugstadgande. 2. verkningsområde, sfär. 3. syn|krets, -håll.
pus [pAs] S läk. var.

Pusey [pju:'zi] npr. /»Ite[-'ait]s anhängare av P. push [puj] I. tr 1. skjuta [på], tränga, stöta [till], knuffa (puffa)
[till], skuffa; åid. stånga; /» O. S. tränga sig fram för att bit uppmärksammad; /» o.'s way tränga (knuffa) sig
fram, gå framåt trots svårigheter, biidi.»v. slå sig fram; /» the bottle låta flaskan gå laget runt; /» off stöta ut båt.
2. ansätta, ligga över, driva på (egga) ngn [to an effort]; påskynda, forcera, tvinga + till onormal fart [vessel; ofta
/» on]. 3. Midi, energiskt fullfölja [claim], djiva Vidare el. till ytterlighet; söka få igenom (driva fram); /» a
conquest utsträcka en erövring; <» o.'s fortune[s\ tränga sig fram i världen, ibi. komma sig upp; oj a th. \up~\on a
p. påj-truga, -tvinga ngn ngt; /» through genom-
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put

driva [measure]. 4. utöva tryck på ngn; oj a p. for payment ansätta ngn för att få betalning; be a little o>ed vara i
trångmål ei. förlägenhet; be ojed for time ha ont (knappt) om tid. 6. bot. skjuta skott, sätta frukt. II. itr tränga på
(sig fram), skjuta på, knuffas; åid. stångas; ~ forward tränga sig fram, biidi. slå sig fram, av. hålla sig framme,
göra sig gällande: ~ off & skjuta ut, sätta av ei. ut, bära av [from the shore]; o, on tränga framåt (på), gå på', tåga
(fara) vidare [to till]; ~ out skjuta ut (fram). III. s 1. stöt, knuff[ning]. 2. puff framåt, framskjutande av ngn. 3.
ansträngning, tag, energiskt försök; make a ~ äv. göra en kraftansträngning [for för att ernå (uppnå, komma till)],
göra en framstöt mot; at one ~ i ett tag, med ens: at the first o, i första taget. 4. byggn. tryck. 5. påkiinning,
kritiskt tillfälle, trångmål; n< n <v i ett kritiskt ögonblick, när det gäller [«v. when it comes to the oj], 6. energi,



fart, framåtanda. 7. eiektr. tryckknapp [av. o.-button]. 8. S band, skara. 9. s get the ~ få avsked (f sparken), sv-
bike [-baik] s trampcykel fmots. motor-bike]. ^ful [-f(u)l] a° driftig, företagsam, energisk, f klämmig, ~ing [-ig]
a° 1. se -ful; o, fellow av. streber. 2. påträngande, -flugen,framfusig.

Pushtu [pA'Jtu:] npr.

pusillanimity [pju^sillani'miti, -u:z-] s klen-modighet, för8agdhet. -ous [-se'nimos] a° klenmodig, försagd,
modlös.

puss [pus] s kisse; jösse hare; ~ in the corner springlek ung. kappas om rummet. <v,y [-i] s se föreg.; barnspr.
kattunge äv. på sälg. P~yfOOt [-ifut] eg. npr; förbud sivrare.

pustuliiar [pA'stjul|a] a full av (ei. liknande) var-blemmor. -ato [-eit] tr 0. itr bilda (täcka med) varblemmor. -e
[pA'stju:l] s varblemma, finne, -ous [-as] se -ar.

1. put [put] put put I. tr 1. lägga, sätta, ställa, stoppa, sticka £m»[*o] i]; försätta i ngt läge ei. tillstånd; oj a p. to
mind the furnace sätta ngn till att se efter ugnen: ~ yourself in his place! försätt dig i hans ställning! in mind
påminna [of om]; ~ o.'s knife into sätta (stöta) kniven i: ^ land into {under, to) wheat beså jord med vete; a th.
into a p.'h mind ingiva ngn ngt, uppväcka ngt hos ngn; ~ a th. [iup]on a p. påbörda ngn ngt, giva ngn skulden för
ngt, av. pålägga ngn börda o. d.; ~ a p. on a th. föra, föranleda ngn till ngt; ^ a p. on his honour vädja till ngns
hederskänsla; a p. through a th. låta ngn genomgå (utföra) ngt; /v/ the horse to the cart spänna hästen för kärran; ~
o.'s horse to (at) the fence se fence I. 3.; oj to sale saluföra; ~ o.'s signature to skriva (sätta) silt namn under; ~
water to o.'s wine tillsätta vatten till sitt vin, hälla vatten i vinet; ~ a p. wise Am. öppna ngns ögon rar ngt. 2.
stöta; ^ the shot (weight,

stone) sport, stöta kula. 3. anslå, uppskatta fatf till]. 4. framställa, uttrycka [a mat-ter clearly before a p.]; what a
way yon have of rating things! så du uttrycker dig! oj into words uttrycka med ord. 5 förelägga [a case (riddle) to
ngn ett fall (en gåta)]; framkasta, ställa, rikta [a question to a p.]; I oj it to you jag hemställer till dig [that att
erkänna att]. 6. hålla pengar [[up]on a horse på en häst]; placera pengar [into i]. 7. ansätta, driva, tvinga, piska [to
till, to inf. till att]; be o, to o.'s trumps kort. tvingas att spela trumf; be hard (sadly) oj to it vara [illa] ansatt (i
trångmål, F i knipan) [for i fråga om]. 8. över|flytta, -sätta [into English till [-engelska].-] {+engel- ska].+} 9.
grunda [[up]on på]. 10. med adv. oj about låta vända (göra vändning) isht låta gå över stag; utsprida [lie]; isht
Skotti. förbrylla, bekymra, besvära, oroa; ~ away bortskaffa, göra av med; lägga bort, skjuta undan (ifrån sig);
lägga (gömma) undan pengar o. d.; avskeda, köra bort; åid. skiljas från hustru; S a) om mat o. dryck sätta i sig,
lägga in, bälga i sig; 6) sätta (bura) in i fnngeis»-; C) F stampa, pantsätta; d) svika, förråda; ~ back lägga (sätta
&c) tillbaka; vrida tillbaka visare &c; hålla tillbaka, hindra; för|sena, -dröja, uppskjuta; ~ by lägga ifrån sig
(åsido), lägga (gömma) undan, lägga av pengar; undanskjuta: avvärja hugg, avvända olycka; skickligt undvika
(svara undvikande på) fråga o. d., slå bort; ~ down lägga (sätta) ned (ifrån sig); skruva ned [the gas]', kväsa, F
stuka, snäsa av, stoppa till munnen på, bringa till tystnad; nedslå, undertrycka osed, uppror, kuva; avstå från
utgift; åid. avsätta; anteckna, skriva upp [aj3.;o.'s name; for för en summa &c; to o.'s account på ens räkning ei.
konto], nedskriva, avfatta [report]; uppskatta [at till], anse, taga [as, for för]; tillskriva ngn el. ngt ss. orsak [med
to], ibi. skjuta skulden för ngt på; ~ forth åid. sträcka fram (ut) handen &c; framställa teori; Utveckla vältalighet;
uppbjuda [effort, strength]; utsända biand allmänheten, Utgiva bok; slå Ut, skjuta knoppar &c; ~ forward skjuta
fram, ren. tränga sig fram, göra sig gällande, framträda; framlägga [account, theory], framställa; ~ in sätta
(sticka) in; sätta för hast; jur. in|giva, -lämna [document, plea]; framkasta yttrande, in|falla, -flicka: in|skjuta, -
rycka i skrift, intaga (låta inflyta) i tidning; F fördriva tid; ~ off lägga bort (av) av. biidi.; <£ skjuta ut (lägga ut
med) båt; avtaga kläder; av|spisa, -visa [with med], ibi. undvika, slå bort ngt; hindra, avhålla, avråda [from från];
inställa tills vidare, uppskjuta [to, till till]; lura, pracka [upon på ngn ngt]; F bringa ur fattningen, ibi. fylla* med
vämjelse; S kursa bort, avyttra, göra sig av med; ~ a th. off' and on ständigt förhala en sak; ~ on sätta (lägga) på:
sätta (taga) på [sig] kläder; an|lägga, -taga [appearance, look;
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airs högfärdiga miner]; låtsa, hyckla, göra sig. till, spela [ofta ~ it on]; öka [flesh i hull, lägga på hullet; weight i
vikt; to the price lägga på priset]; vid vad hålla pengar [upon a horsel vrida fram klocka; mek. sätta i gång, släppa
på, Öka farten, trycket; sätta in ngn till ngt, insätta ångare, tåg på viss linje; OUt Sätta (ställa, stic-ka &c) ut
(fram); räcka fram [o.'s hand], sträcka (räcka) ut [o.'s tongue]; jaga bort, köra (kasta) ut ngn; slå ut i spel, tävling;
sticka ut (förstöra) ngns »gon; vricka, få axe» o. d. nr led; släcka eid, ljus, biidi. tillintetgöra, utplåna; bringa ur
fattningen (jämvikten), förvirra, genera, reta, förarga, göra nedstämd [äv. ~ out of humour (temper)]; förvilla,
störa ngn under ta», läsning o. d.; göra att man kommer av sig: anstränga, uppbjuda [o.'s strength]; % utsända,
offentliggöra; t skjuta knoppar &c; släppa ut på bete; sätta ut plantor på kalljord; utackordera, skicka bort barn
[to apprenticeship [-(ser-vice)];-] {+(ser- vice)];+} låna ut pengar [at interest mot ränta], placera, Am. äv. ge ut
pengar; lämna bort (ut) arbete att utföras annorstädes; OVGP sätta Över till andra sidan; ~ thrOUgh mest Am.
hjälpa ngn igenom ngt; F ut-, slut|föra; släppa fram [to till ett telefonnummer], låta ngn få ett Samtal med; ~ to

sätta för hästar, lokomotiv; togetherYàgga. ihop, ihopsätta, fabricera, förena; sport, samla ihop, komma upp till
poängsumma; more than all ro together mer än alla tillsamman[tagna]: up sätta (ställa &c) upp, uppsätta [notice
anslag, name namn på lista o. d.]; slå upp paraply; lägga ner (in, ihop), stoppa in (på sig), förvara, gömma; slå in
i paket; packa in (ihop), ^ lägga undan (på hög); åid. sticka svärd i skidan; teat, föra fram [play]; kapplöpn.
använda som jockey: jakt. jaga (stöta) upp villebråd; höja, driva upp [price]; sport. F prestera [game spel];
uppsända [prayer, thanks], framjföra, -ställa [claim, petition]; framföra, uppställa kandidat vid vai; avkunna [the
banns lysning]; utbjuda [to sale till salu; for för ett pris; for competition till tävling]; lägga tm vila, ställa in häst.
hysa [for the night för natten], ge logi; uppföra byggnad; koka ihop (planlägga) inbrott o. d., ro a p. up to F lära
ngn knep o. d., inviga ngn i, underrätta ngn om, äv. sätta i' ngn ngt, egga ngn [-ing ei. inf. till att]; be

off &c, se nedan]; Am. äv. a) F ge sig i väg; 6) om

flod flyta. 2. upon F kujonera; don't be ~ upon by him! låt inte honom topprida (ibi. lura) dig! 3. med adv. about
>1 [stag]vända;

fort/i & löpa (lägga) ut från hamn &c; åid. begiva sig åstad; skjuta knoppar, spricka ut: ~ in löpa in [at a harbour
anlöpa en hamn]; ~ in for F söka (lägga in om)- plats o. d.; uppträda som kandidat, anmäla sig [for till erhållande
av]; ~ off sätta (lägga, löpa) ut, gå till sjöss; out se föreg.; mest Am. bege sig av;

to lägga till [a* vid, aniöpa], söka hamn; ~ up uppställa sig som kandidat vid val; taga in [at an inn, with a p.]; ro
up with (åid. ~ up) tåla, fördraga, finna sig i, hålla till godo med. 2. put [pAt] tr o. itr vid golf slå [boll] sakta mot

ett håi; spela golf på liten plan. putative [pju:'totiv] a° [allmänt] antagen, förment.

Puteoli [pju:ti'oli], Putnam [pA'tnom], Putney

[pA'tni] nprr. put-off [puto(:)'f] s 1. förevändning, undflykt.

2. uppskov, dröjsmål, putreilfaction [pju-.trilfae'kjn] -s förruttnelse, röta, ruttenhet av. biidi. -factive [-fæ'ktiv] a
förorsakande (hörande till) förruttnelse, -fy [pju/trifai] I. tr * göra rutten, åstadkomma röta i. II. itr bli rutten,
ruttna, putrescenllce [pjuitre'snls] s förruttnelse, -t [-t]

a ruttnande, rutten, putrid [pju'/trid] a° rutten av. biidi.-, fever ty-+ fus. ~ity [--iti] s ruttenhet, förruttnelse, putt
[pAt] se 2. put. puttee [pA'ti] s benlinda. Puttllenham [pA't|nam], -ick [-ik] nprr. putting-green [pA'tiggrr.n] s
jämn del av golfbana kring hål; siags uten golfplan. putty [pArti] I. s 1. tennaska tin poiering [&v. jeweller's ro,
ro of tin, ro powder]; ro medal biidi. passande belöning för en ringa tjänst. 2. + kitt [av. plasterer's (glazier's) <»].
II. tr kitta, put-up [pu'tA'p] a S i dåi. bem. på förhand avtalad, hemligt förberedd [a ^ job], ibi. fingerad.

puzzle [pAzl] I. tr förbrylla, sätta i förlägenhet (bryderi), göra bet, sätta (göra) ngn myror i huvudet: ~ o.'s
brain[s\ (head) about bråka (bry) sin hjärna med; ~ out. fundera ut, ta ut ngt konstigt. II. itr vara förbryllad



(rådvill, brydd), bråka sin hjärna [about, over, upon med]. III. s 1. bryderi, förlägenhet; be in a ~ av. vara bet
(fast). 2. huvudbry, hård nöt att knäcka, gåta. 3. pussel, läggspel. /»-headed [-heMid] a virrig, svamlig, oklar i
huvudet. <»ment [-mont] s bryderi, förvirring, /»-pated [-peiHid] se --headed. ror [-o] s ngn (ngt) som förbryllar,
kinkig fråga (gåta), puzzling [pA'zlig] a förbryllande, brydsam, gåtlik.

p. v. förkortn. för post village. P. V. 0. — Principal Veterinary Officer. P. W. D. — Public Works Department.
Pwllheli [pu£>le'li, pulhe'li] npr. P. X. förkortn. för Please exchange. pyæmia [pair/mia] s iak. pyemi, varfeber.
Pye [pai] npr.

pygmæan [pigmi:'an] a pygmeisk, pygméartad.

Pygmalion [pigmei'lian] npr.

pygmy [pi'gmi] I. s pygmé, lilleputt, dvärg,

pyssling. II. a se pygmæan. pyjamas [pad3a:'maz, pi-] s pi. pyjamas.
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quail

Pyke [paik] npr.

pyramid [pyramid] s pyramid, ^al [-[piræ'mid-(a)l],-] {+[piræ'mid- (a)l],+} * ~ical [pirami'dik(a)l] a0 pyramidal,
pyramidformig. Pyramus [pi'ramas] npr. pyre [pai'a] s bål isht för lik bränning. Pyrene [pai(a)ri:'ni] npr.
Pyrenllean [pirani:'jan] a pyreneisk. -ees [-z] npr pi.; the ~ Pyrenéerna, pyrellthrum [pai(a)r|i:'j)ram] s bot.
Pyrethrum. -tic [-e'tik, pir-] a iak. 1. feberjalstrande, -lik. 2. feberfördrivande. pyro- [pai(a)ro(u)] grek. i sms. eld-,
pyrometller [pai(a)r|o/mita]s fys. pyrometer, -ric-

[al°] [-o(u)me/trik, -(a)l] a pyrometrisk. pyrotechnl!ic[ai°] [pai(a)ro(u)te'kni|k, -(a)l] a

pyroteknisk: ~ display fyrverkeri, -ies [-ks] s pi. pyroteknik, fyrverkerikonst, -ist [-st] s pyrotekniker, fyrverkare.
-y [-] se ~ics. Pyrrhlla [pi'rfc] npr. -ic [-ik] a antik. 1. pyrrh-+ ikisk. 2. pyrrbisk; ~ victory Pyrrhusseger.

-US [-as] npr. Pytchiey [pai'tjli] npr.

Pythagorllas [paij}æ'gar|æs] npr. -ean [---i(:)/an] I. a pytbagoreisk. II. s pytbagoré, lärjunge av Pythagoras.
Pythialln [pi'{)i]an] a grek. antik, pythisk, delfisk.

-s [-æs] npr. python [pai'|)|(8)n] s ZOoi. pytonorm. ~ic [-[-o'nik]-] {+[-o'n- ik]+} a 1. pytonliknande, vidunderlig.
2. spående, spådoms-, pyx [piks] s kat. kyrk. monstrans.

Q.

Q, q [kju:] (Pi. Qs, Q's) s bokstaven q; ~ boat se mystery ship; ~ department F se intelligence department. q
förkortn. för quasi; qy>ery; inquire. Q. A. I. M N. S. förkortn. för Queen Alexandra's Imperial Military Nursing
Service; Q- B. = Queen's Bench; Q- C. = Queen's Counsel; Queen's College i Oxford el. Cambridge; q. 6.= lat.
quod est which is; Q. E. D. = iat. quod erat demonstrandum which was to be proved; Q. E. F. = iat. quod erat
faciendum which toas to be done; Q. F. = quick-firing; Q. H. P. = Queen's Honorary Physician; q. I. = iat.
quantum libet as much as you please; Q. M. — Quartermaster; Q. Mess. = Queen's Messenger; Q. M. G.—
Quartermaster-General; q. pi. = iat. quantum placet as much as you please; qq. v. = iat. quae vide which [things
&c] see; qr. = quarterns]) quire[s~]\ Q. S. = Quarter-Sessions; q. S. — iat. quantum sufficit a sufficient quantity;
qt. — quantity; quartos], q. t. [kju/ti:'] S förkortn. för quiet; on the strict

~ i tysthet (djupaste hemlighet), qu. förkortn. för query; quasi. qua [kwei] konj iat. i egenskap av, såsom.

1. quack [kwæk] I. itr om ankor snattra, bildl. äv. pladdra. II. s snatter.



2. quack [kwæk] I. s kvacksalvare [äv. ~ doctorcharlatan, humbugsmakare; ~ remedies humbugsmedicin. II. itr 1.
kvacksalva. 2. skrodera, skryta. III. tr 1. puffa för. 2. kvacksalva med ngn. ^ery [-ari] s kvacksal-veri;
charlataneri. ~ish [-ij] a kvacksalvar-aktig; skrävlande.

quad [kwod] förkortn. för quadrangle 2; quadrat. quadrallgenarian [kwodraldgins'arian] I. s fyr-tioåring. II. a
fyrtioårig. 0-gesima [-[-dge'-sima]-] {+[-dge'- sima]+} 8 första söndagen i fastan [av. ~ [-Sunday].-] {+Sun-
day].+} -ges i mal [-dge'siml] a 1. varande i 40 dagar. 2. fastlags-.

quadrangltle [kwodræ'r)g|l, äv. --] s 1. geom. fyr-

hörning. 2. fyrkantig, kringbyggd [borg]gård i college, palats o. d. -ular [-jula] a° fyrkantig, quadrant [kwo'drant]
s geom. & kvadrant. quadrat [kwo'drit] s boktr. kvadrat. [-, av. -eit] I. a kvadratisk, kvadrat-. II. s t kvadrat. III.
[kwodrei't, kwa-] itr t passa ihop, överensstämma [ivith med], /x/ic[kwadræ'tik] a kvadratisk; ~ equation ekvation
av andra graden. ~ure [-Ja] s mat. kvadratur, quadriüc [kwo'dri|k] a mat. av andra graden (ordningen), -lateral [-
læ't(a)r(a)l] I. a fyr-sidig. II. s fyrsidig figur, fyrkant, quadrille [k(w)adri'l] I. s kadrilj. II. itr dansa kadrilj.

quadrillion [kwodri'ljan] s kvadriljon. quadroon [kwodru:'n] s kvarteron avkomling av

mulatt o. vit.

quadruped [kwo'druped] I. s fyrfotadjur, fyr-

f o ting. II. a fyrfotad. quadrupl e [kw3rdr|upl] I. a° fyrjfaldig, -dub--l-bel. II. s fyrdubbelt tal (belopp). III. tr o. +
itr fyrfaldiga[s]. -icate [-u:'plikit] I. a fyr-faldig. II. s; iti 'v i 4 lika exemplar. III. [-u^plikeit] tr multiplicera med
fyra, fyr-dubbla.

quære [kwi'ari] iat. imperat. ung. frågan är, det

må frågas, quæstor [kwi:'sta] s rom. antik, kvestor. quaff [kwcr.f, äv. kwo(:)f] tr o. itr dricka (tömma) i djupa
drag, dricka ymnigt; ~ off dricka ur, tömma, quag [kwæg, kwog] s gungfiy, moras, äv.

biidi. osäker mark. quagga [kwæ'ga] s zooi. k vagga. quagligy[kwæ/g|i] a sumpig, dyig. -mire[-maia] se quag.

1. quail [kweil] s zooi. vaktel.

2. quail [kweil] I. itr bäva, sjunka ihop, förlora modet. II.'tr,% nedslå, förkrossa.
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quail

Pyke [paik] npr.

pyramid [pyramid] s pyramid, ^al [-[piræ'mid-(a)l],-] {+[piræ'mid- (a)l],+} * ~ical [pirami'dik(a)l] a0 pyramidal,
pyramidformig. Pyramus [pi'ramas] npr. pyre [pai'a] s bål isht för lik bränning. Pyrene [pai(a)ri:'ni] npr.
Pyrenllean [pirani:'jan] a pyreneisk. -ees [-z] npr pi.; the ~ Pyrenéerna, pyrellthrum [pai(a)r|i:'j)ram] s bot.
Pyrethrum. -tic [-e'tik, pir-] a iak. 1. feberjalstrande, -lik. 2. feberfördrivande. pyro- [pai(a)ro(u)] grek. i sms. eld-,
pyrometller [pai(a)r|o/mita]s fys. pyrometer, -ric-

[al°] [-o(u)me/trik, -(a)l] a pyrometrisk. pyrotechnl!ic[ai°] [pai(a)ro(u)te'kni|k, -(a)l] a

pyroteknisk: ~ display fyrverkeri, -ies [-ks] s pi. pyroteknik, fyrverkerikonst, -ist [-st] s pyrotekniker, fyrverkare.
-y [-] se ~ics. Pyrrhlla [pi'rfc] npr. -ic [-ik] a antik. 1. pyrrh-+ ikisk. 2. pyrrbisk; ~ victory Pyrrhusseger.

-US [-as] npr. Pytchiey [pai'tjli] npr.

Pythagorllas [paij}æ'gar|æs] npr. -ean [---i(:)/an] I. a pytbagoreisk. II. s pytbagoré, lärjunge av Pythagoras.
Pythialln [pi'{)i]an] a grek. antik, pythisk, delfisk.

-s [-æs] npr. python [pai'|)|(8)n] s ZOoi. pytonorm. ~ic [-[-o'nik]-] {+[-o'n- ik]+} a 1. pytonliknande, vidunderlig.



2. spående, spådoms-, pyx [piks] s kat. kyrk. monstrans.

Q.

Q, q [kju:] (Pi. Qs, Q's) s bokstaven q; ~ boat se mystery ship; ~ department F se intelligence department. q
förkortn. för quasi; qy>ery; inquire. Q. A. I. M N. S. förkortn. för Queen Alexandra's Imperial Military Nursing
Service; Q- B. = Queen's Bench; Q- C. = Queen's Counsel; Queen's College i Oxford el. Cambridge; q. 6.= lat.
quod est which is; Q. E. D. = iat. quod erat demonstrandum which was to be proved; Q. E. F. = iat. quod erat
faciendum which toas to be done; Q. F. = quick-firing; Q. H. P. = Queen's Honorary Physician; q. I. = iat.
quantum libet as much as you please; Q. M. — Quartermaster; Q. Mess. = Queen's Messenger; Q. M. G.—
Quartermaster-General; q. pi. = iat. quantum placet as much as you please; qq. v. = iat. quae vide which [things
&c] see; qr. = quarterns]) quire[s~]\ Q. S. = Quarter-Sessions; q. S. — iat. quantum sufficit a sufficient quantity;
qt. — quantity; quartos], q. t. [kju/ti:'] S förkortn. för quiet; on the strict

~ i tysthet (djupaste hemlighet), qu. förkortn. för query; quasi. qua [kwei] konj iat. i egenskap av, såsom.

1. quack [kwæk] I. itr om ankor snattra, bildl. äv. pladdra. II. s snatter.

2. quack [kwæk] I. s kvacksalvare [äv. ~ doctorcharlatan, humbugsmakare; ~ remedies humbugsmedicin. II. itr 1.
kvacksalva. 2. skrodera, skryta. III. tr 1. puffa för. 2. kvacksalva med ngn. ^ery [-ari] s kvacksal-veri;
charlataneri. ~ish [-ij] a kvacksalvar-aktig; skrävlande.

quad [kwod] förkortn. för quadrangle 2; quadrat. quadrallgenarian [kwodraldgins'arian] I. s fyr-tioåring. II. a
fyrtioårig. 0-gesima [-[-dge'-sima]-] {+[-dge'- sima]+} 8 första söndagen i fastan [av. ~ [-Sunday].-] {+Sun-
day].+} -ges i mal [-dge'siml] a 1. varande i 40 dagar. 2. fastlags-.

quadrangltle [kwodræ'r)g|l, äv. --] s 1. geom. fyr-

hörning. 2. fyrkantig, kringbyggd [borg]gård i college, palats o. d. -ular [-jula] a° fyrkantig, quadrant [kwo'drant]
s geom. & kvadrant. quadrat [kwo'drit] s boktr. kvadrat. [-, av. -eit] I. a kvadratisk, kvadrat-. II. s t kvadrat. III.
[kwodrei't, kwa-] itr t passa ihop, överensstämma [ivith med], /x/ic[kwadræ'tik] a kvadratisk; ~ equation ekvation
av andra graden. ~ure [-Ja] s mat. kvadratur, quadriüc [kwo'dri|k] a mat. av andra graden (ordningen), -lateral [-
læ't(a)r(a)l] I. a fyr-sidig. II. s fyrsidig figur, fyrkant, quadrille [k(w)adri'l] I. s kadrilj. II. itr dansa kadrilj.

quadrillion [kwodri'ljan] s kvadriljon. quadroon [kwodru:'n] s kvarteron avkomling av

mulatt o. vit.

quadruped [kwo'druped] I. s fyrfotadjur, fyr-

f o ting. II. a fyrfotad. quadrupl e [kw3rdr|upl] I. a° fyrjfaldig, -dub--l-bel. II. s fyrdubbelt tal (belopp). III. tr o. +
itr fyrfaldiga[s]. -icate [-u:'plikit] I. a fyr-faldig. II. s; iti 'v i 4 lika exemplar. III. [-u^plikeit] tr multiplicera med
fyra, fyr-dubbla.

quære [kwi'ari] iat. imperat. ung. frågan är, det

må frågas, quæstor [kwi:'sta] s rom. antik, kvestor. quaff [kwcr.f, äv. kwo(:)f] tr o. itr dricka (tömma) i djupa
drag, dricka ymnigt; ~ off dricka ur, tömma, quag [kwæg, kwog] s gungfiy, moras, äv.

biidi. osäker mark. quagga [kwæ'ga] s zooi. k vagga. quagligy[kwæ/g|i] a sumpig, dyig. -mire[-maia] se quag.

1. quail [kweil] s zooi. vaktel.

2. quail [kweil] I. itr bäva, sjunka ihop, förlora modet. II.'tr,% nedslå, förkrossa.
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Quaile [kweil], Quain [kwein] nprr.



quaint [kweint] a° gammaldags o. sällsam, gammalmodig, ovanlig, sirlig.

quaklle [kweik] I. itr bäva, skälva [with cold av köld], darra [/or fear av fruktan]; om jor den o. d. äv. skaka,
gunga. II. s skälvning, darrning, skakning, skalv, -er [-o] s kväkare. -eress [-oris] s kväkerska. -erish [-arij] a
kväkaraktig. -erism [-arizm] s kväkarnas lära (levnad), -ing-grass [-iggraiV] s bot. darrgräs (Briza). -y [-i] a
darrande, skälvande, gungande.

qualification [kwoNlif|ikei'Jn] s 1. begränsning, inskränkning, modifikation. 2. kvalifikation, nödig ei. önskvärd
egenskap, förutsättning; lämplighet, -icatory [- -ikeitari] a 1. inskränkande. 2. kvalificerande, -led [--aid] a 1.
kvalificerad, kompetent, lämplig, passande [for för], berättigad. 2. begränsad, inskränkt, förbehållsam [tone],
blandad [joy]. -ier[--aia] S jfr följ., äv. gram. bestämning, -y [--ai] I. tr

I. beteckna [as såsom], benämna. 2. gram. bestämma. 3. kvalificera, göra lämplig (behörig ei. kompetent) [for
för; to inf. för att]; berättiga. 4. modifiera, begränsa, inskränka; mildra, dämpa. 5. utspäda [spirit with water].

II. itr kvalificera sig, göra sig (bliva) kompetent (duglig).

quantitative [kwo'lit|eitiv, -tat-] a° kvalitativ, -y [-i] s 1. kvalitet, beskaffenhet, art; kynne, läggning: ibi. sort, slag.
2. egenskap; talang: t» [the] ro of % i egenskap av. 3. hög kvalitet, förträfflighet; framstående begåvning,
skicklighet; have /» vara utmärkt. 4. % stånd, samhällsställning isht god dyi., hög rang ei. börd; people of /» fint
(förnämt) folk. 5. åid. ei. P fint folk, överklass.

qualm [kwo:m, äv. kwa:m] s 1. plötsligt illamående, kväljningar. 2. biidi. oro, beklämdhet; pi. ros samvetskval
[äv. /»s of conscience]. /»-ish [-ij] a° illamående, plågad av kväljningar.

quandary [kwonds'ari, äv. kwo'ndari] s bryderi, förlägenhet, knipa; bring into a ~ sätta på det hala.

quantitative [kwo'ntitjeitiv, -tat-] a° kvantitativ, kvantitets-, -y [-i] s 1. kvantitet, mängd, storlek. 2. kvantum,
mått, mängd; pi. mängder, massor, överflöd; be found in -ies finnas i massor. 3. mat. storhet; unknown /» okänd
storhet; negligible /» 'quantité négligeable'. 4. gram. kvantitet.

Quantock [kwo'ntak] npr.

quantum [kwo'ntam] s kvantum, mängd, del, lott.

quarantine [kwo'ranti:n] I. s karantän. II. tr förlägga i karantän.

Quaritch [kwo'ritj] npr.

quarrel [kwo'r(a)l] I. s tvist-[esak], kiv, miss|-sämja, -hällighet; gräl [about i fråga om\for om ngt; ivithmed],
träta, häftig ordväxling, pi.

tvistigheter, s tridi ghet e r; drunken ro gräl mel-lan fulla personer (i fyllan); a good /» en rättvis strid; pick
(begin) a /» with, fx a /» upon, söka (ge sig i) gräl med; have a /» with (against) hysa avoghet (groll) mot, ha en
gås oplockad med. II. itr 1. gräla [about, for, with se ovan], tvista, kivas, råka i gräl (i delo). 2. vara missnöjd
[with med], klandra, opponera sig mot; /» with [o.'s] bread and butter lättsinnigt kasta bort sitt levebröd. /»ler [-a]
s grälmakare. /»some [-sam] a grälsjuk, trät-girig.

quarrier [kwo'ria] se quarryman.

1. quarry [kwo'ri] s förföljt ei. nedlagt villebråd, tillämnat rOV el. byte.

2. quarry [kwo'ri] I. s stenbrott; ofta biidi. kunskapskälla. II. tr o. itr bryta ur stenbrott; bildl. forska i böcker &c
[for efter], /»man [-man] s stenbrytare.

1. quart [kwo:t] s stop gallon).

2. quart [ka:t] I. s 1. fäkt. kvart; /» and tierce övningsfäktning. 2. kort. kvart 4 kort i svit. II. tr o. itr fäkt. 1. göra
kvart. 2. draga tillbaka

huvud o. axlar vid kvart, quart, förkortn. för quarterly. quartan [kwo:tn] läk. I. a tredjedags-. II. s



tredjedagsfrossa [äv. /» ague (fever)]. quarter [kwo:'ta] I. s 1. fjärdedel; 'fjärding'

av slaktat kreatur (fjäderfä); mest pl. isht hästs länder [äv. hind /»s]; for a /» [of] the price för fjärdedelen av
priset. 2. as. mått a) torrvarumått 'fjärding' 8 bushels omkr. 290 lit.; 6) vikt V* Cwt 12,7 kg.; c) längdmått kvarter
V* yard; »i* V* fathom; a /» five 51/* famnar; a /» less five 4s/4 famnar. 3. om tid ä) kvartal, fjärdedels år, äv.
kvartalsinbetalning; nu mest skotti. skoltermin ii veckor; [so much] a /» [så och så [-mycket]-] {+myc- ket]+} i
kvartalet; a /»'s wages kvartal[slön]; have a ro at French genomgå en 3 månaders kurs i franska; b) ro of an hour
[-kvart[stim-me];/or-] {+kvart[stim- me];/or+} three /»s of an hour i tre [-kvartstimme];-] {+kvartstim- me];+} at
a ro past (to) ten en kvart över (i) tio; it has gone the /» kvarten har slagit på klockan. 4. månens kvarter. 5.
väderstreck [the four ros of the world], håll äv. biidi., sida; + trakt, ort, kvarter i stad; from all

bostad; take up o.'s ros taga kvarter, taga in, slå sig ned [in i, på: with hos]; have free ros bo fritt. 7. post, station.
8. pardon; ask for (cry) /» bedja om (ropa på) pardon: give (grant) ~ ge pardon. 9. låring; kvartrå.

10. her. fält av fyrdelad sköld. 11. sport, kvart-

mils-, motsv. ung. 400-meters|löpning. 12. byggn. stötta i mellanvägg; ibi. fält. ruta. II. tr 1. dela i 4
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delar, fyrdela förr äv. ss. straff. 2. ber. föra [il vapensköld; upptaga (föra) annan ätts (hustruns) vapen jämte eget i
kvadrerad sköld; kvadrera, in-, av|dela sköld. 3. X inkvartera (förlägga) soldater [[m/>]ow hos ngn], ibi. placera.
4. om jakthund genom|söka, -leta. Hl. itr 1. vara inkvarterad (förlagd), ligga i kvarter; ibi. vistas, bo. 2. & segla
med lårings, ind. 3. ströva hit och dit; köra åt sidan av vägen. 4. om månen ingå i ett nytt kvarter, ^age [-ridg] s [-
kvartal[sinbetal-ning].-] {+kvartal[sinbetal- ning].+} ~-day [-dei] s kvartals[betalnings]-

dag i England 25 mars, 24 juni, 29 sept., 25 dec. oj-

-deck [-dek]s akter-, halv|däck. flight[-lait] S litet sidofönster i täckvagn. [-li] I. a o.

adv 1. fjärdedels-, kvartals-, skeende (utkommande) kvartalsvis. 2. her. fyrdelad. II. s kvartalsskrift. ^master [-
ma:sta] 5 1. understyrman. 2. regementskvartermästare; o*-gen-eral generalkvartermästare. o<-miler [-[-mai-la]-]
{+[-mai- la]+} s sport, kvartmilare, motsv. ung. 400-meters-löpare. ~n [-n] s limpa om 4 skålpund [äv. -loaf ]. ^-
plate [-pleit] s fotografi[plåt] av formatet 3i/4x4i/4 inches, ^-sessions [-sejnz] s pi. kvartalsting, lagtima grevskap
sting. ~ staff

[-sta:f] S grov, järnskodd påk använd ss. vapen bland allmogen. ~-wind [-wind] s -i* låringsvind. quartet[te]
[kwo:te't] s kvartett, quarto [kwo:'to(u)] s äv. teckn. 4to, 4° 1. kvartformat. 2. bok i kvartformat, ^-paper [-[-pei-
pa]-] {+[-pei- pa]+} s kvartark. quartz [kwa:ts] s min. kvarts, quash [kwoj] tr 1. jur. annullera, kassera utslag, vai
&c; inställa rättegång &c. 2. krossa, nedslå, undertrycka, kuva; ~ the affair tysta ned saken, quashee [kwo'Ji] s
neger, svarting. quasi [kwei'sai] iat. 1. det vill säga, på sätt

och VIS. i. med bindestreck framför subst. o. adj.

kvasi-, sken-, till hälften, quassia [kwo'Ja] s bot. o. farm. kvassia. quater-centenary [kwæ'tasenth'nari] s fyrahun-

draårsjdag, -jubileum, quaternilary [kwata:'n|ari] I.al. bestående av 4 delar. 2. geoi. kvartär. II. s fyrtal, -ion [-ian]
s fyrtal, ngt fyrtaligt. quatllorzain [kato/zein] s metr. fjortonradig strof, -rain [kwo'trein] s metr. fyrradig strof,
quatre-foil [kæ't(r)afoil] s byggn. fyr|pass, -blad. quaver [kwei'va] I. itr 1. darra på rösten, skälva, vibrera. 2. mus.
tremulera, dallra. II. tr sjunga tremulerande [ofta ~ forth {out)]. III. s 1. skälvande (darrande) röst; skälvning. 2.
mus. tremulering. 3. mus. åttondels not. Quay [ki: ss. ortnamn, kei ss. tillnamn] npr. quay [ki:] I. s kaj; ~ due se
~age 1; ex ~ hand. från kaj. II. tr förse med kaj[er]. ^age [-idg] s 1. kajpenningar. 2. kaj utrymme. Quayle [kweil]
npr.



quean [kwi:n] s 1. kona, slinka. 2. Skotti. tös, jänta.

queasy [kwi:'zi] a 1. om mat äcklig, vämjelig. I

2. om mage, hälsa &c dålig, SVag, Ömtålig äv.

biidi. 3. kväljande. 4. illamående, plågad av kväljningar. 5. kräsmagad. Quebec [kwibe'k, kwa-] npr. queen
[kwi:n] I. s drottning äv. i schack; kort. dam; vise; ~ of the meadows bot. älggräs (Fi-lipendula Ulmaria); the ~ of
the seas havens härskarinna, Storbritannien; the ~'s pipe förr ugn vari beslagtagen tobak uppbrändes; s ware slags
blekgul wedgwood-fajans; weather soligt väder, kungsväder. II. tr 1. göra till drottning; it spela drottning. 2. i
schack göra [bonde] till drottning, ^-bee [-bi:] s vise. Queenborough [kwi:'nb(a)ra] npr. queenll-COnSOrt
[kwi:'n!ko'nso:t] s regerande konungs gemål. - -dowager [-dau'adga]^änkedrottning. Queenie [kwi:'ni] npr.

queenlliike [kwi:'n|laik] a drottninglik, majestätisk. -ly [-li] a 1. anstående en drottning. 2. se queenlike.
Queensliberry, -bury [kwi:/nz|b(a)ri], -ferry [-fex-

ri], -land [-land], -town [-taun] nprr. queer [kwia] I. a° 1. underlig, besynnerlig, konstig, egen; ibi. misstänkt,
tvivelaktig; a ~ fellow en konstig kurre; he [lodged] in Street F vara i [penning]knipa (illa däran), ha det knappt
(svårt). 2. F om hälsotillstånd dålig, konstig i kroppen, kuslig [isht feel, look ]. 3. S a) berusad, påstruken; 6)
falsk, värdelös. II. tr S 1. lura. 2. fördärva, skämma; ~ the pitch i hemlighet fördärva spelet [for för ngn]. 3.
förbrylla, r^ish [-rij] a litet konstig (underlig).

quell [kwel] tr poet. kuva [rebels, opposition], undertrycka, kväva; dämpa, stilla [fears, ardour].

quench [kwen(t)J] tr mest poet. 1. släcka [fire, thirst]. 2. svalka, avkyla, dämpa. 3. kväva, undertrycka, stilla. 4. S
stuka, nedtysta, stoppa till munnen på [opponent]. ~er [-a] s se föreg.; äv. F styrkedryck, tår. ^less [-lis] a
o[ut]släcklig. quenelle [kanel, ki-] s kokk. fisk-, kött|bulle. Quentin [kwe'ntin] npr. querist [kwi'arist] s frågare.
quern [kwa:n] s handkvarn, querulous [kwe'rulas, -ral-] a° klagande, kinkande, pjunkig. reness [-nis] s
kink[ande], pjunk[ande]. query [kwi'ari] I. s 1. fråga, förfrågning. 2. [vani. förkort, qu. ei. qy.] nu frågas;
betvivlas, månne sant? motsvarar i sv. ofta frågetecken inom parentes. II. itr fråga, förfråga sig [as to om]. III. tr
1. t utfråga. 2. sätta i fråga (frågetecken för), yttra tvivel om. quest [kwest] I. s 1. hist, officiell undersökning
(nämnd) [nu nästan blott i CrOWner's ~ P för CO' röner's inquest]. 2. sökande [of for efter]; in ~ of för att SÖka.
II. itr mest om jakthund o. d. söka efter villebråd Ac [ofta ~ about; after, for
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efter]. III. tr poet, söka (forska) efter, utleta

[äv. ro OUt].

question [kwe'stj(a)n] I. s 1. fråga i aiim.; indirect {oblique) /» gram. indirekt fråga (frågesats); a plain /» en
fråga rakt på sak; put (address) a /» to ei. ash a p. a /» (a /» of a p.) göra ngn en fråga, ställa en fråga till ngn; put
a /» to äv. förelägga ngn en fråga, ibi. interpellera. 2. spörsmål, problem; [-[tvis-te]fråga;-] {+[tvis- te]fråga;+} a
difficult /» en svår fråga; a /» of time blott en tidsfråga; it is only a /» of -ing det gäller blott (rör sig blott om)
att..: decide (settle) a /» avgöra en fråga; raise the /» of väcka (taga upp) fråga[n] om. 3. ämne,

sak i fråga (under debatt), ibi. pari. proposition; /»/ pari. till saken! the /» [with me] is frågan gäller [för mig] om
..; that is not the /» det är inte fråga om detta, detta hör ej till saken; be beside the /» ligga utom ämnet (saken i
fråga); the person in /» personen i fråga, ifrågavarande person; put the /» om ordförande framställ a proposition
på en sak. 4. diskussion, dryftning; there is no /» but that .. det är ingen fråga om att inte ..; there can be no /»
about it det är utom all fråga; beyond (out of, past, without) /» utom all fråga, [-obestridlig^];-] {+obe-
stridlig^];+} call in ro ställa under debatt, ifrågasätta, draga i tvivelsmål; come into /» komma under debatt,
förtjäna avseende; .. is out of the ro .. kommer aldrig i fråga, kan inte bli fråga (tal) om, är otänkbar. 5. förhör,



rannsakning; förr tortyr; put to the ro underkasta pinligt förhör (tortyr), lägga på sträckbänk, biidi. hårt ansätta
med frågor.

II. itr fråga, göra frågor. III. tr 1. utfråga, ställa frågor till, spörja; % förhöra, rannsaka, ställa till ansvar. 2.
ifrågasätta, draga i tvivelsmål, betvivla, ibi. bestrida; it cannot be <oe'd but [that] det kan inte betvivlas att. /»able
[-abl] a° 1. tvivelaktig, problematisk, oviss. 2. misstänkt, tvetydig. /»ary [-ari] I. a frågande, i frågeform. II. s
frågeformulär, /»-mark [-ma:k], /»-stop [-stop]sfrågetecken.

questor [kwe'sta] se quæstor. Quetta [kwe'ta] npr.

queue [kju:] I. s 1. kö. 2. nackfläta, stångpiska. II. itr, ~ [up] ställa sig i (bilda) kö.

III. tr ordna iiår i en stångpiska. Queux [kju:], Quex [kweks] nprr.

quibblüe [kwibl] I. s 1. spetsfundighet, sofisteri, ordrytteri, slingerbult. 2. ordlek. II. itr bruka spetsfundigheter
(ordrytteri, tvetydigheter), krångla, slingra sig. -er [-a] s krångelmakare, ordryttare, -ing [-ig] I. a° spetsfundig,
krånglande, ridande på ord; knipslug, fiffig. II. s se quibble I, 1. quick [kwik] I. a 1. åid. levande; livad, besjälad
[ivith av]; the /» and the dead levande och döda; be /» with child vara i framskridet

havandetillstånd då fostrets rörelser äro märkbara. 2. livlig, kvick, rask, flink, snar [to inf. att

göra ngt]; hastig, snabb [trot, growtli]', be ro! skynda dig! a ro child ett vaket barn: /» march (time) X rask
marsch[takt] 128 steg i minuten; /» parts pigghet, livligt ingenium; have ro wits vara kvicktänkt; /» to take
offence lätt|retlig, -stött; <» at figures styv i att räkna; /» at learning (to learn) ha lätt för att lära; /» in motions
(movement) snabb (kvick) i sina rörelser; /» of apprehension med snabb uppfattning (god fattningsgåva); /» of
scent, med fint väderkorn; /» of sight skarpsynt, med snabb blick; /» of thought kvicktänkt. 3. % rinnande vatten,
rörlig. 4. hetsig, lätt-retlig [temper]. 5. skarp, fin [ear, sight]. II. adv fort, raskt; kvickt. III. s; the /» det 'levande'
(känsliga) köttet, det ömma stället i sår o. d., äv. biidi.; a Tory to the /» ung. genomkonservativ; cut to the /» eg.
skära ända in i det ömma köttet, biidi. [äv. hit, hurt. sting to the /»] skära ända in i själen, träffa på det ömma,
kännbart (djupt) såra, ibi. gå igenom märg + och ben. '»-eared [-iad] a med skarp hörsel. ~en [-n]
I.SmestNordeng.bot. l.rönn [äv. ro-tree]. 2. kvickrot. II. tr 1. giva liv åt, göra livlig, liva. 2. egga, sporra, skärpa,
F pigga upp. 3. påskynda. III. itr 1. bli levande, vakna till (få) liv, ibi. leva upp. 2. bli hastigare, påskyndas, /»-
eyed [-aid] a med pigga ögon, ibi. skarpsynt. /»-fence [-fens] s häck. /»-firer [-faiara] s &i snabbskjutande kanon,
/»-firing [-[-faiar-ig]-] {+[-faiar- ig]+} a snabbskjutande, /»-grass [-gra:s] s bot. kvickrot, /»lime [-laim] s osläckt
kalk. /»ly [-li] adv hastigt, i en band vändning; inom kort. /»march [-ma:tj] se quick I, 2. /»-match [-mætj] s
stubintråd. /»ness [-nis] s raskhet, snabbhet [of i], skärpa i sinne el. uppfattning; ~ of temper hetsighet; ro of wit
kvickhet ss. egenskap, /»sand [-sænd] s flygsand, gungfly vid havet. /»set [-set] s häckjplanta (-plantor koii.) isht
hagtorn, häck [äv. ~ hedge (fence)], /»-sighted [-sai'tid] a med skarpa ögon, ibi. skarpsynt, /»silver [-silva] s
kvicksilver. /»-tempered [-te'mpad] a hetsig, hetlevrad, snar till vrede, /»-witted [-wi'tid] a kvicktänkt,
snarfyndig.

1. quid [kwid] s pi. lika S för sovereign mynt.

2. quid [kwid] s tobaksbuss; ~ of gum tugg-gummi.

quiddity [kwi'diti] 5 1. väsen, kärna. 2. spetsfundighet, hårklyveri.

quidnunc [kwi'dnAgk] s iat.: vad nu? F nyhetsjägare.

quid pro quo [kwi'dproukwou'] s i. % förväxling. 2. ersättning, vederlag. 3. bytesobjekt.

quiescenüce [kwaie'snjs] s ro, lugn, vila. -t [-t] a° orörlig, overksam, vilande, slumrande: lugn, stilla.

quiet [kwai'at] I. a0 1. stilla, tyst, orörlig; be ro! var tyst! 2. lugn, om färg, dräkt, stil äv. diskret, dämpad;
fridsam, stillsam, saktmodig, tillbakadragen. 3. fridfull, ostörd, i stillhet.

V/ hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt jfcc militärtenn 4/ sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangquieten



— 670 -

quiver

i lugn och ro [a oj chat (cup of tea)]; any thing for a oj life! vad gör man inte för husfridens skull! 4. hemlig, dold
[resentment]; on the oj F i hemlighet (smyg). II. s 1.1 ugn,frid,stillhet, tystnad; at oj i frid; leave in oj lämna i
fred. 2. vila, ro; ~ and rest lugn och ro. III. tr lugna, stilla. IV. itr lugna sig [äv. ~ down]. [-n] % se quiet III—IV.
~ism [-izm] S 1. kyr-kob. kvietism. 2. sinnesro; apati. ~ist [-ist] s kyrkoh. kvietist. ^ness [-nis], ~ude [-ju:d] s
lugn, ro, vila, stillhet, frid. ~us [kwaii/tos] « 1.1 slut|kvitto, -uppgörelse. 2. död, nådestöt [give the oj; get o.'s

quill [kwil] I. s 1. vingpenna [äv. oj-feather],

gås- (el. annan fågel-)penna använd sa. skrivpenna [äv. oj-pen]; flöte, tandpetare av vingpenna; carry a good oj
ha en god penna (stil). 2. väv spole. 3. herdepipa av Ihåligt trä. 4. piggsvinstagg, pigg. 5. kanelrulle. 6. mua. liten
hammare På stränginstrument. II. tr vecka, pipa, goffrera. III. itr spola [upp], /v-d river [-draivo] s förakti. om
skrivare ei. författare bläcksuddare, pennfäktare. Quiller-Couch [kwi'laku:'tj] npr. quillet [kwi'lit] s *
spetsfundighet, hårklyveri. quilling [kwi'lig] s 1. spolning. 2. veckning,

krus, rysch, quilt [kwilt] I. S Isht vadderat o. stickat [-[säng]täc-ke.-] {+[säng]täc- ke.+} II. tr 1. vaddera,
madrassera, stoppa; sticka [ihop] i sömnad. 2. kompilera, lappa (plocka) ihop skrift ur olika källor. 3. sy in mynt,
brev o. d. i rock Ac. 4. S lappa om, klå. Quilter [kwi'lta] npr.

quilting [kwi'ltig] s 1. stickning, vaddering. 2.

täcktyg, piké. Quin [kwin] npr. quince [kwins] s bot. kvitten, quincentenary [kwi'nsenti:'nori, -te'n-] se quin-
gentenary.

Quinc[e]y [kwi'nsi] npr. i

quincunx [kwi'nkAgks] s anordniug i form av tärningsfemma (:•:). quingentenary [kwi'n(d)3enti:'nori, -te'n-] s
femi-hundraårs|dag, -jubileum, quinine [kwini/n, - -] s farm. kina, kinin, quinquallgenarian
[kwi/gkwa|d3i(:)n£/orian] I. s femtioåring. II. a femtioårig. Q-gesima [-dje'sima] s fastlagssöndag [äv. ~ Sunday],
quinquennillal [kwiqkwe'nio|l] a° femårig, fem-års-; inträffande vart femte år. -um [-m] s femårsperiod,
quinquina [kiqki/na, kwiqkwai'no] s farm. kinabark.

quinsy [kwi'nzi] s läk. strupkatarr, laryngit. quint [kwint] s mus. kvint, /x,ain [-in] s hist.

[påle med mål vid] ringränning, quintal [kwintl]s centner (112 pounds e\. 100 kg.), quintessence [kwint|e'sns] s
kvintessens, [det] väsentliga, kärna. -et[te] [-e't] s kvintett, -ic [-ik] so. o mat. [av] femte graden. Quintilian
[kwinti'lion] npr.

qüintillion [kwinti'ljan] s kvintillion. Quintin [kwi'ntin], Quinton [kwi'ntan] nprr. quintuple [kwi'ntju(:)pl] I. a°
fem|faldig, -dubbel. II. s femdubbelt tal (belopp). III. tr o. itr femdubbla[s]. ^t [kwi'ntjuplet]s femling. Quintus
[kwi'ntos] npr.

quip [kwip] I. s 1. stickord, spydighet, bitande skämt; ibi. en kvickhet. 2. spetsfundighet. 3. en underlighet
(besynnerlighet). II. tr o. itr vara spydig (sarkastisk) [mot].

1. quire^wai^sl. bok skrivpapper (24ark). 2. i handskrifter ark (vani. 8blad); in ~s obunden, i lösa ark.

2. quire [kwai'o] se choir.

quirk [kwo:k] s 1. fint, spetsfundig undflykt, spetsfundighet. 2. sarkasm, kvickhet. 3. en underlighet
(besynnerlighet). 4. i ritning (skrivning) snirkel, släng. ~ish [-ij], [-i] a 1. spetsfundig, fintlig. 2. full av snirklar,
quit [kwit] I. pred. a fri, kvitt, klar, ibi. fritagen; be oj for slippa undan med; be (get) o> of vara (bli) kvitt (fri
från) ngn ei. ngt. II. tr 1. avstå från, från träda, skiljas vid, upphöra (sluta) med ngt; släppa [äv. ~ hold of]. 2.
lämna, begiva sig (avresa, avflytta) från ngn ei. ngt. 3. vedergälla, löna; gälda skuld; 'v scores göra upp räkningen
[with med ngn], bli kvitt med ngn. III. itr 1. om hyresgäst flytta sin väg; give notice to oj se notice /, 3. 2. mest



Am. bege sig bort, lämna stället. IV. refl åid. l.ojo.s.of göra sig kvitt (fri från). 2. uppföra (förhålla) sig; /v you
like men! uppför er som karlar! quitch [kwitj] s bot. kvickrot [äv. oj-grass]. quitclaim [kwi'tkleim] I.« handling
innehållande avstående från anspråk. II. tr avsäga sig, avstå från; överlämna [to åt], quite [kwait] adv alldeles,
helt och hållet, fullkomligt, fullt [och fast]: riktigt, helt; ~ a (the) 4-subst. en riktig (hel) ..;

quit-rent [kwi'trent] s avgift varigenom arren-

dator är befriad från andra skyldigheter, quits [kwits] pred. a kvitt [now we are ~]; we will be oj with him yet vi
hinner nog göra upp räkningen med honom; cry ~ förklara sig vara kvitt, quittance [kwitns] s åid. ei. poet. 1.
befrielse. 2. kvittens; kvittering. 3. vedergällning. 1. quiver [kwi'vo] s koger; have an arrow (a shaft) left in o.'s oj
biidi. icke vara alldeles
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utan utvägar (möjligheter); /» full of children stor familj eg. bibi. Ps. 127,5. 2. quiver [kwi'va] I. itr skälva, bäva,
darra [with av]; ibi. dallra, om lågor fladdra. II. tr försätta i dallring[ar]. III. s skälvning, darr-ning.

qui vive [ki/vr/v] fr. cg. vaktposts vem där? on the

~ på sin vakt, spänt uppmärksam. Quixotlle [kwi'ks|at,-out] s en Don Quijote, svär-mare. q-ic [-o'tik] I. a (-icaiiy
adv) donqui-jotisk, överspänd, romanesk. II. s Pi. /»s se föij. q-ism [-atizm] s donquijoteri. quiz [kwiz] I. s 1.
gyckelmakare, spefågel. 2. t underlig kurre, original. 3. skoj, gyckel, drift, skämt; upptåg, spratt. II. tr 1. gyckla
(driva) med. 2. betrakta spefullt ei. nyfiket; titta på genom glasögon (monokel). /»zer [-a] s spefågel,
gyckelmakare. <»zical [-ik(a)l] a° 1. underlig, lustig. 2. skojfrisk, gycklan-de. /»zing-glass [-igglæs] s * F
enkeltjusare. quoad [kwou'æd] prep lat. med avseende på, beträffande; ~ hoc i detta avseende, vad på detta
ankommer, quod [kwod] SI. s fängelse; the ro kurran, finkan. II. tr sätta i kurran. quodlibet [kwo'dlibet] s 1. mus.
potpurri. 2. hist, [ämne för] disputation. 3. spetsfundighet, quoin [koin] I. s 1. byggn. utgående vinkel, hörnsten,
hörn av. inomhus. 2. tekn. kil; art. rikt-kil; st* stoppkil, ställhult. II. tr [fast]kila, höja medelst kilar.

quoit [koit] sport. I. s 1. diskus. 2. kastjskiva, -ring. 3. pi. diskus-, skiv|kastning. II. tr slunga som en diskus
(kastskiva), quondam [kwo'ndæm] a° lat. förutvarande, forna, förre, före detta. Quorn [kwo:n] npr.

quorum [kwo'/ram] s iat. beslutmässigt (domfört) antal närvarande ledamöter, quota [kwou'ta] s iat. andel, bidrag,
kontingent, quotable [kwou'tabl] värd (lämplig) att citeras (noteras), quotation [kwo(u)tei'Jn] s 1. citerande,
anförande; citat, anfört ställe. 2. hand. notering, offert, prisuppgift. /»-marks [-ma:ks] s pi. citations-,
anföringstecken, quotllative [kwou't|ativ] a 1. citerings-. 2. begiven på att citera, -e [-] I. tr 1. citera, ordagrant
anföra [from från, ur; as [så]som]. 2. hand. notera, offerera price; at a figure], II. s F 1. citat. 2. vani. pi.
citationstecken, quoth [kwouj}] tr åid. el. dial, blott i 1 o. 3 pers. sing, (sällan plur.) imp., före subj. sade. /»a [-a]
åid. för quoth he sade han; ibi. iron. ss. interj. minsann! jo vackert!

quotidian [kwoti'dian, kwo(u)-] I. a 1. Äaglig, återkommande varje dag [fever, ague]. 2. alldaglig, utnött. II. s
iak. vardagsfrossa. quotient [kwoujnt] s mat. kvot. q. v. [kju:'vi:'] förkortn. för iat. quod vide which

see ung. se detta ord &o. qy. förkortn. för query.

R.

Rj r [a:] (p>- s bokstaven r; the three Rs

= Reading, ( W)riting, (.Arithmetic ss. grund för all skolundervisning. R. förkortn. för radical; railway; Reaumur;
Regina lat. = Queen; religious; republican; rex iat. — King; right side på teatern; river; Royal; rupee, r. förkortn.
för rare; residence; resides; rises; rod; rood; rain.

Ra. förkortn. för Radium. R. A. [cu'rei'] = Rear-Admiral; Referees' Association; Road Association; Royal



Academ\y, -ician; Royal Artillery. R. A. A. = Royal Academy of Arts.

rabbet [rae'bit] I. s fals, spont; & spunning. II. tr falsa, sponta.

rabbi [ræ'b|ai, -bi] s 1. ss. titel Rabbi. 2. rabbin. /»n [-in] se rabbi 2. /»»ate [-init] s 1. rabbins ämbete. 2.
rabbinståndet. /»nic [-i'nik] I. a rabbinsk. II. s rabbinska (ny-hebreiska) språket. ^ ni ca I [-i'nik(a)l] a° se -nic I.
<»nism [-inizm] s rabbi nism.

1. rabbit [ræ'bit] P svordom f-n anamma!

2. rabbit [ræ'bit] I. s zooi. kanin; Welsh /» kokk. rostat bröd med rostad ost. II. itr 1. jaga (fånga) kaniner. 2.
skocka sig som kaniner.

'»•hutch [-hAtJ] s kaninbur. ~ry [-ri], /»-warren [-wo'rin] s kaningård.

1. rabble [ræbl] s tekn. raka för att avskumma slagg.

2. rabble [ræbl] s larmande folkhop, pack, slödder. /»ment [-mant] s åid. tumult, bråk.

rabilld [ræ'bid] a° 1. ursinnig, rasande, vild; rabiat [democrat]. 2. om hund som har vattuskräck galen, -es
[rei'b(i)i:z, av. ræb-] s iak. rabies, vattuskräck.

Rabshakeh [ræ'bja:ki], Raby [rei'bi] nprr.

R. A. C. förkortn. för Royal Automobile Club; Royal Agricultural College.

1. race [reis] s 1. ras, släkt, stam, ätt; avkomma. 2. släkte, ibi. härstamning [of noble (Oriental) /»]; the human /»
människosläktet. 3. skaplynne, ofta livlighet, fart.

2. race [reis] s ingefärsrot.

3. racje [reis] I. s 1. sport. [kapp]löpning, lopp, kapp]ridning, -körning, -segling &c; flat /» slätlöpning; /» ball
kapplöpningsbal; have a walking /» gå i kapp, ha gångtävling; run a ro löpa (springa) i kapp [with med]. 2.
solens ei. månens lopp; levnadslopp; his ro is run hans
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utan utvägar (möjligheter); /» full of children stor familj eg. bibi. Ps. 127,5. 2. quiver [kwi'va] I. itr skälva, bäva,
darra [with av]; ibi. dallra, om lågor fladdra. II. tr försätta i dallring[ar]. III. s skälvning, darr-ning.

qui vive [ki/vr/v] fr. cg. vaktposts vem där? on the

~ på sin vakt, spänt uppmärksam. Quixotlle [kwi'ks|at,-out] s en Don Quijote, svär-mare. q-ic [-o'tik] I. a (-icaiiy
adv) donqui-jotisk, överspänd, romanesk. II. s Pi. /»s se föij. q-ism [-atizm] s donquijoteri. quiz [kwiz] I. s 1.
gyckelmakare, spefågel. 2. t underlig kurre, original. 3. skoj, gyckel, drift, skämt; upptåg, spratt. II. tr 1. gyckla
(driva) med. 2. betrakta spefullt ei. nyfiket; titta på genom glasögon (monokel). /»zer [-a] s spefågel,
gyckelmakare. <»zical [-ik(a)l] a° 1. underlig, lustig. 2. skojfrisk, gycklan-de. /»zing-glass [-igglæs] s * F
enkeltjusare. quoad [kwou'æd] prep lat. med avseende på, beträffande; ~ hoc i detta avseende, vad på detta
ankommer, quod [kwod] SI. s fängelse; the ro kurran, finkan. II. tr sätta i kurran. quodlibet [kwo'dlibet] s 1. mus.
potpurri. 2. hist, [ämne för] disputation. 3. spetsfundighet, quoin [koin] I. s 1. byggn. utgående vinkel, hörnsten,
hörn av. inomhus. 2. tekn. kil; art. rikt-kil; st* stoppkil, ställhult. II. tr [fast]kila, höja medelst kilar.

quoit [koit] sport. I. s 1. diskus. 2. kastjskiva, -ring. 3. pi. diskus-, skiv|kastning. II. tr slunga som en diskus
(kastskiva), quondam [kwo'ndæm] a° lat. förutvarande, forna, förre, före detta. Quorn [kwo:n] npr.

quorum [kwo'/ram] s iat. beslutmässigt (domfört) antal närvarande ledamöter, quota [kwou'ta] s iat. andel, bidrag,
kontingent, quotable [kwou'tabl] värd (lämplig) att citeras (noteras), quotation [kwo(u)tei'Jn] s 1. citerande,



anförande; citat, anfört ställe. 2. hand. notering, offert, prisuppgift. /»-marks [-ma:ks] s pi. citations-,
anföringstecken, quotllative [kwou't|ativ] a 1. citerings-. 2. begiven på att citera, -e [-] I. tr 1. citera, ordagrant
anföra [from från, ur; as [så]som]. 2. hand. notera, offerera price; at a figure], II. s F 1. citat. 2. vani. pi.
citationstecken, quoth [kwouj}] tr åid. el. dial, blott i 1 o. 3 pers. sing, (sällan plur.) imp., före subj. sade. /»a [-a]
åid. för quoth he sade han; ibi. iron. ss. interj. minsann! jo vackert!

quotidian [kwoti'dian, kwo(u)-] I. a 1. Äaglig, återkommande varje dag [fever, ague]. 2. alldaglig, utnött. II. s
iak. vardagsfrossa. quotient [kwoujnt] s mat. kvot. q. v. [kju:'vi:'] förkortn. för iat. quod vide which

see ung. se detta ord &o. qy. förkortn. för query.

R.

Rj r [a:] (p>- s bokstaven r; the three Rs

= Reading, ( W)riting, (.Arithmetic ss. grund för all skolundervisning. R. förkortn. för radical; railway; Reaumur;
Regina lat. = Queen; religious; republican; rex iat. — King; right side på teatern; river; Royal; rupee, r. förkortn.
för rare; residence; resides; rises; rod; rood; rain.

Ra. förkortn. för Radium. R. A. [cu'rei'] = Rear-Admiral; Referees' Association; Road Association; Royal
Academ\y, -ician; Royal Artillery. R. A. A. = Royal Academy of Arts.

rabbet [rae'bit] I. s fals, spont; & spunning. II. tr falsa, sponta.

rabbi [ræ'b|ai, -bi] s 1. ss. titel Rabbi. 2. rabbin. /»n [-in] se rabbi 2. /»»ate [-init] s 1. rabbins ämbete. 2.
rabbinståndet. /»nic [-i'nik] I. a rabbinsk. II. s rabbinska (ny-hebreiska) språket. ^ ni ca I [-i'nik(a)l] a° se -nic I.
<»nism [-inizm] s rabbi nism.

1. rabbit [ræ'bit] P svordom f-n anamma!

2. rabbit [ræ'bit] I. s zooi. kanin; Welsh /» kokk. rostat bröd med rostad ost. II. itr 1. jaga (fånga) kaniner. 2.
skocka sig som kaniner.

'»•hutch [-hAtJ] s kaninbur. ~ry [-ri], /»-warren [-wo'rin] s kaningård.

1. rabble [ræbl] s tekn. raka för att avskumma slagg.

2. rabble [ræbl] s larmande folkhop, pack, slödder. /»ment [-mant] s åid. tumult, bråk.

rabilld [ræ'bid] a° 1. ursinnig, rasande, vild; rabiat [democrat]. 2. om hund som har vattuskräck galen, -es
[rei'b(i)i:z, av. ræb-] s iak. rabies, vattuskräck.

Rabshakeh [ræ'bja:ki], Raby [rei'bi] nprr.

R. A. C. förkortn. för Royal Automobile Club; Royal Agricultural College.

1. race [reis] s 1. ras, släkt, stam, ätt; avkomma. 2. släkte, ibi. härstamning [of noble (Oriental) /»]; the human /»
människosläktet. 3. skaplynne, ofta livlighet, fart.

2. race [reis] s ingefärsrot.

3. racje [reis] I. s 1. sport. [kapp]löpning, lopp, kapp]ridning, -körning, -segling &c; flat /» slätlöpning; /» ball
kapplöpningsbal; have a walking /» gå i kapp, ha gångtävling; run a ro löpa (springa) i kapp [with med]. 2.
solens ei. månens lopp; levnadslopp; his ro is run hans

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt vt* militärterm »J» sjöterm F familjärt P lägre språk -S
slangrace-oard

— 672 —

radiometer

bana är slutad. 3. häftig strömjsättning, -drag.



4. mest Am. kanal, kvarnränna; ibi. flodbädd.

5. tekn. bana i kullager. II. itr 1. kappas, springa i kapp [with med]. 2. deltaga i (vara med om) kapplöpningar; a -
ing man en kapplöpningsintresserad; the -ing world kapplöpningsvärlden. 3. löpa, ila, rusa, rida (segla &c) snabbt
fram; om propeller o. d. snurra på/ ovan vattnet, 'rusa'. III. tr 1. kappas (springa i kapp) med. 2. avhålla löpning
[ofta off], 3. låta ngn löpa [i kapp] ei. tävla [a horse]; jaga på7; * hastigt transportera; ~ away förslösa pengar på
kapplöpningar; ~ a bill trumfa igenom ett lagförslag [through the House]. ~-card [-ka:d] s program för
kapplöpning. <v-course [-ko:s] s kapplöpningsbana. ^-horse [-ho:s] s kapplöpningshäst.

raceme [rasi:'m] s bot. klase.

race-meeting [rei'smr.Hig] s kapplöpning.

racemose [ræ'simous] a klas|lik, -formig; växande i klasar.

racer [rei'sa] s 1. deltagare i kapplöpning, kapplöpningsintresserad. 2. kapplöpningshäst; tävlare, tävlingsmaskin
oykei o. d., kapp-^ seglare; 'racer'.

Rachel [reitjl] npr.

rachitis [rækai'tis, ro-] s iak. rakitis, engelska sjukan.

racial [rei'J(a)l, av. -Jial] a° ras-, folkstams-.

raciness [rei'sinis] s stark (egendomlig) smak ei. doft, pikant friskhet, kraft, styrka; vins <fcc eld.

1. rack [ræk] I. s 1. moln[massa] drivande för vinden högt uppe. 2. förjödelse, -storing, mest i uttr. go to ~ and
ruin falla sönder, gå under, ibi. störta sig i fördärvet. II. itr driva för vinden.

2. rack [ræk] s förkortn. för arrack.

3. rack [ræk] I. si. foderhäck; live at ~ and manger leva i överflöd (yppighet). 2. ställ

för hattar, tallrikar, flaskor, verktyg &c, ställning,

räcke, lång klädhängare. 3. mek. kuggstång; ~ and pinion arrangement kugghjulsanordning. II. tr 1. nu up fylla
hack med hö &c för natten: fodra för natten, av. binda vid häck a horse]. 2. sätta i ett ställ (en ställning).

4. rack [ræk] I. s pin-, sträckjbänk; be on the ~ ligga på sträckbänk; ofta widi. pinas tin kropp o. sjal, marteras,
anfäktas; put (set) on the ~ lägga på sträckbänk, tortera, pina av. biidi. II. tr 1. lägga (tortera) på sträckbänk; biidi.
pina, sönderslita; a ojing headache en brinnande huvudvärk; ~ o.'s brains (wits) bråka sin hjärna [for something
to say för att hitta på något att säga]. 2. våldsamt skaka. 3. oskäligt driva upp (utpressa) hyra, arrende. 4. utsuga,
utarma genom oskäliga hyror, arrenden el. rovdrift, Utpina jord, skinna.

5. rack [ræk] ridk. I. s hastig passgång. II. itr gå i hastig passgång.

6. rack [ræk] tr avhälla vin från dragg, omtappa för klarning.

1. racket [ræ'kit] I. s 1. oväsen,larm, stoj;make a ~ with a p. göra väsen av ngn; what's the

F vad är det? vad nu? 2. yrande sällskapsliv, virvel av förströelser, sus och dus; ibi. F storkalas; go on a ~ F gå ut
på vift. 3. S knep, manöver; fack. 4. eldprov; stand the ~ a) hålla ut, bestå provet; b) taga konsekven-+ serna, ibi.
betala kalaset. II. itr 1. leva ett glatt liv, festa om [vani. ~ about]. 2. slamra, larma, bullra.

2. racket [ræ'kit] s 1. sport, tenuisracket. 2. pl.

racketspel mot vägg. 3. racketliknande snösko. ~-press [-pres] s racketpress. rackety [ræ'kiti] a bullersam,
stojande, vild;

nöjeslysten, levande i sus och dus. rackll-rail [ræ'k|reil, --] S järnv. kuggstång mellan skenor. - -railway [-rePlwei]
s kuggstångs-bana. - -rent [-rent] I. s oskäligt högt arrende. II. tr taga (låta ngn betala) oskäligt högt arrende för
ngt. - -renter [-renta] s arrendator som betalar (jordägare som utpressar) oskäligt högt arrende. - -wheel [-wi:l] s



kugghjul, racoon [raku:'n] s zooi. sjubb, tvättbjörn, racquet [ræ'kit] se 2. racket. racy [rei'si] a° 1. av stark och
äkta (egendomlig) smak, karakteristisk [of the soil för landet (folket)], äkta. 2. om pers. livlig, kraftig, spänstig;
om vin eldig. 3. om tal, skrift kärnfull; ibi. mustig [story], rad. [ræd] (i?~) F förkortn. för radical II, 1. Radcliffe
[ræMklif] npr.

raddle [rædl] I. s röd ockra. II. tr måla med röd ockra, rödmåla. Radford [ræ'dfad] npr.

radillal [rei'di|al] a° radi|al, -erande; tekn. av. radiell. -ance [-ans], *-ancy [-ansi] s strålglans. -ant [-ant] I. a°
utstrålande, utsändande strålar; strålande av. biidi. [looks, smile, beauty]. II. s strålcentrum; astr. radiant, -ate [-
eit] I. tr 1. radiera, utstråla ljus, värme; utsända på trådlös väg. 2. biidi. sprida [love, joy]. II. itr stråla [ut]. III. [-
it] a utstrålande, -ation [-ei'Jn] s utstrålaude, [ut]strålning. -ative [-ativ] a vetensk. strålnings-, -ator [-eita] s 1.
radiator, värmeelement. 2. kylnings-apparat, kylare på bil. radicllal [ræ'dik|(a)l] I. a° 1. hörande till roten,
rotfästad, grund-, ursprunglig; ~ sign mat. rottecken; ~ word språkv. rotord. 2. radikal [cure, measure, reform],
grundlig [error], genomgripande, -gående. II. s 1. poiit. radikal. 2. mat. radikal; rottecken. 3. se ~ word, -a-lism [-
alizm] s radikalism, -le [-1] s bioi. rotämne, -fiber, radio [rei'dio(u)] I. s 1. radio[telegrafering], gnist. 2.
radiotelegram. II. tr o. itr 1. radio-grafera, gnista. 2. behandla med radium; röntgenografera. ~-active [-æ'ktiv] a
radioaktiv. 'vz-activity [-aekti'viti] s radioaktivitet. "*graph [-græf] I. s radiogram, röntgenbild. II. tr radio-,
röntgeno grafera. smeter [rei-
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raise

dio'mita] s fvs. radiometer, ^-operator [-0'--f pareita] s radiotelegrafisfc, /»scopy [re id i [-o'-skopi]-] {+o'-
skopi]+} s fys. radioskopi, röntgenteknik. /»--telegram [-te'ligræm] se radio /, 2; radish [ræ'dij] s rädisa; black /»
rättika. radium [rei'diam] s fys. radium. radi|us [rei'di|as] (pi. -i [-ai]) s 1. geom. radie; within a /» of 20 miles
inom 20 mils radie; /» of action aktionsradie. 2. anat. mindre armpipa. 3. bot. strålblommas bräm (kantblommor),
stråle, radijx [rei'di|ks] (pi. -ces [-si:z])s vetensk. rot, bas. Rad ley [ræ'd|li], -nor [-no, -no:] nprr. Rae [rei], /»burn
[-ba:n], /»makers [ra/maikaz] nprr.

R. A. F. förkortn. för Royal Air Force. raff [ræf] s % se riff-raff. raffia [rae'fia] s bot. rafia(palm, -bast. raffish
[rae'fij] a° liderlig, tarvlig, gemen.

1. raffle [ræfl] I. s raffel hasardspel; siags [-[varu]-lotteri.-] {+[varu]- lotteri.+} II. tr sälja genom raffel, bortlotta.
III. itr raffla, spela raffel [for om].

2. raffle [ræfl] s skräp, kram, bråte.

raft [ra:ft] I. s [isht timmer]flotte. II. tr 0. itr flotta, fara [över] på flotte, hopsamla timmer till en flotte.

1. rafter [ra/fta] s flottjare, -karl.

2. rafter [ra/fta] I. s taksparre. II. tr förse med taksparrar.

raftsman [ra:'ftsman] se 1. rafter.

1. rag [ræg] s siags grov sten i plattor.

2. rag [ræg] S I. tr 1. ge ngn en skrapa, skälla ut ngn. 2.reta, förarga; ishtuniv. o. skoi. påskämt bråka (skoja) med
ngn, vända upp och ned på ngns rum. II. itr jfr föreg. ställa till upptåg, väsnas. III. s univ. vilt o. bullersamt
studentupptåg, gyckel, skoj, bråk.

3. rag [ræg] s trasa äv. föraktl. om tidning, näsduk; klut; spread every /» of sail sätta till varenda klut. /»amuffin
[-amAfln] s trashank,

-hslusk. /»-bolt [-boult] s «£> hackbult. rage [reidj] I. s 1. raseri, våldsam vrede (häftighet); in a /» i raseri; fly
(put o. s.) into a ro bli topp rasande [with på]. 2. häftig passion [for för], åtrå [of efter]; poetisk ei. krigisk yra. 3.



mod för dagen; be [all\ the /» vara senaste (högsta) modet (mycket i ropet). II. itr rasa [at (against) fate mot ödet],
vara rasande.

ragged [ræ'gid] a° 1. trasig, söndrig, sönderriven; /» fellow trashank; ~ school förr friskola för fattiga barn. 2.
skrovlig, ojämn äv. bildl.; ruggig, raglan [ræ'glan] s siags lössittande överrock, ragman [rse'gman] s
lumpsamlare, ragout' [rægu:'] s ragu.

ragil-tag [ræ'g|tæg] s slödder, byke [ofta /» and bob-tail]. -time [-taim] s siags neger|musik, -melodi; synkoperad
takt. - -wheel [-wi:l] s mek. kättingskiva. -wort [-wa:t] s bot. Senecio, stånds.

iahab [rei/hæbj >ipr.

raid jjreid] I. s 1. eg. förr å skotska gränsen räd, ryt-tar-, plundringsjtåg [into i, till], plötsligt angrepp, infall
[upon mot, i]. 2. polisrazzia. II. itr göra (deltaga i) en räd. III. tr göra en räd (razzia) mot (i hus). Raikes [reiks]
npr.

1. rail [reil] I. s 1. i räcke &c liggande (lutande) stång ei. stänger; ledstång, räcke, staket; ibi. ställ. 2. horisontal
list i dörr el. fönster. 3. reling. 4. järnv. skena, räls; hand. av. järnvägsaktier; by ro på järnväg; run off (leave) the
ros urspåra, hoppa ur spåret; off the ros äv. biidi. ur jämvikten (F gängorna), i oordning. II. tr 1. sätta rail på ei.
omkring, inhägna [av. /» in]; skenlägga. 2. skicka på järn väg. ^

2. rail [reil] itr vara ovettig [against (at) mot (på)], okväda, smäda.

railing [rei'lig] s se 1 rail II; äv. räcke, skrank,

staket, material till staket &e. raillery [rei'lari] s raljeri, gyckel; turn into ~ +vän da till gyckel, gyckla med.
railllroad [rei'l|roud] s nu mest Am. järnväg, -way [-wei] I. s järnväg; at ro speed mycket fort (snabbt); by /» på
järnväg. II. itr fara på järnväg.

raiment [rei'mont] s poet. dräkt, skrud, rain [rein] I. s regn; the ros regntiden i tropikerna; /» or shine hurudant
vädret än är. II. itr regna; it never ros but it pours ordspr. en olycka kommer sällan ensam. III. tr låta regna, biidi.
äv. ösa, låta hagla [upon över ngn], /»-bow [-bou]s regnbåge; ss. attr. i alla regnbågens färger, /»drop [-drop] s
regndroppe. /»fall [-fo:l]s 1.regnskur. 2.nederbörd,regnmängd, /»-gauge [-'geid^s regnmätare./»-proof [-pru:f],
/»•tight [-tait] a ogenomtränglig för regn. [-/»--water[-wo:ta]-] {+/»- -water[-wo:ta]+} s regnvatten, '»-worm [-
wa:m] s daggmask. /»y [-i] a regnig, regn- [season, weather], om vind regnförande; provide against a /» day rusta
sig för kommande onda dagar, raise [reiz] tr 1. [upp]resa i aiim. [av. /» up]; upp|hissa, -fordra; lyfta upp; /» o.'s
eyebrows föraktfullt höja på ögonbrynen; /» o.'s eyes lyfta upp sina ögon, se (titta) upp; /» o.'s glass to dricka
ngn till; ~ o.'s hat to lyfta på hatten för ngn; /» o.'s head lyfta upp huvudet av. biidi. 2. höja äv. biidi., få ngt att
stiga (höja sig ei. svälla) [äv. bread bröd vid bakning], stegra, driva upp [price, taxes], öka [o.'s reputation sitt
anseende]: /» o.'s voice upphäva sin röst, av. höja rösten, bli högröstad; /» blisters draga upp blåsor; /» a dust röra
upp damm, vålla förvirring; /» the wind S skaffa ihop (uppdriva) pengar. 3. upphöja, befordra [lo till, äv. to be
..]; /» o. s. tip komma (svinga) sig upp. 4. uppväcka [from death (the dead) från de döda]; frammana andar; förmå
(bringa) till resning [against (upon) the enemy mot fienden]; uppegga, liva [spirits];

ro hela uppslagsordet ° adverb regelbundet sällsynt militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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randy

~ Cain (hell, the devil) S leva rövare (rackar e) 5. nppjföra, -bygga. 6. producera, uppföda djur, Am. äv. om pers.
uppfostra; draga upp, odla [vegetables, flowers]. 7. ge uppkomst åt (anledning till), åstadkomma, åvägabringa,
orsaka, vålla; ~ a. laugh framkalla ett skratt; ~ a quarrel (strife) anstifta ett gräl (en strid); <v/ a report sätta i gång
ett rykte; ~ a shout uppge (böja) ett rop; ~ a song uppstämma en sång. 8. framjställa, -lägga, -draga, komma fram
med, väcka [demand, claim, objection, question], 9. upptaga lån, skatter; samla [ihop], lyckas anskaffa, uppdriva



pengar; värva (samla) trupper ei. en här. 10. upphäva [siege belägring, prohibition förbud]; ~ a siege äv. få en
belägring upphävd. 11. eg. komma ngt att höja sig, komma i sikte av, närma sig. [-d] a se föreg., äv. uppjhöjd, -
stående; i relief.

raisin [reizn] s russin.

raj [raidg] s angio-ind. [över]välde. ~ah [-a] s raja, indisk furste. R^poot [-put] s hindu av krigarkast.

1. rake [reik] I. s räfsa, kratta; raka, skrapa. II. tr 1. räfsa, kratta, raka, skrapa; ~ together (up) hopskrapa, biidi. äv.
hopsamla; ~«jp riva upp [an old story]', ~ up the fre &id. täcka elden med aska. 2. genomsöka [äv. ~ over]. 3.
hastigt överfara o. skrapa i; beskjuta längs-efter, bestryka. 4. behärska utsikt. III. itr riva, söka [in i, for efter].

2. rake [reik] s »rk. av rahe-hell vivör, rué, li-derlig sälle, rucklare.

3. rake [reik] isht »i I. s masts, stävs fall, lutning. II. itr o. tr luta bakåt, om stäv falla ut; o,d äv. akterstagad.

1. rakish [rei'kij] a° utsvävande, rucklande, liderlig.

2. rakish [rei'kij] a synbarligen byggd för snabbsegling.

Rale[i]gh [ro:1i, ra/Ii, ræ'li] npr.

1. rally [ræ'li] I. tr [åter] samla trupp, sällskap, äv. biidi. fo.'s strength, energy], återuppliva. II. itr 1. [åter] samlas,
samla (fylka) sig [ofta round (to) a p. kring ngn]; ~ to a p.'s cause sluta sig till ngns sak. 2. büdi. hämta sig efter
sjukdom el. olycka, få nytt liv, samla nya krafter. III. s 1. isht & samling pä nytt, äv. ss. signal. 2. biidi.
återhämtning, uppgång i pris, vinnande av nya krafter, ny ansats, i tennis dust. 3. a ni. F poiit. massmöte.

2. rally [ræli] I. tr raljera (gyckla, driva) med ngu. II. s raljeri, gyckel, drift.

Ralph [reif, rælf], Ralston [ro:lstn] nprr.

R. A. M. förkortn. för Royal Academy of Music.

ram [rærn] I. s 1. bagge, vädur. 2. murbräcka.

3. ramm å krigsfartyg, äv. rammförsett fartyg.

4. hejare. 5. mek. pistong i hydraulisk press. II. tr 1. slå (stöta, driva, pressa, stampa, tränga) ned (in, mot ngt); ~
it into him that.. inskärpa hos honom att..; ~ the argument

home framhålla argumentet med särskilt eftertryck. 2. fullstoppa. 3. ramma. Ramah [rcr/ma] npr. ramai [rei'mal]
a bot. gren-, ramblüe [ræmbl] I .itr ströva (vandra) omkring [about the town (country)], irra hit och dit, äv. bildl.
om osammanhängande tal o. d. fantisera. II. s strövtur; utflykt, -er [-a] s 1. vandrare. 2. klangros [isht Crimson
R^,]. -ing [-ig] I. s kringirrande. II. a° 1. kringirrande, -strövande. 2. om tankar Ac oredig, irrande, lös, om pers.
virrig. 3. om växt klängande. 4. om hus. gata oregelbunden o. vidlyftig. R. A. NI. C. [a:'reiemsi:/] förkortn. för
Royal Army

Medical Corps i Engl, sanitetstrupper. ramellkin, -quin [ræ'mikin] s kokk. slags osträtt. Rameses [ræ'misi:z] npr
Ramses, ramification [rse'mifikei'Jn] s för-, utjgrening äv. biidi. -y [ræ'mifai] I. itr förgrena (grena ut) sig. II. tr
utbreda som grenverk. Ramillies [ræ'niiliz] npr.

rammüer [ræ'm|a]s 1. gatläggningsjungfru. 2.1add-stake. 3. hejare, -ish [-ij] a° % stinkande, frän.

ramose [ræmou's] a bot. grenig. ramp [ræmp] I. itr 1. her. om lejon Ac stå upprätt på bakbenen, biidi. inta en
hotande ställning. 2. rasa, rusa omkring. II. tr byggn. förse (bygga) med ramp. III. 8 byggn. ramp. ^age [-eiMg]
FL s upphetsning, vild framfart; be on the ~ fara fram (väsnas) som en galning. II. itr rasa, rusa omkring,
<^ageous [-ei'djas] a° vild, yr, oregerlig. ~ancy [-ansi] s överhandtagande [of vice Ac]. ~ant [-ant] a° 1. her. om
lejon Ao upprättstående på bakbenen, Midi. äv. stegrande sig. 2. vild, våldsam, hejd-lös; om sak äv.
överhandtagande, gripande omkring sig; be ~ gripa omkring sig. 3. om växt yppig, frodig, rampart [ræ'mpa:t, äv.
-pat] I. s fästningsvall; biidi. skyddsvärn, bålverk. II. tr omgiva (skydda) med en vall, kringskansa, rampion



[ræ'mpian] s bot. rapunsel Campanula ra-

punculus.

ramrod [ræ'mrod] s laddstake.

ramshackle [rae'mja^kl, - -'] a isht om hus o. äkdon

rankig, skranglig, fallfärdig, ran [ræn] imp. av run. rance [ræns] s slags röd marmor, ranch [ræn(t)J, ra:n(t)J] s
Am. boskapsfarm. rancid [ræ'nsid] a° härsken. ~ity [--iti] s härskenhet.

ranciorous [rse'gka'ras] a° hätsk, -our [-] s

hätskhet, inrotat hat (agg), rand [rænd] s rand pa sko. Randüall [rænd|l], -olph [-olf] nprr. random [ræ'ndam] I. s;
at ~ på måfå, på en höft. II. a° skeende (gjord) på måfå, slumpvis, blint, i vädret, förflugen; lös gissning, randy
[ræ'ndi] skotti. I. a bråkig, bullersam, oregerlig. II. s argbigga.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangRanelagh
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Ranelagh [rae'nila] npr.

rang [ræg] imp. ar ring.

range [rein(d)3] I. S 1. rad isht ay pers., byggnader; of mountains bergskedja. 2. läge, rikt' ning; in [a] /» with i
linje med. 3. Am. vidsträckt betesmark ei. jaktområde. 4. skjut-bana. 5. djurs, växters utbredningsområde,
förekomstperiod. 6. område, utsträckning, omfång, verkningskrets; the /» of her voice hennes röstomfång; have a
free /» ha fritt spelrum; his reading is of very wide /» hans beläsenhet är mycket vidsträckt; Hebrew is out of my
nu hebreiska ligger utanför mitt gebit; /» of prices prisskala; /» of vision synkrets. 7. skott|vidd, -håll; out of
(beyond) /» of utom skotthåll för; within <» o/inom skotthåll för. 8. köks-, kok|spis. II. tr 1. uppställa i rad ei. led
[troops], ordna; /» o. s. ställa (inrangera) sig [on the side of å ngns sida; among, with bland &c], ibi. stadga sig.
2. inrangera [under under, i en klass; with jämte, bland], ordna, klassificera. 3. genom|-ströva, -vandra; segla
längs (omkring) kust. III. itr 1. sträcka sig (löpa, ligga) i viss riktning [with i samma riktning (plan) som], om
bergskedja stryka fram. 2. ha sin plats, inrangeras [under under, with bland]. 3. om växter, djur vara utbredd
(förekomma) inom visst område. 4. variera inom vissa gränser [from.. to från .. till]. 5. ströva (vandra) omkring
[ofta over, through; for för att söka efter]; segla, fara [along utefter]. 6. om skott gå (nå) visst avstånd, ^-finder [-
fainda]s X avståndsmät|are, -ningsinstrument. /»r [-a] s 1. vandrare. 2. förr kronoskogvaktare. 3. pi. X [häst]j
ägare.

Rangoon [ræggu:'n] npr.

1. rank [rægk] I. s 1. rad, räcka nu mest om droskor. 2. led; front (rear) /» främre (bakre) led; the the ~ and file de
meniga, manskapet, Midi, gemene man, vanligt folk; rise from the /»s tjäna sig upp ur ledet äv. uidi.; reduce to
the ~s degradera till simpel soldat. 3. utan art. ordning; keep /» bibehålla sin ordning; break /» råka i oordning. 4.
samhällsklass, stånd; hög rang; people of all /»s folk ur alla klasser; persons of /» förnämt folk; the /» and
fashion högsta societeten; take /» oyha rang framför; take /» with se ~ with. II. tr 1. uppställa i led (linje), ordna.
2. placera, ge viss plats åt, inrangera [with bland]; klassificera. III. itr 1. ha sin plats i ett led (en klass). 2. ha rang
[as, with som, av; above över; next to närmast efter]; räknas, anses [among, with bland]; he /»a with a general
han har generals rang.

2. rank [rægk] a° 1. yppig, frodig, av abnormt kraftig växt. 2. om jordmån överfet. 3. stinkande; om lukt frän; om
pipa sur. 4. grov, våldsam, otäck, vidrig; /» nonsense ren strunt.

ranker [rse'gka] s 1. menig. 2. officer som tjänat sig upp ur ledet.

Rankin[e] [rae'nkin] npr.



rankle [rægklj itr 1. åid. om sår &c bulna, vara sig, värka. 2. gnaga (värka) i ngns hjärta, förorsaka bitterhet.
JSannoch [rae'nax, -ok] npr. ransack [ræ'nsæk, - -] tr 1. genomjsöka, -leta [for för att finna]; ibi. rannsaka [o.'s
heart, conscience]. 2. i aiim. grundligt undersöka. 3. röva, plundra, ransom [ræ'nsam] I. s 1. lösen [of a prisoner];
hold a p. to nu fordra lösen för ngns frigivande; for (as) the /» of in for i lösen för. 2. löse|summa, -penning; a
king's /» en furstlig summa. II. tr 1. friköpa, utlösa; biidi. återlösa, ibi. försona. 2. frigiva mot lösen. 3. utkräva
lösen av (för); brandskatta. Ransome [rae'nsam] npr.

rant [rænt] I. itr 1. orera, tala (predika) högtravande ei. svulstigt, hålla deklamationer. 2. vara upprymd, skråla. II.
s svassande (svulstigt) tal, tomt ordsvall, ibi. skrän. *»er [-a] s högtravande talare (predikant); öknamn på
Primitive Methodist. /»ing [-ig] a° svul-stig, svassande, högtravande, ranunculjus [ranA'gkjuljas] (pi. -uses [-
asiz] o. -i [-ai]) s bot. ranunkel.

1. rap [ræp] I. s 1. rapp, smäll; /» on the knuckles smäll på knogarna, biiai. läxa, tillrättavisning. 2. knackning [at
the door], II. tr o. itr 1. slå, smälla. 2. knacka [at (on) the door]. 3. ~ out utstöta [an oath en [-svordom],-] {+svor-
dom],+} ibi. kasta fram.

2. rap [ræp] S hist, småmynt på Irland 'styver', nu biidi. F not worth a nu inte värd ett öre; I don't care a ~ jag bryr
mig inte ett dugg om det; it does not matter a /» det gör inte ett dyft.

rapacillous [rapei'Jas] a° 1. rovjgirig, -lysten, roffande. 2. levande av rov, rov- [öird]. -ty [rapae'siti] s
rov|girighet, -lystnad. "1. rape [reip] I. tr 1. poet. röva. 2. våldtaga. II. s 1. bortrövande [the nu of the Sa bines],
kvinnorov. 2. våldtagande, -täkt. 2. rape [reip] s rova, raps. /»-cake [-keik] s

rapskaka, /»-oil [-oil] s rovolja. Raphael [ræ'fe(i)al, -fial] npr. /»esque [-e'sk] a rafaelisk.

rapid [ræ'pid] I. a° 1. hastig, snabb, rask; om ström strid. 2. brant. II. s vani. i pi. fors. /»ity [rapi'diti] s hastighet,
snabbhet, rapier [rei'pia] s förr: lång huggvärja, pamp; senare: lätt stickvärja.

rapine [rae'pain^ högtidi. rov. röveri, plundring, rappee [ræpi:'] s siags grovt snus. rapport [ræpo:'t] s tr.
förbindelse, samband, rapprochement [ræpro'Jma:(g), -ma:g] s fr. [-[förnyat]-] {+[för- nyat]+} närmande isht
mellan stater, rapscallion [ræpskæ^ian] s aid. usling, buse. rapt [ræpt] a 1. upptagen till himlen, iw. bortförd; /»
away bortryckt av döden. 2. hän|ryckt, -förd. 3. förjsjunken, -djupad [in i; upon i

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt vt* militärterm »J» sjöterm F familjärt P lägre språk -S
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tankar på]; ~ in admiration (ecstasies) ihän-ryckt beundran (i extas), ^orial [-o/rial] a rovgirig; ~ bird rovfågel.
~ure[-Ja]sl. bortförande isht tin himlen. 2. hänryckning, extas, förtjusning; be in (go into) ojs vara i sjunde
himlen, bli alldeles hänryckt. ~urous [-J(a)ras] a° hän|ryckt, -ryckande, rara avis [rs'araei'vis] iat. eg. sällsynt
fågel, om

pers. o. sak. sällsynthet, rarile [rea] a 1. gles, tunn. 2. rar, sällsynt, sällan förekommande; at oj intervals, on ~
occasions högst sällan, blott någon enda gång. 3. sällspord, sällsynt god, utmärkt, makalös, -ebit [-bit] se Welsh
rabbit, -ee--show [-rijou] s tittskåp, biidi. skådespel, -e-faction [-rifae'kjn], * -efication [-»-rifikei'Jn] s förtunning
[of air (gas)], -efy [-rifai] I. tr 1. förtunna. 2. rena, förfina. II. itr förtunnas, -ely [-li] adv 1. sällan. 2. utmärkt, -ity
[-riti] s 1. tunnhet, gleshet. 2. sällsynthet, äv. ngt sällsynt, raritet. 3. utmärkthet, utsökthet. R. A. S. förkortn. för
Royal Agricultural (Asiatic

ei. Astronomical) Society. rascal [ra:skl] I. s lymmel, skojare, kanalje; skälm, krabat; you lucky oj! din lyckliga
ost! II. a hörande till slöddret; the oj rout aid. packet, slöddret. ~ity [ra:skæ'liti] s 1. pack, slödder. 2. kanaljeri,
tjuvstreck. ~ly [-[r<r/-skali]-] {+[r<r/- skali]+} a 1. skurk-, skojar|aktig, gemen. 2. usel, eländig, rase [reiz] se
raze.



1. rash [ræj] s iak. hudutslag.

2. rash [ræj] överilad, obetänksam; ibi. överdådig, dumdristig; om handling äv. förhastad.

rasher [ræ/Ja] s tunn fläsk- ei. skink|skiva tni

steknlng.

rashness [ræ'Jnis] s överilning, förhastande &0. rasp [ra:sp] I. s rasp, gror fil. II. tr o. itr raspa

trä &o, riva, skrapa; biidi. irritera, reta. raspberry [ra:'zb(a)ri] s hallon, av. hallonbuske + [/v bush]) ~ vinegar
slags hallonsaft, "w-canes

[-keinz] s pi. hallonbuskar, rasper [ra/spa] s rasp; rivjärn av. om pers. Rasselas [rse'silaes] npr.

rat [ræt] I. s 1. råtta; ojs! S strunt! smell a ~ F ana oråd; like (as wet as) a drowned oj alldeles genomvåt. 2. poiit.
renegat, överlöpare. 3. strejkbrytare. II. itr 1. jaga (döda) råttor. 2. bli renegat, övergå [to till parti &0]. ratability
[reitabi'liti] s taxerbarhet jfr föij. -le [rei'tabl] a° 1. uppskattbar; ibi. proportioner-lig. 2. tin kommunalutskyider
taxerbar, beskattningsbar, skattskyldig, ratafia [raetafi'a] s ratafia, fruktlikör. ratal [reitl] s taxeTbart belopp, jfr
ratable. ratan [ratæ'n] se rattan.

rataplan [rætaplæ'n] I. s 'tramtamtam', trummande. II. tr o. itr trumma, slå på trumma, rat-catcher [ræ/tkætja] 5
råttfångare. ratch[et] [rætj, -it] s mek. spärrhake; tandat spärrhjul [at. oj-wheel].

Ratcliff[e] [ræ'tklif] npr.

1. rate [reit] tr häftigt banna, gräla på [about, for för], läxa upp.

2. rate [reit] I. s 1. grad, mått[stock], förhållande, beräkning; ^ of exchange växelkurs; r\j of interest räntefot; ^ of
wages löne|stan-dard, -nivå. 2. uppskattat värde, pris, belopp; at a cheap ~ billigt; at an easy o, för gott köp, biidi.
utan större besvär; at a high o, till högt pris; at any oj i alla händelser (fall), i varje fall; at the ~ of efter (till) ett
pris av. 3. hastighet[sgrad], fart, urs gång; at a great (high) oj i full fart; häftigt, till överdrift; i hög grad, i stor
skala; at a furious oj i vild fart; at the o, of med en hastighet av [7 miles an hour]; at the oj he goes on äv. såsom
han lever; at this (that) ~ med den här farten; biidi. F på det här viset, under sådana förhållanden. 4.
kommunalskatt, -utskyider. 5. taxa, tariff, sats. 6. eg. om fartyg klass, vani. i sms. [,/?rsf-~]. II. tr 1. uppskatta,
värdera [at a price till ett visst pris; high högt]; åsätta ett visst värde. 2. skatta, akta, räkna, anse. 3. för kommunal
beskattning taxera, beskatta; ibi. beräkna. 4. mest <&• placera i viss klass (rang). 5-. justera kronometer. III. itr
räknas [as för, som], betraktas, ^able se ratable. ~-book [-buk] s taxeringslängd, sv-payer [-peia] s skattjebetalare,
-dragare. [-a] s 1. * taxeringsman. 2. skepp av viss klass [10-

"oj &c].

Rathbone [ræ'|)boun] npr.

rathe [reiÖ] a poet. 1. flink, rask, ivrig. 2. förtidig, snar. 3. tidig, isht tidigt blommande (mognande).

rather [rcu'Sa] adv 1. snarare, fastmer, rättare sagt, ibi. hellre; the ~ that (as) så mycket mera (hellre) som; oj than
otherwise snarare (hellre) än motsatsen. 2. rätt, tämligen, något; ~ good rätt bra; ~ a failure rätt misslyckad; I oj
think that jag tror nästan att. 3. hellre; I would (had, förk. I'd) oj inf. jag skulle hellre (helst) vilja; Vd o, not nej
jag tackar; jag betackar mig (ser helst jag slipper); he would oj have died than refused han hade hellre dött än
sagt nej; he resigned oj than stifle his conscience han avgick hellre än han nedtystade sitt samvete; anything oj
than .. vad som helst (allt annat) hellre än .. 4. [ofta ra/àa/] F ss. svar ja (jo) visst (säkert), jo, något! det är inte
fritt!

Rathfarnham [ræjDfa/nam] npr.

ratification [ræNtifikei'Jn] s ratifikation, rati-ficering, stadfästelse. -y [ræ'tifai] tr ratificera, stadfästa, skriva
under.

1. rating [rei'tig] s uppsträckning, bannor.



2. rating [rei'tig] s se 2 rate II; äv. eg. & klassificering, klass, grad.

ratio [rei'Jio(u)] s förhållande, proportion. cinate [rsetio'sineit] itr resonera förnufts-enligt, göra slutledningar.

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangration
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ration [ræfn] I. s ranson, ration, portion; 1 pi.

av. föda, livs medel, iw. mathållning, bespis-+ning. II. tr 1. förse med ransoner (föda); sätta på ransonering. 2.
[ut]ransonera [av. /» out]. rational [rae'Jnlal] a° rationell, förnuftig, för-nuftsenlig; förståndig, resonlig. /»e [-
[ræ^Jio-na/li]-] {+[ræ^Jio- na/li]+} s 1. resonerande förklaring (framställning). 2. logisk grund, /»ism [-alizm] at.
teoi. s rationalism. /»ist [-alist] s rationalist. /»I-stic [-ali'stik] a (mistically adv)rationalistisk, /»ity [-æ'liti] s
förnuftighet,, förnuftsenlighet, /»ize [-alaiz] I. tr [bort]förklara rationalistiskt (förståndsmässigt); rationalisera. II.
itr resonera förståndsmässigt. Ratisbon [ræ'tizbon] npr Regensburg. rat||lin[e], -ling [rae'tlin, -lig] s vevling.
ratllsbane [rse'tlsbein] s utt. råttgift. --tail [-teil]

8 råttsvans, rattan [ratæ'n] s rotting, spanskt rör. ratten [rætn] tr sabotera, ^ing [-ig] s sabo-. tage.

ratter [rse'ta] s 1. rått|fångare, -hund. 2. se rat 1.2. rattle [rætl] I. s 1. skallra, skramla. 2. skräm -mel, rassel,
slammer, slamrande; Midi. larm, oväsen. 3. rossling; the /»s iak. krupp, stryp-sjuka. 4. prat, sladder; om pers.
pratmakare, sladdertaska. II. itr 1. skramla, skallra, slamra, ibi. smattra. 2. sladdra, snattra, slamra och prata; /» on
(away) slamra på', m. tr 1. skramla (slamra) med ngt. 2. rabbla [upp] [ofta ~ off (out)]. 3. rycka (pigga) upp,
+sätta fart på [isht /» up]. 4. S isht Am. skrämma. /»-bladder [-blæda], ~-box [-boks] se rattle I, 1. /»-brain [-
brein] s vildhjärna. /»--brained [-breind], /»-beaded [-heMid], /»-pated [-peixtid] a yr, yster, tanklös, /»r [-a] s jfr
rattle II; av. S 1. sittopp. 2. överdängare, praktexemplar, /»snake [-sneik] s zooi. skallerorm. /»trap [-træp] s 1.
skräp[sak], pi. småsaker, kuriosa. 2. skröplig tingest, ran-kigt åkdon, rattling [ræ'tlig] I. s se rattle I, 2. II. a jfr
rattle II, 1; av. F överdådig, hejdundrande, sjusjungande, finfin. III. adv F [isht framför good] rasande, överdådigt
[a /» good dinner], rat-trap [ræ'ttræp] s råttfälla, raucous [ro/kos] a° om röst o. d. hes, sträv, ravage [ræ'vid3] I. s
mest pi. förödelse, härjning. II. tr [för]härja, ödelägga, rave [reiv] itr 1. yra, tala i yrsel (hänryckning) \of about
om]; vurma (svärma) för, vara tokig i. 2. om hav, vind l'a8a.

ravel [rævl] I. tr 1. riva (repa) upp [mest /» out], biidi. reda ut. 2. intrassla. II. itr rivas upp, repa upp sig [mest <•»
out]. III. s trassel, oreda.

ravelin [ræ7vlin] s fortif. ravelin, utanverk.

1. raven [reivn] s korp.

2. raven [rævn] I. itr söka efter rov, röva. II. tr glupskt sluka.

Ravenna [rave'na] npr.

ravenous [ræ'v(i)nas] a° 1. rovjlysten, -girig.

2. glupsk, glupande, ravine [ravi:'n] s ravin, hålväg. raving [rei'vig] I. a° yrande, rasande, vanvettig; /» mad spritt
galen. II. s yra, yrande tal; pi. /»s galenskaper, ravish [rae'vij] tr 1. t bortröva, [våldsamt] bortföra. 2. våldtaga. 3.
hän|föra, -rycka, /»ing [-ig] a° hänförande, förtjusande, /»ment [-mant] s hänryckning, raw [ro:] I. a° 1. rå i aiia
bet., okokt, ej stekt (förarbetad); /» hide ogarvad (oberedd) hud; /» material (product) rå|material, -vara; /» silk
råsilke; /» spirit oblandad sprit. 2. oerfaren, oövad, 'grön' [recruit]. 3. hudlös. 4. om vader rå, [g]råkall, ruskig. II.
s hudlöst ställe; touch a p. on the /» träffa ngn på det ömma; /» head and bloody bones buse (skräckbild) att
skrämma barn med, eg. dödskalle över korslagda benknotor; attr. hårresande historia, /»-boned [-bound] a bara
skinn och ben. Rawlldon [ro:]dn], -lings [-ligz], -lins [-linz], -lin-son [-linsnj nprr.

1. ray [rei] s zooi. rocka.



2. ray [Tei] I. s 1. stråle, av. biidi. [/» of hope (genius)]. 2. sken, ljus. II. tr o. itr utstråla.

Rayleigh [rei'li] npr.

rayless [rei'lis] a utan strålar, mörk.

Rayllment [rei'|mant], -mond [-mand], -ner [-na],

•nes [-nz] nprr. raze [reiz] tr 1. rasera, jämna med marken [vani. /» to the ground], slopa, förstöra. 2. skrapa, lätt
såra. 3. ut|plåna, -rota. razor [rei'za] s rakkniv; safety /» rakhyvel. /»--bill [-bil] s zooi. tordmule. /»-edge [-redj] s
1. skarp egg. 2. spetsig bergås. 3. fin gränslinje, ibi. kritiskt läge; be on a /» vara i stor fara. <»-fish [-fij], ~-$hell
[-Jel] s zooi. siags mussla, /»-strop [-strop] s rakstrigel. ^razzia [rae'zia] s plundringståg; razzia. R. B. förkortn.
för Rifle Brigade; R. B. A. = Royal [Society o/*] British Artists; R. C. = Roman Catholic; R. C. A. = Royal
College of Art; R. C. C. = Roman Catholic Church; R. C. M. = Royal College of Music; R. C. P. = Royal College
of Physicians (Preceptors); R. C. S. ;= Royal College of Surgeons; R. C. V. S. = Royal College of Veterinary
Surgeons; Rd = Road; R. E. = Royal Engineers, Royal Exchange. re [ri:] prep jur., hand. F rörande, beträffande,

med avseende på. re- [ri, vid betonad ursprunglig betydelse ri:] pref lat.

åter-, ny-; .. om igen, tillbaka, emot. Rea [rei] npr.

reach [ri:tj] I. tr 1. sträcka ut (fram) [ofta ~ out (forth); ~ o.'s hand, a branch]. 2. räcka [med dat. ei. to]; /» me that
book! räck mig den boken; /» me down that book [from the shelf']! tag ned den boken åt mig! 3. [npp]nå,
upphinna; komma åt' [o.'s enemy]; komma (anlända) till; /» the bottom (land) nå botten

V/ hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt jfcc militärtenn 4/ sjöterm F familjärt P lägre språk S
slang+++ (land); ~ the ceiling nå upp till taket; that did not ~ his intention detta motsvarade inte hans avsikt:
your letter ~ed me to-day ert brev har i dag kommit mig tillhanda; Y-town is not ~ed by railway järnvägen går
inte fram till (berör inte) Y.; the news has not ~ed here nyheterna ha inte hunnit hit ännu; ~ home uppnå hemmet,
komma hem; ~ middle age uppnå medelåldern. II. itr 1. sträcka sig ⁅for efter, bildl. äv. at, after⁆; +++ ~ out

further sträcka sig längre; ~ forward to söka nå ⁅an ideal⁆. 2. sträcka (utbreda) sig. 3. nå; ~ to about 100 feet nå
en höjd av omkring 100 fot; as far as eye could ~ så långt ögat kunde nå. III. s 1. räckande, sträckande sig efter

ngt. 2. räckhåll, åtkomst, ⚔ skotthåll; räckvidd, omfång, vidd, utsträckning; omfånget av ngns förmåga, makt: ~ of

gunshot skotthåll, kanonhåll; above my ~ över min horisont (fattningsgåva el. förmåga i allm.); beyond a p.'s ~ jfr
föreg.; it is beyond the ~ of human intellect det går utöver mänskligt förstånd; a man of deep ~ en djupsinnig
(djuptänkt) man; out of ~ utom räckhåll (åtkomst), oåtkomlig, oupphinnelig ⁅of för⁆; get out of ~ äv. laga sig
undan (utom räckhåll); keep out of the ~ of danger  hålla sig undan från varje fara; within ~ inom räckhåll
(skotthåll), åtkomlig, upphinnelig, tillgänglig ⁅of för⁆; within easy ~ of the station lätt tillgänglig från stationen.
3. sträcka, rak sträcka i farled. ~able [-əbl] a åtkomlig, tillgänglig, upphinnelig. ~-me-down [ ́-midau´n] I. a om

kläder färdiggjord, konfektions-; ibl. begagnad. II. s mest pl. färdiggjorda (ibl. begagnade) kläder.

react [ri(:)æ´k|t] itr 1. reagera äv. kem. ⁅to för⁆, återverka ⁅upon på⁆. 2. göra motstånd, verka tillbaka ⁅against

mot: motverka⁆. 3. ⚔ göra motanfall. ~ion [-ʃn] s 1. reaktion, återverkan. 2. motstånd. 3. bak-, om|slag. ~ionary

[ ́-ʃənəri] I. a reaktionär, bakåtsträvande. II. s reaktionär, baksträvare. ~ionist [ ́-ʃənist] s se föreg. ~ive [ ́-tiv] a°
återverkande.

read [ri:d] imp. o. pp. read [red] I. tr 1. läsa i allm., uppläsa ⁅to för ngn⁆; ~ me the list! läs upp listan för mig! she is

~ to for some hours daily man läser högt för henne några timmar dagligen; does he preach extempore or ~?

extemporerar han eller läser han innantill? ~ a p. a lesson (homily) läxa upp ngn; he cannot ~ [writing] han kan
inte läsa [skrivet]; ~ between the lines läsa mellan raderna; ~ o. s. hoarse läsa sig hes; ~ too much into the text

utläsa för mycket ur texten; ~ off avläsa instrument, resultat &c; ~ out läsa upp (högt); ~ over läsa igenom; ~ through

se föreg. 2. läsa, studera; ~ law läsa juridik; ~ up sätta sig in i genom studier, studera sig in i ⁅a subject⁆. 3. uppfatta,



tolka; tyda ⁅a dream (face, man's heart), thoughts⁆; your silence will be ~ as consent din tystnad kommer att
tolkas som bifall. II. itr 1. läsa ⁅in i, of om; for studera på examen⁆, studera, läsa högt ⁅from a book ur (i) en bok,
äv. ~ aloud (up)⁆; ~ on! läs vidare! fortsätt! ~ for the church (law) läsa 'på prästen' ('juristen'); ~ for honours läsa
på de högsta betygen; ~ with a p. läsa för ngn; ~ up studera på en examen. 2. kunna läsas; stå att läsa. 3. lyda, låta
⁅like a threat⁆; it ~s better thus det låter (gör sig) bättre på det här sättet. 4. visa ⁅the thermometer ~s 33°⁆. III.

[red] pp, a; be deeply ~ in history  ha grundlig beläsenhet i historia; be well ~ vara mycket beläst. IV. s lässtund
⁅a quiet ~⁆. ~ability [-əbi´liti] s läsbarhet. ~able [-əbl] a° 1. ᚼ läslig. 2. läs|värd, -bar, lättläst, underhållande.

Reade [ri:d] npr.

reader [ri:´da] s 1. läsare, en läsande. 2. univ. föreläsare, docent. 3. korrekturläsare. 4. bokförläggares

litteraturbedömare. 5. läsebok. +++ ~ship [ ́-ʃip] s univ. föreläsaretjänst, docentur.

readi‖ly [re´di|li] adv 1. [bered]villigt, gärna. 2. raskt, flinkt; lätt, med lätthet. -ness [ ́-nis] s 1. [bered]villighet,
redobogenhet ⁅to att⁆. 2. raskhet, flinkhet; lätthet; ~ of mind själsnärvaro; ~ of reply fyndighet i svar, snabbhet i
repliken; ~ of resource rådighet; ~ of speech talegåva, talförhet; ~ of thought kvicktänkthet; ~ of wit

snarfyndighet, slagfärdig kvickhet. 3. beredskap; in ~ redo, i ordning, färdig, ⚓ klar.

Reading [re´diŋ] npr.

reading [ri:´diŋ] I. a läsande, läs[e]-; intresserad av läsning; a ~ man en läskarl. II. s 1. läsning, läsande. 2.

beläsenhet; a man of vast ~ en man med vidsträckt beläsenhet. 3. lektyr ⁅good, dull ~⁆; light ~ lättare lektyr. 4.

parl. genomläsning (behandling) av lagförslag ⁅first, second, third ~⁆. 5. uppläsning; give ~s from Shakespeare

offentligt uppläsa stycken ur S. 6. avläsning å instrument, observerat gradtal. 7. språkv. läsart, variant. 8.

uppfattning av ngt läst, tolkning ⁅of the facts av föreliggande fakta⁆. ~-book [ ́-buk] s läsebok. ~-desk [ ́-desk] s
läspulpet, i kyrkor korpulpet på fot. ~-room [ ́-rum] s i bibliotek läsesal, på klubb o. d. läs-, tidnings|rum.

readjust [ri:´ədʒʌ´st] tr åter sätta till rätta (ordna, bringa reda i).

ready [re´di] I. a 1. färdig, redo, i ordning, till hands, beredd ⁅for för, på; to inf. att⁆, ⚓ klar; [bered]villig,
redobogen; a ~ consent ett gärna givet samtycke; ~ excuse ursäkt till hands; ~ money reda pengar, kontanter; ~
for action (battle) stridsfärdig äv. bildl.; ~ for death beredd på döden; ~ for sea sjöklar; ~ to sail segelklar; get

(make) ~ a) göra i ordning (klar); b) göra sig i ordning, bereda sig ⁅for till, för, på; to inf. att⁆; pack ~ färdigpacka
⁅box⁆. 2. snar (benägen), rask, kvick äv. kvicktänkt; be ~ to inf. äv.ready-made
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Réaumur

vara nära att; too /» to suspect alltför snar till misstanke; very ~ at excuses mycket benägen att ursäkta sig; a ro
pen en lätt penna;

wit fyndighet, rådighet, slagfärdighet. 3. lätt, bekväm; a /» example ett nära tillhands liggande exempel; /»
reckoner snabbräknare, lathund hjälpreda vid räkning; a ro way bildl. en genväg [the -iest way to do it]. II. adv
mest i komp. o. sup. raskt, kvickt. III. s vani. med the 1. F kontanta pengar [plank down the ro]. 2, j&
färdigställning [come to the /» inta f.]. /»--made [-meid] a isht om kläder färdiggjord. /»-•witted [-wixtid] a
kvicktänkt, rådig; snarfyndig, slagfärdig.

reaffirm [ri/afa/m] tr ånyo bekräfta.

reagent [ri(:)ei'd3nt] s kem. reagens.

1. real [ri:/(o)l] S real spanskt mynt: omkr. 17 öre.

2. real [ri'al] a verklig, sak-, riktig, äkta; /» action jur. ägotvist; /» estate (property)jur. fast egendom, fastighet; /»



size naturlig storlek; the ro thing Fäkta vara, den rätta sorten, just

+det rätta; /» things realiteter. /»ism [-izm] s realism. /»ist [-ist] s realist, fistic [-i'stik] a (/»isticaliy adv)
realistisk, /»ity [ri(:)æ'liti] s verklighet, realitet; verklighetsprägel, verklig beskaffenhet; in /» i verkligheten, i
själva verket, /»ization [-aizei'Jn] s realiserande, förverkligande &c, se -ize. /»ize [-aiz] tr 1. yani. pass. realisera,
förverkliga [hope, plan], bringa till utförande, sätta i verket. 2. göra realistisk. 3. inse, fatta, klart o. livligt
föreställa (tänka) sig. 4. realisera, förvandla till pengar. 5. förvärva, förtjäna [profit, a fortune]. 6. inbringa,
betinga ett pris &e. /»ly [-i] adv verkligen, faktiskt [ofta <» and truly]; /»fverk-ligen? såå? jaså?

realm [relm] s utt. konungarike, rike av. widi. [the ros of fancy].

realty [ri'al ti] s jur. fast egendom.

ream [ri:m] s ris papper.

reanimate [ri:'æ'nimeit] tr åter få liv i, ofta biidi. väcka till nytt liv, åter uppliva, ingiva nytt mod.

reap [ri:p] tr 1. skära säd, avmeja. 2. bärga, skörda, biidi. äv. inhösta; /» the fruits of skörda frukten av; /» where
one has not soxvn skörda frukterna av andras möda. /»er [-a] s 1. skördeman, pi. skördefolk. 2. skördemaskin,
/»ing-hook [-ighuk] s skära, /»ing-time [-[-ig-taim]-] {+[-ig- taim]+} s skördetid.

reappear [ri:'api'a] itr åter visa sig (synas), ånyo uppträda, /»ance [-råns] s förnyat iiam-trädande.

reappoint [ri:'apoi'nt] tr åter tillsätta (utnämna).

1. rear [ria] I. tr 1. utt. uppresa, upplyfta, höja [äv. hand, head, voice]. 2. uppbygga. 3. npp|-föda, -draga, -fostra;
odla [crops], II. itr 0. % refl stegra sig.

2. rear [ria] s 1. bakre (eftersta) del, isht eftertrupp, arriärgarde; bring up (close) the

ro bilda eftertrupp, avsluta tåget; hang on the ro följa tätt efter; take in the /» anfalla i ryggen; in the /» i kön,
efterst i tåget, bakåt, -ifrån; in o.'s <» i ryggen på sig; in (at) the ro of bakom; to the /» bakåt. 2. F the «•»
avträdet. 3. F seföij. /»-admiral [-^ae'dm^ral] s konteramiral. /»-guard [-ga:d] s efter-+trupp, arriärgarde. /»most
[-moust] a längst

bak, bakerst, efterst. rearrange [ri:'arei'n(d)3] tr ordna om', rearward [ri'awad] I. s &id. X eftertrupp; in (at) the /»
i eftertruppen (kön). II. a bakerst, riktad bakåt. III. adv bak|till, -åt. /»s [-z] adv se föreg. III.

reason [ri:zn] I. s 1. skäl, anledning, grund [for för, till; of till; to inf. att], hänsyn; ~[s] of State statshänsyn; the
/» why skälet (orsaken) till att; all the more <•» why så mycket större skäl till att; there is no /» to suppose det
finns ingen anledning att anta; give ros for ange skäl för; have /» for ha anledning till [to inf. att]; I saw /» to
believe jag fann anledning att tro; by /» of på grand av; for a good /» på goda grunder, av giltig anledning; for
some /» [or other] av ett eller annat skäl; with (without) /» med (utan) skäl. 2. förnuft; lose (regain) o.'s /» förlora
(återfå) sitt förstånd. 3. förstånd, reson, skälighet, rimlighet, rätt, fog; as /» was som rimligt (förnuftigt) var; there
is [some] ~ in that det är reson i det; in all ~ med skäl (rätta); do anything in /» göra allt vad förnuftigt (rimligt)
är; marriage of /» resonemangsparti; bring to /» bringa till förnuft; hear (listen to) /» lyda förnuftets röst, lyssna
till skäl, ta reson; it stands to <» det är klart, det faller av sig självt: prices are within /» prisen äro rimliga. II. itr
1. göra slutledningar, resonera [with med; about, of upon om,över]; there is no roing with her hon är otillgänglig
för skäl. 2. överlägga, diskutera. III. tr 1. uttrycka logiskt. 2. t resonera om, dryfta. 3. genom skäl (föreställningar)
förmå (bringa) ngn [into till; outofixhn];roaway bortresonera; /» out tänka ut. /»able [-abl] a 1. % förnuftig,
begåvad med förnuft. 2. resonlig, förnuftig, förståndig, mottaglig för skäl, resonabel. 3. skälig, rimlig, billig,
antaglig, hygglig, /»ably [-abli] adv skäligt, rimligt[vis], billigtvis; ibi. tämligen, något så när. /»er [-a] s tänkare,
resonör, dialektiker, /»ing [-ig] s resonerande, resonemang, förnuftsslut, bevisföring, tankegång, reassemble
[ri:'ase'mbl] I. tr åter samla. II.

itr åter samlas (sammanträda), reassurllance [ri;aju'a|rans] s 1. förnyad försäkring. 2. återförsäkring. 3. lugnande,
nytt lugn, ny tillförsikt, -e [-] tr 1. lugna, göra trygg. 2. återförsäkra. -ing [-rig] a° lugnande. Réaumur



[re(i)'amjua] npr.
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recessional

reave [ri:v] imp. o. pp. reft [reft] tr o. itr åid. o. poet, härja, röva, bortföra; ~ of beröva. Reay [rei] npr.

rebate I. [ri/beit, ribei't] s 1. rabatt, avdrag.

2. spont, fals. II. [ribei't] tr 1.1 minska; förtaga verkan av. 2. sponta, falsa.

Rebecca [ribe'ko] npr. rebeck [ri/bek] s mua. förr tresträngad fiol. rebel I. [rebl] s rebell, upprorsman; attr.
upprorisk, upprors-. II. [ribe'l] itr göra uppror [against mot], [upp]resa sig äv. büdi. ~lion [-[ri-be'ljon]-] {+[ri-
be'ljon]+} s uppror; rise in o, .göra uppror; the Great Roj i Engi. 1642-60. ~lious [ribe'l jos] a° upprorisk, biidi.
äv. motspänstig, hårdnackad.

rebound [ri(:)bau'nd] I. itr återstudsa, ibi. falla tillbaka; ojing shot rikoschett. II. s åter-studsning, biidi. tvärt
omslag, bakslag, rebuff [ribA'f] I. s 1. snävt avslag, av|visande, -snäsning. 2. bakslag, plötsligt hinder (motstånd);
bakläxa. II. tr avjvisa, -snäsa, rebuild [ri:'bi'ld] tr åter bygga upp; bygga om. rebuke [ribju:'k] I. tr skarpt
tillrättavisa (klandra), banna, ibi. näpsa. II. s skarp tillrättavisning, näpst, bannor; without o, oförvitlig, rebus
[ri:'bas] s rebus, bildgåta. rebut [ribA't] tr 1. driva tillbaka, hejda. 2. vederlägga. ~ment [-mant], ~tal [-1] s
vederläggning, genmäle. rec. förkortn. för receipt; recipe; record; recorded; recorder. recalcitrallnce
[rikæ'lsitr|ans] s gensträvighet, motspänstighet. -nt [-ont] I. a motspänstig, . gensträvig, bångstyrig. II. s
motsträvig person. -te [-eit] itr % vara motspänstig, tred-skas. -tion [-ei'Jn] se -nee. recall [riko:'l] I. tr 1. kalla
tillbaka, åter-, hemj-kalla; teat, inropa. 2. erinra (påminna) om.

3. erinra (påminna) sig. 4. åter uppväcka (väcka till liv). 5. återkalla, upphäva [decision, sentence]. 6. återtaga
[gift]; uppsäga [capital]. II. s 1. tillbaka-, återkallande; teat, inropning. 2. återkallande, upphävande; past
(beyond) o, oåterkallelig[t].

recant [rikae'nt] tr o. itr återjkalla, -taga ytt-rande, lära &c; taga sina ord tillbaka, mation [ri:kæntei'Jn] s
åter|kallelse, -tagande, recapitulate [ri:kapi'tjulei|t] tr o. itr rekapitulera, genomgå (upprepa) huvudinnehållet [av],
-ion [- — -Jn] s rekapitulering. rellcapture [ri:'|kæ'ptja] I. s åter|tagande, »erövring; ngt återerövrat. II. tr åter|taga,
-erövra. -cast [-kcr/st] I. tr omjgjuta, -stöpa äv. büdi.; om[bilda, -arbeta. II. s om|stöpning, -ar-betning, recd.
förkortn. för received.

recedje [ri(:)si:'d] itr 1. gå (träda, draga sig) tillbaka; om berg o. d. vika tillbaka, avlägsna sig, försvinna i fjärran.
2. biidi. draga sig tillbaka; ~ from a) undandraga sig [contract]; b) avstå från, uppgiva, frångå [opinion, po-

sition], 3. gå tillbaka (falla, vika, sjunka) i värde &c; times of -ing trade vikande konjunkturer.

receipt [risi:'t] I. $ 1. kvitto [for på], mottagningsbevis; ~ in part kvitto å gjord avbetalning; 'v, in full slutkvitto.
2. vani. i pi. inbetalning, uppbörds-, betalnings|belopp, intäkter. 3. mottagande, erhållande, uppbärande; on oj of
efter (vid) mottagandet av; on o> of stamps mot insändande av frimärken; be in ~ of mottaga, uppbära, ha
mottagit.

4. förr uppbördslokal; ^ of custom åid. tullhus. +5. åid. recept. II. tr kvittera.

receivüabie [risi:'v|obl] a antag|bar, -lig. -e [-] I. tr 1. erhålla, mottaga, få, uppbära pengar; 4-åid. anamma [Lord,
o, my spirit]; o, insults (damage) lida förolämpningar (skada); ~ as current taga för god; ~ repairs om fartyg
undergå reparation; -ed bilis betalda räkningar; [payment] -ed [betalt] kvitteras. 2. gömma tjuvgods. 3. rymma. 4.
upptaga [into the Church],

5. antaga, erkänna ss. riktig; the -ed opinion den vedertagna (allmänt omfattade) åsikten; universally -ed



allmängiltig. II. itr ta emot besökande, hålla (ha) mottagning, -er [-o] s 1. uppbördsman; inkasserare. 2. jur. god
man, konkursförvaltare. 3. tjuvgömmare. 4. mottagningsapparat, mottagare; telefonlur, mikrofon. 5. reservoar,
behållare.

recency [ri:'snsi] s nyhet, färskhet. recension [rise'njn] s 1. textrevision; reviderad (kritisk) textupplaga. 2. t
recension, recent [riisnt] a ny, färsk, nyligen skedd, nyare; ~ news färska nyheter; of oj occurrence som inträffat
helt nyligen; up to a [very] oj day till helt nyligen. ~ly [-li] adv nyligen; på sista tiden; as oj as så sent som, först,
receptilacle [rise'pjtakl] s förvaringsjrum, -kärl, behållare, -ion [-Jn] s 1. mottagande i aiia bet., mottagning; ~
apartments festvåning; have (find) a frigid oj få ett kyligt mottagande; faculty of o, receptiv förmåga. 2.
upptagande [into the Academy]. 3. ^ antagande, erkännande. -ive [-tiv] a° receptiv, mottaglig för intryck o. d., i
stånd att mottaga [of ngt], -ivity [ri:septi'viti] s förmåga att mottaga; mottaglighet, receptivitet. recess [rise's] I. s
1. isht om eng. pari. uppehåll (avbrott) i förhandlingar el. arbete, ferier. 2. till-bakavikande, återgång. 3.
undangömt ställe, vrå, skrymsle, gömsle. 4. in|sänkning, -skärning i bergskedja &c.; mek. urtagning, infällning.
5. fördjupning, nisch, alkov. II. tr 1. sätta undan (i en vrå). 2. förse med insänkningar, fördjupa, göra fördjupning
i; o,ed arch ingående båge, båge innanför en annan. ~ion [rise'Jn] s 1. tillbaka|vikande, -trädande, återgång. 2.
insänkning. ^ional [rise'Jonl] I. a 1. ferie- se recess /, 1. 2. kyrki. hörande till prästens och körens återgång till
sakristian vid gudstjänstens slut; ~ hymn härvid sjun-

o> whole title-word ° adverb regular ^ rare àSt military »i» marine F colloquial P vulgar S slangRechab
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recommendation

gen psalm, slutjpsalm, -hymn. II. s se ~ hymn.

Rechab [ri:'kæb] npr. ~ite [re'kabait] s 1. absolutist. 2. en som bor i tält.

réchauffé [rijou'fei ei. fr.] s fr. uppvärmd maträtt, uppkok av. biidi.

recherché [raje'ajei ei. fr.] a fr. isht om måltid o. ord utsökt.

+recip||e [re'sipi] s lat. recept, -lent [risi'piant] I. a ^ mottaglig. II. s mottagare.

reciprocüai [risi'prakKa)!] I. a° 1. ömsesidig; ~ action växelverkan. 2. gjord till gengäld, motsvarande. 3. gram.
reciprok [pronoun]. II. s mat. reciprokt värde, -ate [-eit] I. itr 1. mek. vara i fram- och återgående rörelse. 2. stå i
växelverkan; ~ with av. motsvara. II. tr 1. mek. försätta i fram- och återgående rörelse. 2. inbördes utbyta,
utväxla. 3. gen gälda, besvara [affection &c]. -ation [-ei'Jn] s 1. mek. rörelse fram och åter. 2. utbyte;
gengäldande, besvarande. 3. växelverkan, -ity [-[resipro'-siti]-] {+[resipro'- siti]+} 8 reciprocitet, ömsesidighet;
växelverkan.

recitilal [risai't|l] s 1. detaljerad redogörelse [of för], berättelse. 2. jur. recit. 3. recit|ation, -erande, uppläsning,
framsägning, deklamation av vers. 4. musikföreställning av àolist el. med utförande av blott en kompositörs
verk. -ation [-[re-sitei'Jn]-] {+[re- sitei'Jn]+} s 1. se -al 3. 2. reciterat stycke, -ative [rexsitati'/v] s mus. recitativ. -
e [ ] I. tr 1. recitera, uppläsa ur minnet, föredraga, deklamera vers. 2. jur. omförmäla jfr -al 2. 3. % uppräkna. II.
itr recitera, hålla uppläsning, -er [-o] s 1. recita|tör, -tris, uppläsare. 2. textbok för recitation.

reck [rek] itr o. tr (opers) poet. o. mest i nek. form bekymra [sig] [of om], fråga efter; what ojs he (

reckon [re'k(a)n] I. tr 1. räkna antal ei. belopp; räkna ut [av. oj out (tfp)]; ~ over överräkna; ~ up uppräkna;
sammanräkna, summera. 2. beräkna, uppskatta, av. bedöma. 3. medräkna [av. ~ in]; besides o>ing .. oberäknat,
utom .. 4. räkna [among, in, with ibland, till klass]. 5. räkna, anse [as, for som]; a p. wise anse ngn vara klok. 6.
nu mest Am. tänka, anse [isht I II. itr 1. räkna, göra beräkningar; ~ with a) göra upp räkningen (sin räkning) med;
b) räkna med, taga med i beräkningen; ~ without o.'s host ordst. göra

tipp räkningen utan värden, missräkna sig. 2. ~ [up~]on räkna (lita) på. 3. räkna, uppgå till. 4. räknas, gälla. ~ing
[-ig] s 1. [be-, upp]räkning &c; be out in (of) o.'s oj ha läknat fel (missräknat sig) av. biidi. 2. åid. isht p&



värdshus räkning [nu vani. bill]. 3. räkenskap [give, hold vidräkning; day of o, räkenskapens dag äv. bildl.

retlciaim [»(Oklei'm] I- *r 1- kalla tillbaka

[from från villfarelse o. d.]. 2. förändra till det bättre, förbättra, reformera; tämja djür; vinna för odling, uppodla
[land, fens]; roed land. nyodlad mark, nyodling; a o>ed sinner en omvänd syndare. 3. reklamera, återfordra, -
kräva. II. itr % protestera, ivra. III. s moralisk förbättring, reformering; beyond (past) o, oförbätterlig[t],
ohjälplig[t]. -claimable .[-abl] a möjligattförbättra;tämjbar;odlingsbar. -clamation [reklamei'Jn] s 1. [-
protesterande],-] {+proteste- rande],+} gensaga. 2. förbättring, reformering, räddning. 3. uppodlande, nyodling.
4. reklamerande, återfordrande; krav [for på].

réclinje [riklai'n] I. tr lägga ned (till vila), luta [tillbaka]; -ed tillbakalutad, lutande. II. itr 1. luta sig [tillbaka],
vila; -ing-chair siags vilstol. 2. förlita sig [{up~]on på].

recluslle [riklu/s] I. a avskild från världen, enslig, tillbakadragen. II. s eremit, ensling, -ion [riklu/^n] s avskildhet
från världen, enslighet; inspärrning, recognition [rekagni'Jn] s 1. erkännande; in oj of som ett erkännande av;
receive (meet with) a due ~ röna vederbörligt erkännande. 2. igenkännande; past oj oigenkännlig, ända till
oigenkännlighet, -izable [re'kag-naizabl, ----] a° igenkännlig [by på], -izance [riko'gnizns] s jur. protokollförd
förbindelse inför rätta att göra ngt; penningsumma deponerad som säkerhet härför, -izant [riko'gniznt] a som
erkänner (uppfattar ei. inser) [of ngt], -ize [-[re'kag-naiz]-] {+[re'kag- naiz]+} tr 1. erkänna ngts giltighet, ngns
anspråk [for, as ngn som]. 2. inom sig erkänna, inse. 3. känna igen [by på].

rellcoil [nkoi'1] I. itr 1. draga sig tillbaka. 2. av fruktan &o rygga tillbaka [from, at för, vid], studsa; the blood ojs
blodet stelnar. 3. åter-studsa, fara tillbaka, om eldvapen rekylera, F stöta. 4. återfalla, falla tillbaka [[wp]o» på
ngn]. II. s 1. åter|studsning, -springande, om eldvapen rekyl, F stöt. 2. ryggande tillbaka, -coin [rii'koi'n] tr
omprägla, mynta om.

recollect [rekale'k|t] I. tr lyckas erinra (påminna) sig, komma ihåg, draga sig till minnes, minnas. II. refl, ~ o. 8.
besinna sig. /vion [-J"n] s 1. hågkomst, minne av. ss. förmåga; I have no oj of it jag har intet minne av det; it is in
my oj that jag kommer ihåg att; to the best of my ~ såvitt jag kan erinra mig; not to my oj inte såvitt jag kan
minnas. 2. besinning, fattning.

recommence [rr/kame'hs] tr börja på nytt (om igen),

recommend [rekame'nd] tr 1. [an]befalla [to åt ngn; to a p.'s care åt ngns omsorg]. 2. rekommendera, förorda [to
el, dat. åt ngn; for a post för en plats]. 3. tala för ngn ei. ngt, ofta refi. ~ o.s. göra sig behaglig (tilldragande). 4.
tilljråda, -styrka [to inf. att], /»abie [-abl] a° rekommendabel, tillrådlig, prisvärd, ovation
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[-ei'Jn] s rekommendation,anbefallande,förordande: tillrådan[de]; letter of o,rekommendationsbrev; at (ore) h is ~
på hans rekommendation (tillrådan): in ~ of ofta till förmån för. ~atory [-at(a)ri] a rekommendations-, ~er [-o] s
förespråkare, rellcommit [ri:'kami't] trl. ånyohänskjuta, återremittera tiii kommitté. 2. ånyo häkta. 3. åter begå. -
compense [re'kampens] I. tr 1. veder-gälla, löna [for för]. 2. gottgöra, ersätta [for för]. II. s 1. vedergällning, lön.
2. gott-görelse, ersättning, -compose [rh'kampou'z] tr ånyo sätta ihop, omordna; widi. åter lugna (stilla).

reconcilllable [re'kansail|abl] a° försonlig, förenlig [with med], möjlig att bringa till överensstämmelse. -e [-] tr 1.
för|lika, -sona i aiim. [to, with med]; ~ o. s. (be -ed) försona (förlika) sig, finna sig med undergivenhet [to med,
i]; get -ed to äv. vänja sig vid, lära sig att finna sig i. 2. bilägga [quarrel]', bringa till överensstämmelse
(harmoni), göra förenlig Ewith med], -ement [-mant] se -iation. -er [-a] s försonare. -iation [revkansiliei'Jn] s

1. för|likning, -soning. 2. sammanjämkning, [bringande till] förenlighet av stridiga saker.



recondite [riko'ndait, äv. re'kandait] a° 1. för|-dold, -borgad: ibi. föga känd, obskyr. 2. [-djupsinnig],-] {+djup-
sinnig],+} dunkel, abstrakt, svårfattlig. recondition [ri:'kandi'Jn] tr reparera och utrusta fartyg, reconduct
[ri/kandA'kt] tr återföra, reconnllaissance [riko'nisns] s 1. & spaning, rekognoscering; spaningstrupp. 2.
förundersökning. -oitre [rekanoi'ta] tr o. itr spana, rekognoscera, kunskapa, utforska, reconliquer [ri/ko'g'ka] tr
återerövra, -quest

[-kwest] s återerövring. reconsider [ri/kansi'da] tr taga i förnyat övervägande (under förnyad omprövning), F ta
sig en ny funderare på. nation [-rei'Jn] s förnyad omprövning (behandling), reconstitute [ri/ko'nstitjuit] tr
ombilda; bygga

upp på nytt. reconstruct [ri:'kanstrA'k|t] tr rekonstruera, återuppbygga, ombilda, nydana. *x/ion [-Jn] s
rekonstruktion, record I. [re'ko:d] s 1. isht officiellt bevarande i skrift, uppteckning, skriftligt vittnesbörd; a
matter of oj ett historiskt faktum, F en sak som det finns svart på vitt på; be on oj vara historiskt känd ei. påvisbar
(historisk, känd, inregistrerad), finnas belägg på; leave (place, put) on o. inregistrera, uppteckna.

2. domstols protokoll (register); court of oj ung. prejudikatsdomstol; no oj was kept of.. intet protokoll fördes
över . .; travel out of (keep to) the ~ avlägsna sig från (hålla sig till) ämnet (saken). 3. urkund, ibi. diplom;
uppteckning av händelser, berättelse, redogörelse [of för]; pi. ibi. arkiv; the [Public] Roj

Office eng. riksarkivet; keeper of the o,s arkivarie. 4. ngns föregåenden, antecedentia [his ~ is against him],
Vitsord, meritlista; a clean ~ fläckfritt rykte; he has the oj of being . . han har namn om sig att vara ... 5. sport,
rekord äv. büdi.; break (cut, beat) the ~ slå (överträffa) rekordet; this was a o, detta var ngt enastående. 6.
grammofonskiva [gramophone II. [riko:'d] tr införa i

(taga till) protokollet, protokollföra, inregistrera; an-, upp|teckna til! eftervärldens håg-komst, bevara i skrift, ibi.
förtälja; o,ed språkv. -fbelagd; o,ed times historisk tid. ~er [-[ri-ko/da]-] {+[ri- ko/da]+} s 1. slags domare i vissa
städer. 2. registrator, lipptecknare. 3. vani. pl. förr slags flöjt. 4. tekn. registreringsapparat; [-]mätare. recount tr 1.
[rikau'nt] omständligt berätta, förtälja; uppräkna [to för ngn]. 2. [ri/kau'nt] räkna om, åter räkna, recoup [riku/p] tr
1. avdraga, hålla inne (tillbaka). 2. hålla skadeslös, gottgöra, ersätta [a p.; a loss; a p.for a loss]; oj o, s. hålla sig
skadeslös, ta skadan igen. ^ment [-mant] s 1. avdragande. 2. gottgörelse. recourse [riko:'s] s tillflykt, anlitande;
have ~ to ta sin tillflykt till, anlita, tillgripa, hålla sig till [for för att få], recover [rikA'va] I. tr 1. åter|vinna, -få
[kingdom, health, voice], återfinna [track], ibi. åter vinna för sin sak; ~ o.'s breath [åter] hämta andan; ~ o.'s legs
(feet) åter komma på benen; ~ o.'s senses komma till sans igen; ^ o.'s sword a) mkt. draga tillbaka värja efterstöt;
b) X salutera med värja; ~ o. s. hämta sig, återvinna fattningen (jämvikten, sansen), sansa sig, samla sina tankar.
2. på rättslig väg [åter]vinna, få sig tilldömd [damages], ibi. indriva. 3. återföra tiii livet (sans), rädda, återställa
[to life; from an illness], 4. taga igen [lost time, Zoss], hämta sig efter [a blow], övervinna följderna av. 5. t [åter]
uppnå. 6. [ri/kA'va] åter täcka. n.tfr 1. hämta (repa) sig, tillfriskna [from, o/*från, efter]: ibi. återvinna jämvikten;
be o>ing vara på bättringsvägen. 2. hand. stiga, gå upp. ^able [-rabl] a möjlig att återvinna (rädda, bota &c). ^y [-
ri] s 1. återvinnande, -fående. 2. återställande, tillfrisknande [from från, efter]: räddning; beyond (past) o, obotlig,
ohjälplig, hopplöst förlorad. 3. hand. stigning [of prices], recreant [re'kriant] poet. o. högtidi. I. a° 1. rädd-hågad,
feg. 2. trolös. II. si. pultron. 2. eds-, löftes|brytare; avfälling; turn ~ to avfalla från.

recreatlle [re'krieit] I. tr 1. rekreera, vederkvicka, uppfriska, förströ. 2. [ri/kriei't] skapa på nytt. II. itr o. ref
rekreera sig. -ion [rekriei'Jn] s rekreation, vederkvickelse, förströelse; nöje, tidsfördriv -ive [-iv] a°
vederkvickande, uppfriskande, roande, förströelse-.
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recriminatlle [rikri'mineit] itr göra motbeskyll-ningar [# \up~\on mot], -ion [rikri^minei'Jn] 8 mot|beskyllning, -
anklagelse, -ive [-iv], •ory [-'(a)ri] a motbe^kyllnings-. recross [ri:'kro(:)'s] tr åter korsa (gå ei. fara tvärs över).



recrudesce [ri:kru:de's] itr om sjukdom, missnöje bryta ut igen. ~nce [-ns] s förnyat utbrott, uppbloösning. »*nt [-
nt] a åter utbrytande, recruit [rikru:'t] I. s 1. rekryt av. biidi. 2. * förnyelse, [för]stärkande. II. tr 1. rekrytera av.
biidi. Earmy, society, party]. 2. anskaffa (anställa) som rekryt. 3. förnya, stärka, vederkvicka, uppfriska; ~ o.'s
health rekreera sig. Hl. itr 1. värva rekryter; o,ing sergeant rekryteringsunderofficer, värvare. 2. sök» återvinna
sin hälsa (stärka sina krafter), hämta sig. ~al [-1] s återhämtning, /»ment [-mant] 8 1. rekrytering, värvning. 2.
förstärkning. 3. se -al.

rectangllle [re'ktaeggll]*rektangel, -uiar[--jula] a° rektangnlär, rätvinklig, -ularity [-julse'riti] 8 rätvinklighet.

rectitlfication [re%kti|fikei'Jn] s rättande, korrigering, beriktigande. -fy [-fai] tr rätta, korrigera [error, method,
statement], beriktiga; rena sprit, -lineal [-li'njal] a, -linear [-li'nja] a rätlinig. -tude [-tju:d] s 1. rattskaffen[s]het,
rättrådighet. 2. % riktighet, recto [re'kto(u)] s lat. högra sidan av uppslagen bok, blads framsida, rector [re'kta] s
1. eng. kyrk. kyrkoherde som nppb&r tionde. 2. mest 1 Skotti. o. utomlands rektor vid läroverk &c. ~ate [-rit] 8
1. se ship. 2. en

-{rector's ämbetstid. ~ial [rekto/rial] o° kyrkoherde-; rektors-. /»ship [*Jip] s 1. kyrkoherdebeställning. 2. rektorat
jfr rector. ~y [-ri] s 1. en rector's pastorat. 2. kyrkoherdeboställe isht byggnad, prästgård, rectum [re'ktam] s anat.
ändtarm. Reculver[s] [rikA'lva, -z] npr. recumbenllcy [rikA'mban|si] $ tillbakalutande (liggande) ställning; vila. -
t [-t] a° lutande, tillbakalutad, liggande, recuperatlle [rikju/parleit] I. tr återställa tm hftlsan. II. itr hämta sig efter
sjukdom, förluster o. d., återfå krafterna, -ion [-ei'Jn] s återlställande, -hämtning, tillfrisknande. -Ive L"3tiv] a
återställande, stärkande, recur [rika:'] itr 1. i ord ei. tanke åter|komma, -gå [to till]; ~ to (in) a p.'s mind (memory)
komma tillbaka i ngns tankar (minne). 2. om fråga, tanke, händelse &o åter Uppträda (komma

fram, förekomma), upprepas. 3. taga sin tillflykt E*o till]; ~ to av. anlita. <vrence [-[rikA'r-ans]-] {+[rikA'r-
ans]+} s 1. återkommande, -gång. 2. regelbundet ei. ständigt upprepande (uppträdande, förnyande), upprepat
inträffande. 3. tillflykt; to anlitande av. /»rent [rikA'rant] o° 1. ofta ei. regelbundet återkommande, periodisk. 2.
anat. o. bot. tillbakalöpande.

recurve [rika/v] tr o. itr böja [sig] tillbaka.

~d [-d] a tillbakaböjd. recusifance, -ancy [re'kjuz(a)ns, -i] s motspänstighet, vägran isht hist, av rom. katoliker att
bevista eng. statskyrkans gudstjänster. -ant [-nt] s o. a motspänstig [person] jfr föreg., en frikyrklig, dissenter, -e
[rikju:'z] tr jäva isht domare. R. D. förkortn. se under ref er I., 3. red [red] I. a° röd av. poiit. [radical, republican],
pi kartor brittisk; be ~ av. vara röd i ansiktet; ~ with anger röd (rodnande) av vrede; as ~ +as fre eldröd; ~ ant
rödmyra; ~ box med

rött skinn överdragen l&da använd av ministrar &c för officiella dokument; a ~ cent Am. F 'ett rött öre' [I don't
care a oj cent]', ~ coat röd rock jfr sms., äv. jaktrock; the ~ cock den röda hanen lågor-na; the Roj CroSS Röda
korset, äv. om korsfs*rare-märket o. S:t Georgskorset (engelsk nationalsymbol); ot +deer kronhjort; ~ ensign
brittisk handeisflagga; ot flag revolutionsflagga; ot gum Cf) läk. tandsprlcknlngs-utslag: 6) siags rött
gummi[träd]; ~ hat kardinalshatt; ot herring rökt sill, S soldat; neither fish, flesh, nor good ot herring ordst.
varken fågel eller fisk; draw a ot herring across the track draga uppmärksamheten från ämnet genom att
framlägga en ny fråga; ~ lamp

läkares el. apotekares röda nattlykta; oj lane barnspr.

strupe; ~ lead mönja; man röd man, indian; »x» mass mässa utförd av rödklädd präst; ot meat mörkt nöt- el.
fårkött; ~ rag röd klut (rött skynke) av. biidi. [it is a ot rag to him]; Ot ribbon Bath-ordens röda band; the Ro, Sea
Röda havet; soldier [gris angripen av] svinsjuka; ~ spider siags ohyra isht på vinstock; o, triangle K. F. TJ. M:s
symbol; paint the town ot S 'vända upp och ned på sta'n' festa om och röra ett förfärligt väsen på gatorna. II. 8 1.
röd färg; rött tyg [dressed in O,]. 2. röd radikal el. revolutionär politiker.

redact [ridæ'k|t] tr redigera, avfatta, utgiva. ~ion [-Jn] s redigering, avfattning; ny upplaga, omarbetning. ~or [-ta]
s t utgivare, redaktör.



redan [ridæ'n] s fortif. redan, sågverk siags utanverk.

redll-book [re'dlbu'k] s officiell bok; rerr adelskalender. -breast [-brest] s zooi. rödhakesån-gare jrr robin, -cap [-
kæp] s zooi. steglitsa. - -cheeked [-tji:kt] a röd|kindad, -blommig. Redcliffe [re'dklif] npr. red-coat [re'dkout] s
'rödrock' brittisk soldat. Reddaway [re'dawei] npr. reddlten [red|n] I. tr färga röd. II. itr bli röd, rodna, -ish [-ij] a
rödaktig, stötande i rött. -le [-1] s grov rödkrita. -y [-i] a se -ish, nu mest 1 sms. [ot-brown]. redecorate
[ri:'de'kareit] tr omtapetsera och

ommåla hus, rum. redeem [ridi:'m] tr 1. åter|köpa, -vinna, köpa tillbaka; inlösa; time taga igen förlorad tid; rv o.'s
word (promise, engagement) infria sitt
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löfte (sin förbindelse). 2. friköpa, utlösa; befria, frigöra, frälsa, rädda [from från]. 3. isht teoi. återlösa, förlossa. 4.
gottgöra [error, fault], uppväga, försona; a o,ing feature ett försonande drag. ^er [-o] s befriare &c se föreg.; the
Ro> Återlösaren, Förlossaren. redeliver [ri/dili'va] tr 1. åter|ställa, -lämna. 2. åter befria. 3. åter överlämna
(framlämna) [message]. redemption [ride'm(p)|Jn] s 1. teoi. återlösning, förlossning. 2. friköp[ande], utlösande. 3.
befrielse, frigörelse; without (past) ~ [-ohjälplig^],-] {+ohjälp- lig^],+} hopplös[t]. 4. [för]sonande av brott,
försoning; ett försonande drag. 5. inlös|en, -ning. -ive [-tiv], -ory [-t(a)ri] a återlösande, försonande, löse-. red-
lleye [re'd|ai] s zooi. sarv. -faced [-feist] a

röd i ansiktet. Redllfern [re'd|fa:n], -field [-fi:ld] nprr. red-fish [ re'dfij] s [hane av] lax. Redgauntlet [re'd go :vn ti
i t] npr. red-lihanded [re'd|hæ'ndid] a med blodbesud-lade händer; blodtörstig; talce (catch) o, gripa på bar
gärning, -heat [-hi*/t] s rödglödgat tillstånd, -hot [-ho't] o glödhet, rödglödgad, glödande av. Midi.; ~ poker bot.
Kniphofia. redintegratlle [redi'ntigr|eit] tr åter göra fullständig, återställa, förnya, -ion [-ei'Jn] s återställande,
förnyande, redirect [rii'dire'kt] tr åter leda, leda i en ny

riktning; returnera brev. redistribute [ri:'distri'bju:|t] tr ånyo utdela,

omfördela, -ion [- — -Jn] s ny fördelning, redivivus [redivai'vas] a iat. återupplevande, -stånden.

Redmond [re'dmand] npr. redll-letter [re'd|le'ta] s röd bokstav; ~ day dag betecknad som helgdag 1 almanackan,
bildl. lycko-, bemärkelse|dag. -ness [-nis] s rödhet, rödfärg, rodnad; heat to ~ rödglödga. redolenilce [re'dolan|s] s
doft, vällukt, -t [-t]

a välluktande, doftande [of av] av. büdi. redouble [ridA'bl] I. tr fördubbla [o.'s efforts],

öka; ibi. upprepa. II. itr fördubblas, ökas. redoubt [ridau't] s fortif. redutt. redoubtllabie [ridau't|abl] a°
fruktansvärd, -ed [-id] a àid. 1. fruktad. 2. vördad; hög, förnäm.

redound [ridau'nd] itr 1. lända [to a p.'s advantage (credit)]. 2. cm återfalla på ngn; ~ to tillfalla, komma ngn till
del. red-poll [re'dpoul] s 1, zooi. [hane av] hämp-ling. 2. pl. slags röd, hornlös boskap.

1. redress [ridre's] I. tr 1. åter ställa till rätta; avhjälpa [abuse, grievance]', ~ the balance återställa jämvikten. 2.
gottgöra [injury, wrong]; ~ a p.'s torongs av. förskaffa ngn upprättelse. II. s 1. avhjälpande [of a [-grievance].-]
{+griev- ance].+} 2. gottgörelse, upprättelse.

2. redress [ri/dre's] tr o. itr kläda om [sig] &c, se dress.

Redllriff [re'd|rif], -ruth [-ru:]}] nprr. redüshank [re'd|Jæi]k] s 1. hist, 'rödskånk'ok-

namn på skotska högländare. 2. zooi. rödbent becka-sin (snäppa), -short [-Jo:t] a om jam rödbräekt. -skin [-skin]
s rödskinn indian, -start [-sta:t], - -tail [-teil] s zooi. rödstjärt. - -tape [-tei'p] s eg. rött band bundet om offioiella
handlingar; bildl. formalism, formrytteri, byråkrati[sm], byrå-kratiskt pedanteri. - -tapery [-tei'pari], - -tap-ism [-



tei'pizm] s byråkrati[sm]. - -tapist [-tei'pist] s byråkrat, formalist. reduclle [ridju/s] tr 1. iak. sätta lem i led. 2.
bringa [to till]; försätta i ett tillstånd, förvandla [to, into till]; be

redundance, -cy [ridA'ndan|s, -si] s överflöd; ibi. överskott, -t [-t] a° 1. överflödande, -full, -svallande, ymnig; om
stil vidlyftig. 2. pleo-nastisk, överflödig, reduplicatlle [ridju/plikjeit] tr fördubbla, upp-
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repa; gram, reduplicera. -ion [-ei'Jn] s fördubbling, upprepning; gram, reduplikation. redllwing [re'd|wig] s zooi.
rödvinge trast, -wood j [-wud] s 1. furu[trä]. 2. Am. rödvedsträd (Sequoia). Reece [ri:s] npr.

re-echo [ri:e'ko(u)] I. itr [åter] genljuda, åter-sk alla [with av]. II. tr [åter och åter] upprepa, återskalla (genljuda)
av. III. s upprepat eko, återskall[ande]. reed [ri:d] s I. bot. [isht vass]rör; åia. o. poet. rö. 2. bot. vass, äv. vasstrå;
in {among) the i vassen. 3. poet. pil. 4. poet. rörflöjt, vass-, herde|pipa; biiai. herdepoesi. 5. i musikinstr. tunga,
blad. 6. vävsked [weaver's -bed [-bed] s en vass, vassbank. ~-mace [-meis] $ bot. kaveldun (Typha). ^-pipe [-
paip] s 1. rörfiöjt, herdepipa. 2. orgelpipa med reed 5. ~-warbler [-wo:bla] s zooi. rörsångare. [-i] a 1.
vass|bevuxen, -rik. 2. av [vass]rör, rör-, vass|liknande; om röst tunn, gnällig; om instr. ibi. skräll ig. reef [ri:f] I. s
1. rev i segel-, take in a ~ ta in ett rev, Midi. gå försiktigt fram, tbi. inskränka sig; let out a ~ or two S knäppa upp
västen, göra sig det bekvämt. 2. klipp-, sand|rev. II. tr reva. ~-band [-bænd] s <£> revband. ~er [-a] s 1. revknut.
2. en som revar, S sjökadett. 3. åtsittande sjömanskavaj. ~ing-jacket [-igd3æNkit] se -er 3. ~-point [-point] s &
revsejsing. ^-tackle [-tækl] s revtalja.

reek [ri:k] I. S 1. mest. Skottl. o. Nordeng. rök. 2. dunst, stank £of tobacco]; ånga. 3. stoft. II. itr 1. ryka, ånga. 2.
stinka [of blood (tobacco, murder)]. R^le [-i] npr; Auld ~ Edinburgh, -y [-i] a I. rykande, ångande. 2. rökig, rök-
liknande, nedrökt.

reel [ri:l] I. s 1. härvel, haspel; nyst|fot, -vinda. 2. rulle varpå ngt upprullas, trådrulle; off the ~ F utan att stanna
(klicka). 3. ragling. 4. livlig skotsk dans. II. tr rulla (veva) upp P& ruiie [äv. ~ up (in)]; fK, off {out) rulla av,
widi. rabbla upp, haspla ur sig [story, song], III. itr 1. virvla, snurra [runt]; my head det går runt (allting dansar)
för mig. 2. vackla, gunga; tumla hit och dit, ragla. 3. dansa reel /, 4.

re-elect [ri:'ile'k|t] tr åter-, omlvälja. ~ion[-Jn]

s åter-, om|val. re-lienter [ri/e'nta] I. tr åter beträda (träda ei. komma in i ei. på). II. itr åter inträda, -entrant [ri
reentrant] I. a om vinkel in åtgående. II. « in åtgående vinkel.

+Rees [ri:s] npr. re-establish [ri:'istæ'blij] tr återupprätta, -stäl-la. ^ment [-mant] s åter|upprättande, »ställande.

reeve [ri:v] s hist, siaga fogde. re-!lexamine [rii'ligzae'min] tr ånyo pröva, -export [-ekspo/t] tr reexportera.

ref. förkortn. för refer; referred; referee; refe•

rence; reformed; reformer. refashion [ri/fæMn] tr omjbilda, -gestalta, refectllion [rife'kfjn] s förfriskning; lätt
måltid, -ory [-t(a)ri] s refektorium matsal i kloster, skola o. d.

refer [rifa:'] Ltr 1. hänföra [to till orsak, klass]; ~ to &v. tillskriva. 2. hänskjuta, remittera, överlämna [to till, åt];
~ o. Ä.åid. överlämna (anförtro) sig &t. 3. ~ a hänvisa ngn till, ofta råda ngn att vända sig till, ge ngn anvisning
på; /v/ to drawer (förkortn. R. D.) bank hänvisas till utställaren vid vägran att diskontera växel; ~ the reader to a
note hänvisa läsaren till en not. II. itr 1. referera, vädja, hänvisa [io till], åberopa sig [to på; ~ to av. åberopa];
vända sig [to till], se efter i, slå upp i bok; ~ to o.'s watch titta på (rådfråga) sin klocka. 2. om sak. ha avseende,
syfta på], hänföra sig [to till]; to av. avse. 3. om pers. häntyda, anspela, syfta [to på]; ~ to äv. omnämna, antyda,
åsyfta, mena; above r>»red to ovannämnd. stable [-rabl] a möjlig att hänföra (hänvisa) [to till] ei. tillskriva. ~ee [-
[re-fari:']-] {+[re- fari:']+} I. s 1. jur. skiljedomare. 2. »port. domare i fotboll o. d. II. itr fungera som [-[skilje]-
domare.-] {+[skilje]- domare.+} ~ence [re'f(a)rans] I. s 1. hänvisande, -ning, remiss, hänskjutande [to till],



åberopande; [terms of] ~ äv. direktiv. 2. avseende, hänsyn; with (in) ~ to med hänsyn till (avseende på), i fråga
om, angående, i böijan av brev äv. åberopande; without ~ to utan avseende på (hänsyn till); have ~ to ha
avseende på, avse, angå. 3. anspelning, hänsyftning, -tydning; make ~ to omnämna, beröra. 4. hänvisning i bok
[to till], hänvisningstecken asterisk o. d. Eofta mark of ~]; cross ~ hänvisning till annat ställe i samma bok. 5.
hänvändelse [to till]; make ~ to vända sig till; [a] ~ to a dictionary rådfrå-gande av en ordbok; book of ~
uppslags|-bok, -verk; ~ library referensbibliotek; for till rådfrågande (anlitande). 6. referens. 7. betyg. II. tr förse
bok med hänvisningar. ~endum [refare'ndam] s referendum, folkomröstning, refill [ri:'fi'l] I. tr åter fylla. II. s
ung. reservexemplar, -del. refine [rifai'n] I. tr 1. rena, luttra: klara vätska; raffinera socker &o, gara koppar, skeda
guld. 2. biidi. förjfina, -ädla; n»i. göra raffinerad. II. itr 1. renas, klaras. 2. för|finas, -ädlas. 3. bruka (lägga an på)
spetsfundigheter (fina distinktioner); ~ \up]on orera spetsfundigt ora. 4. ~ \up~\on förbättra, söka göra finare.

[-d] a 1. renad. 2. förfinad, elegant, "utsökt. 3. raffinerad, ^ment [-mant] s 1. rening, -ande. 2. förfining, elegans.
3. raffinemang, finess, fin-, utsökt|het. 4. sofisteri, [-spetsfundigheter].-] {+spets- fundigheter].+} 5. förbättring.
[-a] 3 [-raffi-n[ad]ör,-] {+raffi- n[ad]ör,+} jfr refine. ~ry [-ari] s raffinaderi.

<v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt & militär term «i» sjö term F familjärt P lägre spr&k S
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refuse

refit [rk'fi't] mest om Skepp I. tr äter utrusta, iståndsätta. II. itr åter iståndsättas, repareras. III. 5 förnyad
utrustning, reparation, iståndsättning. refl. fbrkortn. för reflection; reflective{ly~]\ reflex;

reflexive\ly\. reflect [rifle'kt] I. tr 1. if- böfa tillbaka. 2. reflektera, återkasta [light, heat]; shine icilh light biidi.
lysa med lånat sken. 3. av-, åter|spegla &v. bildl. 4. med \up]on om gärning o. d. inbringa, förskaffa ngn £credit],
ådraga, åsamka ngn [dishonour]. II. itr 1. reflektera, tänka [tillbaka] f[up~]on på], betänka [that att]; ~ \up~]on
eftersinna, övertänka, begrunda. 2. ~ [iup"]on a) återfalla på, kasta skugga på, ställa i ett ofördelaktigt ljus, fälla
tadlande anmärkningar om, kritisera, t adla; ådraga tadel, bringa nesa över; b) ställa i ett visst ljus. ~ion [rifle'kjn]
s 1. reflektering, reflexion, återkastning; angle of ~ reflexionsvinkel. 2. återspegling; spegelbild, återsken, reflex.
3. kritik, klander, anmärkning ^up~\on mot]. 4. efter-, be]tänkande, efter-, befinnande, eftertanke, reflexion,
betraktelse; make [up\on anställa betraktelser över; on [,further] ~ vid närmare betänkande (be-+sinnande). ~ive
[-iv] a° 1. reflekterande, återspeglande, om ljus reflekterad. 2. reflekterande, tänkande, tankfull, fundersam,
begrundande. owOr [-a] s fys. reflektor, spegelteleskop; [lamp]skärm. reflex [rn'fleks] I. s 1. sö reflection 2. 2.
reflexrörelse. II. a° 1. % tillbakaböjd. 2. reflekterad, reflex-; ~ action {motion) reflexrörelse. 3. gram. t reflexiv.
[ri(:)fle'kst] a bot. till-

bakaböjd. 'v,ion [rifle'kjn] 5 se reflection 2. ^ive [rifle'ksiv] gram. I. a° reflexiv. II. s re-flexivpronomen. refloat
[rii'flou't] tr åter göra flott (flytande).

rellfluent [re'fluant] a om tidvatten, blod återström-mande. -flux [ri/fkks] s återflöde, tillbaka-strömmande isht
ebb; biidi. motströmning, omjkastning, -slag; the flux and ~ of the sea {tides) tidvattnets stigande och fallande,
flod och ebb.

reform [rifo/m] I. tr 1. reformera, förbättra, omdana. 2. rätta, avhjälpa [abuse, error]. II. itr reformera sig, ändra
sig till det bättre. III. [ri'/fo'/m] tr o. itr ånyo bilda[s] el. [-da-na[s];-] {+da- na[s];+} åter formera [sig]. IV. s
reform, förbättring, omdaning; the R^ Act {Bill) lagen om eng. parlamentets reformerande 1831—32. 'V/S-

tion [refamei'jn] s 1. reformation, förbättring, reform; ~ of abuses avhjälpande av missbruk. 2.
[ri:'fo:mei/Jn]nybild|ande,-ning. national [refamei'Jnl] a hörande till reform ei. Reformationen, native [-ativ] a°
reformatorisk, reformerande, reform-. [-~atory[-'at(a)-ri]-] {+~atory[-'at(a)- ri]+} I. a se -ative. II. s
uppfostringsanstalt tor minderåriga förbrytare. ~ed [-d] a reformerad; re-

formert; a ~ sinner en omvänd syndare. +^er [-a] s reformator; reformvän. refract [rifrae'klt] tr tya. bryta



ljusstrålar. ~able [-abl] brytbar. <>Jon [-Jn] s refraktion, strålbrytning, clonal [-JnJ]. -ive [-tiv] a brytande,
brytnings-. ~or [-ta] s refraktor. ~ory [-t(a)ri] a° 1. motspänstig, uppstudsig, tredsk, bångstyrig, svårhanterlig; ibi.
svårarbetad. 2. tekn. eldfast [bricks].

1. refrain [rifrei'n] s refräng, omkväde.

2. refrain [rifrei'n] I. itr avhålla sig [from -ing ei. blott -ing från att], hålla sig tillbaka (undan); ~ [from] -ing låta
bli att inf.; ~ from tears hålla tillbaka tårarna. II. tr åid. tygla, hålla tillbaka [o. s., oSs tongue {tears)].

refrangible [rifrae'ndjibl] a tys. brytbar, refresh [rifre'J] I. tr 1.1 svalka. 2. uppfriska, [upp]liva, vederkvicka; ~ o.
s. förfriska sig, inta förfriskningar; ~ o.'s memory friska upp minnet. II. itr 1. förfriska sig. 2. intaga nytt
proviantförråd. ~er [-a] 5 1. uppfriskare. 2. förfriskning, F styrketår. 3. extra dusör åt advokat. ~ment [-mant] s I.
uppfriskning, vederkvickelse. 2. vani. pi. förfriskningar; ~ car restaurangvagn; ~ room[s~\ järnvägsrestaurang,
byffé; take some ~[s] inta förfriskningar. refrigerallnt [rifri^arjant] läk. I. a avkylande, svalkande. II. s avkylande
(svalkande) medel (isht dryck), -te [-eit] I. tr svalka, avkyla: frysa in fprovisions]. II. itr bli kall, avkylas, -tion [-
ei'Jn] s [av]kylning; infrysning. -tor [-eita] s refrigerator, kyl|apparat, -rum, kylare; is-, kyliskåp; /-v car kyl vagn.
-tory [-[-a-+t(a)ri]-] {+[-a- +t(a)ri]+} I. a avkylande, kylnings-. II. s se -tor. reft [reft] se reave.

refuge [re'fjutdg] I. s 1. tillflykt i aiim., skydd, tillflyktsort, fristad [av. place of flnd a ~ finna en tillflykt [from
från; at, in på, i; in i ett medel; with hos ngn]; find a ~ from undfly; seek t>u söka sin tillflykt, söka skydd; take ~
taga sin tillflykt [in, at i; with hos ngn; in till utväg, medel]; take oj with söka skydd hos; harbour {haven) of
nödhamn; house of ~ härbärge för husvilla o. nödställda. 2. refuge, skydds|trottoar, -plattform. II. itr taga sin
tillflykt, söka skydd. III. tr % giva skydd (en fristad) åt. [refju(:M3i:'] s isht polit. el. relig. flykting.

refulgenüce [rifA'ld$an|s] s strålglans, bi&ndande

sken. -t [-t] a° glänsande, skinande, refund [rr.fA'nd] I. tr åter|betala, -ställa [-[money],-] {+[mon- ey],+} ersätta
ngn för förlust o. d. II. S se följ. ~ment [-mant] s återbetalning, restitution, refusüal [rifju/zjl] s vägran, avslag,
'nej'; rätt att antaga (avböja) [of ngt], förköpsrätt; receive {meet icith) a ~ få avslag (nej), -e [-] I. tr 1. [för]vägra
ngn ngt, neka [to inf. att göra ngt]. 2. tillbaka-, av|visa, försmå [« candidate (ioffer, office)], säga nej till ngt (åt
ngn), av-slå [a request]; om häst tvärstanna inför, vägra

rw whole title-word 0 adverb regular ^ rare >8t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangrefutable
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regorge

att taga hinder; I have never been r^d jag har aldrig fått nej. II. [re'fju:s] s skräp, bråte, avjfall, -skräde [of efter;
ofta attr. ~ matter], sopor; hand. utskott; om pers. drägg, avskum [the ~ of society]; ~ goods utskottsvaror,
refutllable [re'fjutabl, äv. rif]u:'tabl] a° veder-lägglig. -ation [refjutei'Jn] s vederläggning, gendrivande, -e [rifju/t]
tr vederlägga, gendriva ngn el. ngt. Reg. förkortn. för Regent; Regina lat. drottning, reg. förkortn. för register;
registrar; registry; regular[ly].

regain [ri(:)gei'n] tr 1. återfå [consciousness], återvinna; ~ o.Js feet (footing) åter komma på fötterna (benen). 2.
åter uppnå (komma till).

regal [ri/g(a)l] a° kunglig [title, office, [-splendour],-] {+splen- dour],+} konungslig, regal. /v,e [rigei'l] I. s litt.
festmåltid, kalas; % läckerhet. II. tr rega-lera, präktigt undfägna (traktera), biidi. äv. fröjda [the ear &o; with
med]. III. itr o. refi förpläga sig, kalasa [on på, med], cement [-[ri-gei'lmant]-] {+[ri- gei'lmant]+} s välfägnad,
förplägnad, trakte-ring. ~la [rigei'lia] s 1. regalier, kungliga insignier. 2. t regalen, kungliga privilegier. 3. siaga
stor o. god cigarr. ~ity [rigæ'liti] s 1. kunglighet, kungadöme. 2. mest pi. se -ia 2. Regan [ri:'gan] npr.

regard [riga:'d] I. tr 1. betrakta, iakttaga. 2. beakta, uppmärksamma, fästa avseende vid, taga hänsyn till; ^ the
person ha anseende till personen. 3. anse, betrakta [as som, för; F utan as: I <x/ it essential]. 4. angå, beträffa; as .
. vad .. beträffar. II. s 1. stadig blick. 2. hän-, avjseende; in this ~ i detta hänseende; in his ~ med hänsyn till



honom; in (with) to (ibi. in ~ of) med avseende på, med hänsyn till, i fråga om, angående.. 3. hänsyn gom tages,
uppmärksamhet; pay (have) ~ to fästa vederbörligt avseende vid, taga hänsyn till; pay no ~ to ej bry sig om
(fråga efter); without ~ to utan hänsyn till. 4. undseende, aktning; I have a great (no, little) ~ for him jag hyser
stor (ingen, föga) aktning för honom; out of ~ for av aktning (undseende) för. 5. pi. hälsningar; kind

efter tö.

regency [ri:'d3nsi] s regentskap; tillförordnad

regering, förmyndareregering; the i Eng.

land 1810—20.

regenerate I. [ridje'narlit] a pånyttfödd. II. [-eit] tr o. itr pånyttföda[s], väcka[s] till nytt liv. -ion [ridje^narei'Jn] s
pånyttfödelse, ny|-skapelse, -alstring; teoi. ny födelse; baptismal /v» pånyttfödelse genom dopet, -ive [-ativ] a°
pånyttfödande, förnyelse- [work], -or [-eita] S jfr -e II; tekn. regenerator i gasugnar &o. regent [ri^nt] I. s 1.
regent[inna], riksföreståndare isht under monarks minderårighet el. frånvaro. 2. Am. medlem av styrelsen för
statsuniversitet. II. a efter subst. regerande [Queen (Prince) ^ship [-Jip] s regent|skap, -värdighet. Reggio
[re'd3io(u)] npr.

regicidllal [redjisai'dl] a° benägen för (hörande till) kungamord. -e [re^isaid] s 1. kungamördare. 2. kungamord.
régie [rei^i/, - -] s statligt tobaksmonopol, regime [rei^i/m] s 1. regim, styrelse, regering. 2. skick, ordning,
tillstånd. 3. levnadsordning, träning, kurs. ~n [re'd^iman] s 1. regim, styrelse. 2. läk. levnadsordning, kur, diet. 3.
gram. styrande, rektion. regiment [re'd3(i)mant] I. s 1. * regemente, styrelse. 2. & regemente. II. tr 1. & formera i
regemente[n]. 2. organisera i grupper. *v,al [red3ime'nt(a)l] a° regements-; ~ articles uniformspersedlar; tailoring
uniformsskrädderi. ~als [red3ime/ntlz] s Pi. uniform. nation [-ei'Jn] s organisering i grupper. Regina [ridjai'na] s
lat. regerande drottning. Reginald [re'd^inld] npr.

region [ri:d3n] s region, nejd, trakt; Midi. äv. rymd, rike; the lower (upper) dödsriket (himlen). ~al [ri:'d3an(a)l]
a° hörande till ett visst område; lokal-, registller [re^isty I. s 1. register, officiell förteckning, längd, rulla: ~ office
se -ry office. 2. mus. a) register, tonläge; b) orgelregister. 3. spjäll; tekn. regulator. 4. registreringsapparat. 5.
boktr. register; make ~ täcka (motsvara) varandra: in ~ precis motsvarande. II. tr 1. [in]registrera, an-, för|teckna,
införa i en längd; mantalsskriva; ~ o. s. låta inskriva sig. 2. lägga på minnet. 3. järnv. pollettera resgods. 4. post.
rekommendera brev; a ~ed letter ett rekommenderat brev (F rek). 5. tekn. om instr. registrera, [ut]visa. -rar [-ra:',
äv. - --] s registrator; roteman. -ration [-rei'Jn] s [inregistrering. -ry [-ri] s 1. registrering. 2. t register, registratur;
~ office registreringskontor; byrå för borgerlig vigsel; servants' r>u tjänstebyrå, kommissionskontor. 3.
registerkontor.

Regius [ri/d3(i)as] a; ~professor i oxf. o. Cambr. professor vars lärostol inrättats av Henry VIII &c.

regnllal [re'gn|al] a regerings- [year]. -ant[-ant]

a regerande, härskande, regorge [ri/go/dj] I. tr åter utspy (lämna ifrån sig). II. itr återsvalla.
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rejoicingly

regress I. [ri'/gres] s regress, återgång. II. [rigre's] itr återgå, gå tillbaka. ~ion [-[ri-gre'Jn]-] {+[ri- gre'Jn]+} s
regression, återgång. ~ive[rigre'siv] a° regressiv, återgående, tillbakaverkande. regret [rigre't] I. tr 1. vara ledsen
(känna ledsnad, sörja) över; beklaga, ångra; I ~ to say jag får tyvärr säga; I ~ not having been able to come jag
beklagar att jag inte kundekom-ma; it is to be r^ted det är att beklaga (beklagligt). 2. sakna, känna saknad efter.
II. s 1. ledsnad, sorg [at, for över]; beklagande, ånger; express ~ for framföra sitt beklagande av, be om ursäkt
för; it is a matter of [deep] ~ det är [mycket] att beklaga; hear with ~ that till sin ledsnad höra att; refuse with



much (many avböja med mycket beklagande (högst ogärna). 2. saknad [for efter]. ~ful [-f(u)l] a° bedrövad, full
av saknad (ånger); sorglig, stable [-abl] a° beklaglig, bedrövlig, tråkig, regt. rarkortn. för regiment.

regular [re'gjula] I. a.° 1. reguljär, regelbunden, -mässig; fast, stadig, jämn, ordentlig;

army stående här, stam; ~ customer stamkund; ~ frequenter ibi. stamgäst; keep ~ hours vara regelbunden i sina
tider; a ~ life ett regelbundet (ordentligt) liv; /x, people folk som lever ordentligt, stadgade människor; ~ soldier
fast anställd (stamanställd) soldat, stamsoldat. 2. reglementarisk, regelrätt, formlig, korrekt. 3. F riktig, äkta,
sannskyldig [hero, brick, rascal]. 4. kat. kyrk. regular. II. s 1. [vani. pi. ~s] fast anställda (värvade, linjesoldater,
stam. 2. kat. kyrk. ordenspräst. 3. F fast anställd person. III. adv P regelbundet; riktigt, ordentligt. ~ity
[regjulæ'riti] s regelbundenhet, regelmässighet; ordentlighet. ^ization [-raizei'Jn] s reglering. ~ize [-raiz] tr göra
regelbunden, reglera, regulatlle [re'gjuleit] tr reglera, ordna, inrätta, styra; rucka klocka, -ion [regjulei'Jn] s 1.
regierling, -ande. 2. regel, föreskrift, bestämmelse; pi. är. [ordningsstadga, reglemente; attr. reglementerad,
reglementsenlig [size, uniform], av. sedvanlig; exceed the ~ speed överskrida föreskriven hastighet; monastic
klosterregler, -ive [-iv] a 1. reglerande. 2. reglementarisk. -or [-a] s isht tekn. regulator.

regurgitate [riga/dgiteit] vetensk. I. tr åter kasta upp (uppspy). II. itr strömma tillbaka, rehabilitate [ri:(h)abi/liteit]
tr rehabilitera, [åter] upprätta, -ion [ri,/(h)abixlitei/Jn] s rehabilitering, upprättelse. Rehan [rei'an] npr.

rehash [rii'hge'J] I. tr biidi. uppkoka, servera i ny form. II. s biidi. uppkok, rehear [ai'hi'a] tr åter höra, upptaga
måi till

ny behandling, rehearsüal [riha:'sll] s 1. uppläsning; återgivande, upprepning. 2. teat, repetition; dress

~ teat, general-, kostym|repetition; be in ~ vara under inövning, -e [-] I. tr 1. uppläsa, föredraga; upprepa. 2.
uppräkna, genomgå. 3. % förtälja, besjunga. 4. teat, repetera, inöva. II. itr hålla repetition. Rehoboam
[ri(:)abo(u)'am], Reid [ri:d], Reigate [rai'git] nprr.

reign [rein] I. s regering, välde; regeringstid: ~ of terror skräckvälde; under (in) the ~ oj under ngns regering. II.
itr regera, härska +[over över], råda &v. biidi. Reikjavik [re'kjavik] npr.

reimburse [ri/imba/s] tr återbetala [ngn rar] utlägg o. d.f ersätta, gottgöra, [be]täcka kostnad, r^ment [-mant] s
återbetalning, ersättning, gottgörelse, [be]täckning. Reims [ri:mz] npr.

rein [rein] I. s tygel ofta Midi, i pi., töm; assume et. take (drop) the of government fatta (släppa) tyglarna
(regeringstömmarna, styrelsen. ledningen); draw ~ hålla in hästen, hålla tillbaka i fråga om utgifter; give a horse
the «%,[*] ge en häst lösa tyglar; give \_free] ~ (the to o.'s imagination ge fria tyglar åt (släppa lös) sin fantasi;
hold (keep) a tight ~ over hålla i sträng tygel, hålla stramt. II. tr tygla av. biidi.; ~ in (back, up) hålla inne
(tillbaka) häst, äv. bildl. reindeer [rei'ndia] s zooi. ren. reinforce [rr.info/s] I. tr förstärka; concrete armerad
betong. II. s isht tekn. förstärkning. svinent [-mant] s förstärkning i aiim. reins [reinz] s Pi. aid. njurar; trakten
kring

njurarna, länder, reinstate [ri/instei't] tr 1. åter insätta fin i ämbete o. d.]. 2. återställa 1 behörigt skick el. till häl-
san. ~ment [-mant] s återinsättande; återställande jfr föreg. reinsurance [rir'inJValrans] s återförsäkring, -e [-] I. tr
återförsäkra. II. itr skydda sig genom återförsäkring, reis [reis] (pi. ~ [reiz]) s reis portug. mynt. reissue [rir'i'sju:]
I. itr åter utgå. II. tr åter utgiva (utsläppa i rörelsen). III. s nytt utgivande, nyemission, reiteratlle [rin'tarleit] tr
upprepa ånyo (gång på gång), -ion [-ei'Jn] s nytt (ideligt) upprepande, reive [ri:v] se reave.

reject [rid3e'k|t] tr 1. förkasta, tillbaka-, av|-visa E&t. suitor friare], försmå [offer]: be äv. få nej, av. bli kuggad.
2. avslå [proposal, request]. 3. ge ifrån sig, kräkas upp. oJon [-Jn] s förkastjande, -else, avvisande; avslag,
rejoiclle [ridgoi's] I. tr glädja, fröjda; be ~d at (by) glädja (fröjda) sig åt ngt [fo inf. åt att]. II. itr glädja sig,
fröjdas, jubla [at, in, over åt, över]; ~ in äv. skämts, ha att glädja sig åt att äga ngt. -ing [-ig] s fröjd, gamman,
jubel; pi. rsjs festligheter, glädjefest, jubel, -ingly [-igli] adv med fröjd (glädje).
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reline

rejoin [riQdjoi'n]1, tr 1. åter sammanfoga. 2. åter förena sig med (slnta sig till, uppsöka). 3. [ri-J genmäla, svara.
II. itr jur. avge svaromål. /v/der [-da] s genmäle, svar, replik, rejuvenilate [rid3u:'vin|eit] I. tr föryngra. II. itr
föryngras, -ation [-ei'Jn] * föryngring, -esc® [-e's] itr föryngras, -escence [•e'sns] s föryngring, -escent [-e'snt] a
som blir nng på nytt.

rekindle [rr/ki'ndl] tr 0. itr ånyo npptända[s]. rel. förkortn. för relatively]; relics; religion; religious.

relapse [rilæ'ps] I. itr 1. återfalla, åter försjunka [into i tillstånd, stamning]. 2. åter insjukna, f& recidiv. II. s 1.
återfall. 2. recidiv. relatlle [rilei't] I. tr 1. relatera, berätta, förtälja, skildra. 2. sätta i samband [to med]. II. itr
hänföra sig, stå i relation [<o till] ei. förbindelse (samband) med, ha avseende på; -ing to isht i mbriker o. d.
angående, om. -ed [4d] a besläktad av. Midi. [to med]; closely ~ nära släkt, närbesläktad, relation [rilei'Jn] s 1.
berättelse, relation. 2. förhållande, relation; in ~ to i förhållande till; have (bear, hold) a oj to stå i visst
förhållande till (samband med). 3. vani. pi. om inbördes personligt förhållande; the between them (their **s to
each other) deras inbördes förhållande; their are rather strained de stå i ett rätt spänt förhållande till varandra. 4.
släkting; a ^ of mine en släkting till mig; what

1. a relativ; hänförande sig, stående i förhållande (samband), som har avseende [fo till, på]; inbördes; be ~ to im.
motsvara; ~ to av. beträffande, rörande. II. s 1. släkting. 2. gram. relativpronomen, -ely [- -ivli] adv relativt,
jämförelsevis. -Ity [-i'viti]* vetensk. relativitet.

relax [rilse'ks] I. tr 1. slappa, lossa på, låta slakna, släppa efter; o/ the bowels laxera. 2. mildra stränghet, dämpa;
Utjämna pannans veck. 3. minska [effort]. II. itr 1. slappas [av. in o.'s efforts], bli slapp, slappna, slakna, giva
efter; -Hbi. vila sig. 2. mildras, dämpas, mation [-[ri:-læksei'J~n]-] {+[ri:- læksei'J~n]+} s 1. vederkvickelse,
förströelse. 2. slappnande, dämpning, lindring, mildrande.

1. relay [ri:'lei', ar. ridei'] I. s 1. ombyte isht friska hästar, skift, arbetslag, omgång; ~[--]

-t-race sport, stafettlöpning; budkavletävling. 2. + [- -] tja, -relä. II. tr o. itr förse med (få) avlösning (ombyte);
radio. reläa.

2. relay [rr/lei'] tr lägga om'.

release [rili*/s] I. s 1. lös|givande, -släppande, frigivning; ~ on probation jur. villkorlig fri-givning. 2.
befrielse,förlossning [from från], frikallande. 3. jur. Överlåtelse av egendom el. rättighet; överlåtelsebrev. 4.
kvitto. 5. mck. utlös-ningsarm. II. tr 1. lös|giva, -släppa, frigiva.

2. släppa [hold]. 3. befria, förlossa [from

från], frikalla; frigöra, utlösa. 4. jur. efterskänka [debt, tax], avstå från. 5. jur. överlåta [property,right]. 6. visa
film för första gången, relegatile [re'ligjeit] tr 1. förvisa. 2. hänföra [to till klass]. 3. hänskjuta, överlämna [to åt,
till ngn]. 4. hänvisa ngn [to till], -ion [-ei'Jn] 8 1. förvisning. 2.överlämnande,hänvisande, relent [rile'nt] itr
mjukna, vekna, bli mild, låta beveka sig, giva efter, ^less [-lis] a° obeveklig, obarmhärtig, relevanilce, -cy
[re'livonls, -si] s tillämplighet [to på], samband med saken i fråga, -t [-t] a° relevant, hörande till saken, tillämplig
[to på], reliability [ril|afabi'liti] s pålitlighet, tillförlitlighet, ibi. vederhäftighet, -ble [-ai'abl] a° pålitlig,
tillförlitlig, n»i. vederhäftig, -nce [-ai'ans] s tillit, förtröstan \§up]on till, på]; have (place, feet) ~ [up]on (in) hysa
tillit (sätta sin lit ei. förtröstan) till, -nt [-ai'ant] a tillits-, förtröstansfull, relic [relik] « relik; pi. kvarlevor [av.
ngns jordiska kvarlevor, stoft], lämningar, minnen [of från, efter], relict [relikt] $ 1. &id. efterlämnad maka,
änka. 2. relikt.

relief [rilr/f] s 1. lättnad, lindring; afford (bring, give) ~ skänka lättnad, lindra, hjälpa. 2. understöd, bistånd, hjälp
i nöd, fa» &c; poor r\j,f>u of the poor fattigvård iaiim.; parish (parochial) ~ fattig|hjälp, -understöd; ~ fund
understödsfond; ~ works [-nödhjälps-arbete^];-] {+nödhjälps- arbete^];+} bestow ~ on giva hjälp (understöd) åt.



3. undsättning [of av belägrad plats]. 4. befrielse, avhjälpande. 5. avlösning av. avlösande personer, vaktombyte.
6. relief, upphöjt arbete [high (low) stand [out] in ~ from framstå mot (från) bakgrund, avteckna sig mot; bring
(throw) into strong ^ starkt framhäva, relievlle [rili/v] tr 1. befria [from, of från bör-da o. d.; a p. of his purse
skämts, ngn från hans börs]. 2. undsätta. 3. understödja, bispringa, hjälpa i nöd; -ing officer ung. fattigvårds|-
sy8sloman, -assistent. 4. lätta, lugna; lindra, avhjälpa [distress, suffering], mildra; ~ o.Js conscience lätta sitt
samvete; ~ o.'s feelings ge luft åt sina känslor. 5. avlösa [guard vakten]. 6. bUdi. variera enformighet, bryta av,
friska (lysa) upp, krydda. 7. framhäva, låta framstå i relief (avteckna sig); against i relief mot. -o [Ao(u)] s konst,
relief, religion [rili'd3(a)n] s religion, gudsfruktan; enter into (be in) ~ avlägga (ha avlagt) klosterlöftet; get ~ P
bli religiös (läsare). ~ism [-izm] s överdriven religiositet, religiöst nit. religious [rili'djas] I. a° 1. religiös i aiia
bet., religions-; gudfruktig, from; <v/ establishment from stiftelse. 2. hörande till kloster, klos-ter- [life]; ~ house
isht kloster. 3. samvetsgrann [care, exactitude], noga. II. s klosterbröder, -syster, munk, nunna, reline [rr/lai'n] tr
fodra om.
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remise

relinquish [rili'gkwi/] tr 1. lämna iaiim., avstå från [right], avträda, överlåta, efterskänka, lämna ifrån sig,
övergiva; uppgiva, låta fara £hoper idea]. 2. släppa [a thing held], ^ment [-mant] s lämnande, övergivande;
avstående, uppgivande, reliqullary [re'likwari] s relikskrin, -iae [rili'k-

wii:] s pi. int. lämningar, relish [re'lij] I. s 1. angenäm smak [of av], biidi. av. behag, krydda; high ~ stark smak
(biidi. krydda); meat has no ~ when one is ill kött smakar en inte när man är sjuk; Yorkshire ~ slags pikant
[biffstek «]sås. 2. egendomlig bi-Smak, biidi. svag anstrykning [of av]; kryd-4-dande tillsats, 'krydda'. 3. smak,
tycke; have a ~ for ha smak för [he has no ~ for [-poet-ry];-] {+poet- ry];+} eat (read) with [great]

relume [ril(j)u:'m] tr poet. åter tända (upplysa), rely [rilai'] itr lita, förtrösta [$up~]on på]; you may ~ upon it that
he will be here ni kan lita på att han kommer att vara här. rem. »rkortn. för remark[s~]. remain [rimei'n] I. itr 1.
återstå; finnas (vara, bliva, leva) kvar, ännu existera (förekomma); he alone of his family han är den ende
kvarlevande av familjen (den ende av familjen som ännu lever, av. the only one ing of his family); it [still] to be
proved det återstår ännu att bevisa (påvisa); it for me to tell you det återstår för mig att säga er; it r^ed with him
to make them happy det blev edan hans uppgift att göra dem lyckliga. 2. laht med subst. el. pred* adj. förbliva,
fortfara att vara; ~ single (a bachelor) förbliva ogift; this certain detta förblir sant och visst; I ~ Yours truly i brev
jag förbliver [städse] Eder .. 3. med best. stanna [a week; till next morning; to dinner], kvarstanna [af, in på
stftiie, i]; ~ behind stanna kvar. II. s 1. vanl. pi. återstod, lämningar, kvarlevor. 2. pi. ngns jordiska kvarlevor,
stoft. 3. pi. ngns efterlämnade skrifter (verk). 4. foralämning, fornminne [of av, efter]. ~der [-da] I. s 1. återstod,
rest; attr. av. överbliven, återstående. 2. mat. rest. 3. bokh. pi. rest|exemplar, -upplaga. 4. jar. hemfallsrätt till
egendom. II. tr realisera (slumpa bort) böcker, rellmake [rr/lmei'k] tr göra om, omskapa, -man [-mæ'n] tr 1. åter
bemanna fartyg o. d. 2. åter bemanna sig (göra till man), remand [rima/nd] I. tr återsända, ishtjur. skicka

tillbaka fånge i fängelse för vidare utredning. II. s jur. återsändande i fängelse; be kept under rw sitta i
rannsakningshäkte: the case is under ~ målet är uppskjutet i avvaktan på vidare rannsakning, remark [rimcr/k] I.
* 1. uppmärksammande; worthy of ~ beaktans-, an märknings)värd, märklig. 2. anmärkning, yttrande; make a ~
(some fälla ett yttrande (yttra sig); offer (pass) "vs upon komma fram med (göra) anmärkningar över (på); open
to ej fri för anmärkningar (klanderfri). II. tr 1. iakttaga, märka, lägga märke till. 2. anmärka, yttra. Hl. itr; ~
[up]on göra anmärkningar (yttra ngt) om, av. yttra sig om; n>i. anmärka på [the faults of others]. *vable [-abl] a
märklig, märkvärdig, beaktans-, anmärkningsvärd [for för]. <x/ably [-abli] adv märkvärdigt, anmärkningsvärt,
synnerligen, remarrlliage [ri:'mæ'ri|d3] s nytt giftermål, om-

gifte. -y [-] tr o. itr gifta om sig [med]. Rembrandt [re'mbrænt] npr. remedillable [rimi:'dia|bl] a° möjlig att bota



(avhjälpa), -al [-1] a° läkande, [avhjälpande. -less [re'midilis] a° utt. obotlig, ohjälp-

Hg.

remedy [re'midi] I. s 1. bote-, läkejmedel [for för, mot]; hjälpmedel, bot, hjälp [for, against för, mot]; home
(household) ~ huskur: find a ~ for råda bot för; there is no ~ but . . det finns ingen annan hjälp (utväg) än ..;
beyond (past) o* obotlig[t], ohjälplig[t]; in ~ of till avhjälpande av. 2. jur. rättsligt medel att erhålla upprättelse
ei. ersättning. II. tr bota sjukdom &c; råda bot för, avhjälpa, remember [rime'mba] I. tr minnas, ihågkom-ma;
erinra sig; ~ to come! glöm inte att komma! let it be ~ed that må man komma ihåg att; he *»ed me in his will han
kom ihåg mig i sitt testamente; ~ me kindly to them hälsa dem [så mycket] från mig; he begs to be <*»ed to you
han ber hälsa dig. II. ref, aid. påminna Sig [of ngt], remembrance [rime'mbrans] s 1. minne av. ss. förmåga,
hågkomst; in ~ of till minne av; bear (have) in ~ ha i minnet; put in ~ of påminna om; within my ~ så långt jag
kan minnas. 2. minne[stecken], suvenir; as a ~ till minne. 3. pl. hälsningar till vänner o. bekanta. ~r [-a] s 1. eg.
påminnare; memento, påminnelse [of om], minneslista. 2. slags tjänsteman hos City of London. remind
[rimai'nd] tr påminna, erinra [of om].

~er s eg. påminnare; påminnelse. Remington [re'migtan] npr. reminisce [remini's] tr o. itr F minnas; gå upp i sina
minnen. ~nce [-ns] s 1. minne (: vad man minnes), hågkomst; ofta pl. ngns nedskrivna minnen. 2. reminiscens.
~nt [-nt] a ihågkom-mande; erinrande [of om], remise [rimai'z] tr jur. överlåta.
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rendezvous

remiss [rimi's] a0 slapp, loj, försumlig [in i ngt], efterlåten. ~ible [-ibl] a möjlig att förlåta ei. efterskänka. ~ion
[rimi'Jn] $ 1. förlåtelse [of sins för synder]; tillgift; teoi. syndaförlåtelse. 2. efterskänkande [of debt]. 3.
avtagande, minskning. 4. lindring i smarta

0. d.

remit [rimi't] I. tr 1. isht om Gud förlåta [s/ws], tillgiva. 2. efterskänka [debt, punishment]. 3. mildra, minska, låta
slappas. 4. remittera, hänskjuta [to till]: jur. återförvisa tm underrätt. 5. hänvisa [to till]. 6. åter försätta [into i
tillstånd]. 7. uppskjuta [fO,- till till]. 8. hand. översända [money], tillställa. II. itr slappas, ge med sig, avta i
styrka, mildras. ~tal [-1] s

1. förlåtelse [for a sin]; efterskänkande [of a debt (penalty)]. 2. remittering, hänskjutan-de. stance £-ns] s 1.
penningeremis sa, översändande av pengar; ~ man emigrant som lever på remissor hemifrån. 2. t Sändning. ~t66
[- -i/] S mottagare av remissa. ~tent [-nt] a läk. remittent, tidtals avtagande [fever]. /vter [-a] s hand, remittent,
avsändare.

remnant [re'mnant] s lämning, rest, återstod,

kvarleva; hand. stuv[bit]. remodel [ri/mo'dl] tr om|forma, -bilda, -arbeta, remonstrallnce [rimo'nstrlans] s
föreställning, gensaga, invändning, protest, -nt [-ant] I. a protesterande. II. s en protesterande, protestant. -te [-eit,
av. re'manstreit] I. itr göra kraftiga föreställningar, protestera [against mot; [up]on för (på grund av) ngt; with
hos]; ~ with av. allvarligt förehålla ngn ngt. II. tr invända.

remorse [rimo/s] s samvetskval, ånger [at, for över]. /N,ful [-f(u)l] a° ångerfull. ~less [-lis] a samvetslös; hjärtlös,
obarmhärtig, remote [rimou't] ac avlägsen i tid, rum o. Midi., fjärran; avsides liggande (belägen); ~ ages svunna
tider; a kinsman en släkting på långt håll (avlägsen släkting); a <%/ look en frånvarande min; ~ from the subject
främmande för ämnet; I have not the conception (idea) of jag har inte den avlägsnaste föreställning om (tanke
på). ~|y [*li] adv fjärran, avlägset, långt borta, på långt håll av. om släktskap o. d. <v/ness [-nis] s avlägsenhet,
stort avstånd av. Midi., avlägset läge. remould [rk'mould] tr om]gjuta, -stöpa, -ar-

beta, -gestalta, remount [ri:mau'nt] I. tr 1. åter bestiga. 2. hjälpa ngn att sitta upp. 3* förse med ny [a] häst[ar]. II.



itr 1. åter uppstiga (sitta upp).

2. gå tillbaka [to till punkt, tid]. III. * X re-mont.

removability [rimu^vabiliti] s 1. avsättlighet.

2. flyttbarhet. removllable [rimu:'v|abl] a° 1. avsättlig. 2. flyttbar. -al [-1] s 1. avlägsnande, bortskaffande,
undanröjande. 2. tjänstemans avsättning, avskedande; ibi. förflyttning. 3. flyttning till an-

nan bostad o. d. -e [-] I. tr 1. flytta [bort, [-undan],-] {+un- dan],+} förflytta; avlägsna, bortskaffa, undanröja; av.
röja ngn ur vägen; «v» a boy from school taga en pojke ur skolan; the cloth duka av; ~ furniture flytta möbler;
verkställa flyttningar; mountains Midi, försätta berg, göra underverk. 2. av|sätta, -skeda. 3. skoi. [upp]flytta [into
the sixth form], 4. i part. om maträtt avlöst, följd [by av]. II. itr flytta fr&u bostad, avflytta; Midi. draga bort,
försvinna. III. s 1. flyttande, flyttning sällan om ombyte av bostad. 2. skol. flyttning [4ntO till högre klass]; get
o.'s ou få flyttning, bli flyttad. 3. i vissa eng. skolor: en viss klaSS. 4. ^ mellanrum, avstånd; grad, steg; but one
(a) from blott ett steg från. 5. släktled. 6. $ maträtt, -ed [-d] a avlägsen, skild; Jirst cousin once ~ kusins barn el.
faders (moders) kusin, -er [-a] s 1. [nu isht ~ of furniture] innehavare av flyttnings- och speditionskontor [äv.
furniture-r*J]. 2. fläckuttagningsmedel. remunerate [rimju/narleit] tr 1. vedergälla, gottgöra, belöna. 2. om sak.
löna, ersätta, -lon [rimju^narei'Jn] s lön, ersättning, gottgörel-se. -ive [-ativ] a lönande, inbringande. Remus
[ri:'mas] npr.

renaissance [ranei'sns] s renässans; the

renässansen, renal [ri'/nal] a hörande till njurarna, rename [ri/nei'm] tr ge nytt namn åt. renascenllce [rinæ'sn|s] s
1. pånyttfödelse. 2. renässans, -t [-t] a pånyttfödd, nyvaknande, återuppstånden. rencounter [renkau'nta] st 1.
möte. 2. sammanstötning, skärmytsling; duell, rend [rend] imp. o. pp. rent [rent] I. tr slita, riva [sönder]; splittra,
klyva; ~ o.'s garments åid. riva sina kläder; /x/ o.'s hair slita sitt hår. . II. itr remna, spricka (gå) sönder, render
[re'nda] L tr 1. återgälda; ~ thanks hembära tack; ~ good for evil vedergälla ont med gott. 2. aid. åter|giva, -ställa
[av. t^ back], 3. återge ron, uttryck, tolka, framställa. 4. återge [by med; in another language på ett annat språk],
översätta [into Swedish till svenska]. 5. överlämna, [utjämna [av. ~ up], uppgiva [fortress]. 6. avlägga [an
account of räkenskap för], avge [an answer], anföra [reason]; account <^ed hand. förut insänd räkning. 7. erlägga
[tribute], [be]visa [honour, obedience]; ~ assistance (help) lämna hjälp; ~ a service göra en tjänst. 8. isht med obj.
o. pred. adj. göra; this it probable detta gör det sannolikt; the tone ~ed it an insult tonen gjorde det till en
förolämpning; ~ o. s. ridiculous göra sig löjlig. 9. tekn. a) smälta fett, rena; b) grov-rappa, brukslå första g&ngen.
II. S 1. arrendators prestation. 2. tekn. grovrappning. ~»ng [-rig] s jfr render 1; isht återgivande, tolkning,
översättning.

rendezvous [ro'ndivu:, av. ra:'d-, äv. -deiv-] fr.
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repeatedly

I. 8 rendevu, avtalat möte; samlings-, mötes|-plats [av. place of II. itr mötas, rendition [rendi'Jn] * %
överlämnande, uppgivande.

renegade [re'nigeid] s renegat, överlöpare, avfälling.

renew [rinju:/] I. tr 1. förnya, göra ny (ung) igen, återuppliva, -väcka. 2. renovera, ersätta, förstärka. 8. förnya
[attach, lease, [-promise],-] {+pro- mise],+} börja på nytt, åter upptaga ämne, upprepa; a loan omsätta ett lån;

1. rennet [re'nit] s kalvlöpe.

2. rennet [re'nit] s renett ippeisort. Rennie [re'ni] npr.



renounce [rinau'ns] I. tr 1. avsäga sig [claim, right], avstå från, uppgiva [attempt, design, all thought of]', ~ a
belief avsvärja en tro; ~ the world avsäga sig (försaka) världen. 2. förneka, ej mer vilja kännas vid [son, friend].
3. kort. visa sig renons i f&rg. II. itr 1. jur. avsäga sig sina anspråk. 2. kort. vara renons o. svara med annan färg.
renovatlle [re'nov|eit] tr renovera; förnya, återställa. -ion [-ei'Jn] s renovering; förnyelse, återställande, renown
[rinau'n] s ryktbarhet, namnkunnighet, berömmelse. ~ed [-d] a namnkunnig, frejdad, ryktbar, vida berömd [for
för]. Renshaw [re'njo:] npr.

1. rent [rent] imp. o. pp. av rend.

2. rent [rent] s 1. spricka (reva) i tyg. 2. rem-na, klyfta, spricka i jorden. 3. sönderslitande.

3. rent [rent] I. s 1. jordränta, arrende, avgäld; what ~ does he payt vad betalar han i arrende (hyra)? black ~
arrende in natura «i. i dagsverken; white ~ arrende i reda pen-> gar. 2. hyra för bostad, maskin o. d. II. tr 1.
arrendera, hyra [for för summa]. 2. utarrendera, hyra ut Eav. ~ out; to till]. 3. pålägga ngn ett visst arrende; he
»us his tenants low han håller låga arrenden. III. itr vara utarrenderad (uthyrd) [at till, för pris]; ~ high (low)
betinga ett högt (lågt) arrende. 'V/al [-1] S 1. räntebok förteckning p& inkomster av arrenden o. d.; ngira
inkomster av arrenden o. d. 2. arrendesumma; hyra. ^-charge [-tjaidg] s jur. intecknad jordränta. ~er [-a] s
arrendator, förhyrare. ~-free [-fri:'] I. a fri från hyra (arrende), hyresfri. II. adv fritt från hyra (arrende), hyresfritt.

Rentoul [rantu/1] npr.

rent-llroll [re'nt|roul] se rental 1. -service [-sa:"-

vis] s ung. personlig arrendeprestation, renunciation [rinA^nsiei'Jn] s 1. avsägelse, avstående; avsvärjande. 2.
förnekande. 3. självförnekelse.

reopen [ri:'ou'pn] tr o. itr åter öppna[s] &c. 1. rep [rep] s rips tygsort.

2. rep [rep] s S lättsinnig sälle, kanalje.

3. rep [rep] s skoi. S mkortn. ar repetition [stycke till] utanläsning.

rep. förkortn. rar report; reporter; representative; republic[an].

repaid [ri(:)pei'd] imp. o. pp. av repay.

1. repair [rips'a] I. itr begiva sig; vända sig [to till; for för att få]; ~ to äv. ofta el. allmänt

besöka. II. s aid. 1. tillhåll, tillflyktsort. 2. tillströmning av folk; a place of little ~ ett föga besökt ställe.

2. repair [rips'a] I. tr 1. reparera, laga, istånd-sätta, upphjälpa, återställa; läka [wound]. 2. gottgöra skada, ge
upprättelse för, ersätta förlust. II. itr låta reparera sig, duga att reparera; läkas. III. s 1. reparation, lagning,
iståndsättande, återställande; ibi. läkning; during medan reparation pågår; put a house in ~ reparera ett hus. 2.
gottgörelse,

♦ersättande. 3. [gott] stånd, skick, underhåll av byggnad o. d.; be (keep) in ~ vara (hålla) i gott stånd (väl
underhålla); in good (bad) ~ i gott (dåligt) stånd; out of ^ i dåligt skick, förfallen, bofällig. <%*able [-rabl] a°
möjlig att reparera (laga).

reparallble [re/p(a)rabl] o möjlig att gottgöra (ersätta), ersättlig. -tion [reparei'Jn] s 1. återställande; reparerande,
reparation, upphjälpande, iståndsättning. 2. gottgörelse, ersättning [for för], skadestånd, upprättelse; make ~ to
giva ngn upprättelse &c.

repartee [repa-.ti:'] s kvickt (bitande) svar, snabb replik, av. förmåga att replikera; he was quick at ~ han blev inte
svaret skyldig (var inte svarslös).

repast [ripa/st] s måltid; a good ^ ett gott mål [mat].

repatriate [ri:pæ'trieit] tr o. t itr återföra (* återvända) till fosterlandet, hemsända, re-patriera.

repay [ri(:)pei/], imp. o. pp. repaid [-d] I. tr 1. återbetala pengar, ngn. 2. åter-, gen|gälda, ve-dergälla, besvara,



löna [for för];

repeal [ripi/1] I. tr återkalla förordning, upphäva dom, lag, avskaffa. II. s 1. upphävande, avskaffande. 2. bist.
upphävande av unionen mellan England o. Irland.

repeat [ripi:'t] I. tr 1. repetera, upprepa; r^ing rifle repetergevär; r^ing watch repeterar. 2. uppläsa ur minnet,
recitera. 3. återgiva, säga om', taga om' äv. mus., säga efter, 'bära vidare' ngt omtalat. II. re fl upprepa sig själv,
återkomma i samma form. III. itr återkomma, komma igen. IV. s 1. repeterande, upprepning. 2. mus.
repris[tecken]. 3. fortlöpande mönster. 4. band. förnyad beställning (sändning), ^edly [-idli] adv upprepade gån-
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ger, gång på gång. ~er [-a] * en som repeterar; recitatör; repeter|ur, -gevär, repel [ripe'1] tr 1. driva tillbaka,
tillbakaslå [iattack, invader]; mim. stöta tillbaka (bort), verka frånstötande på ngn. 2. avvärja, motstå. 3. tillbaka-,
av|visa; förkasta. 4. fys. repellera. ~lent [-ant] a 1. tillbakadrivande. 2. frånstötande, motbjudande, avskräckande.

repent [ripe'nt] I. tr ångra; aid. av. opers. it r>*s me that jag ångrar att. II. itr ångra sig; ~ of ångra ngt. III. refl aid.
ångra sig [1 now ~ me]; I ~ me of all I did jag ångrar allt vad jag gjorde, ^ance [-ans] s ånger [for, of över],
ruelse, ^ant [-ant] o° ångerfull, botfärdig. ~ing [-ig] I. o° se »reg. II. s ånger, repercussion [rK'paikA'Jn] s 1.
återstudsning; återskall. 2. Midi. återverkan, repertlloire [re/pat|wa:] s tr. repertoar, spellista. -ory [~(a)ri] s 1. se
föreg. 2. Midi. skattkammare, förråd[srum]. repetiiltion [repiti'Jn] s 1. repetition, upprepning; eftersägning. 2. isbt
skoi. uppläsning ur minnet, av. stycke till utanläsning. 3. konst, replik. -tive [ripe'titiv] a repeterande, repinlle
[ripai'n] itr gräma sig, knota [at, against över], klaga, -ing [-ig] I. a° klagande, knotande. II. s knot, klagan,
replace [ri(:)plei/s] tr 1. sätta (ställa) tillbaka pä sin plats, återinsätta, -ställa. 2. träda i stället för, fylla ngns el.
ngts plats, ersätta [with, by av, med]; be by av. avlösas (efterträdas) av. ~ment [-mant] s åter[in]sättande;
ersättande, replant [ri/pla/nt] tr omplantera, replenish [riple'nij] tr åter fylla, påfylla [with med]. ~ed [-t] a fylld,
full. ^ment [-mant] s påfyllning, repletlle [ri(:)pli:'|t] a 1. fylld [with med]. 2. mätt, stinn [tcith food\ 3. överfylld,
propp-full [with av], -ion [-Jn] s 1. överfyllnad. 2. övermättnad, replica [re'plik|a, ar. riplk'ka] s 1. konst, replik; i
aiim. kopia. 2. mus. repris. ~te [-eit] tr 1. göra en replik av tavla o. å. 2. vika tillbaka. «x4ion [-ei'Jn] s 1.1 anm.
svar, genmäle; jur. kamndes genmäle P& svaromålet. 2. återskall, genljud. 3. reproduktion, kopia, reply [riplai']
I. tr o. itr svara, genmäla, replikera; ~ to a) svara ngn; b) svara på (besvara) ngt, av. bemöta anmärkning,
tillmötesgå uppmaning o. d. II. s svar, genmäle, replik; he made no ~ han gav intet svar; in ~ to till svar på; ~
prepaid teiegr. svar betalt, report [ripost] I. tr 1. rapportera, inberätta, avge berättelse om, redogöra för, anmäla
[to för ngn]; ~ o. s. anmäla (rapportera) sig (sin närvaro) [to för förman]; ~ progress eg. pari. redogöra för hur
saken står (hur långt man kommit), uppläsa protokoll; move to ~ progress i eng. underhuset föreslå att debatten
av-

brytes. 2. rapportera (anmäla) ngn ei. ngt tui bestraffning. 3. berätta, förmäla, omtala; it is r^ed that- det förljudes
(förspörj es) att, det går ett rykte att; speech indirekt tal. 4. referera [discussion, meeting]. II. itr 1. avge rapport
(berättelse) [to för, hos; [up~\on om, över]; ~ well (badly) of avge en gynnsam (ogynnsam) rapport om ngt. 2.
vara referent [for a newspaper åt en tidning]. 3. anmäla sig [to för]. III. s 1. rykte; iw. anseende; the ~ goes (is)
that ryktet förmäler (det går ett rykte) att [av. there is a ^ that]; according to ~ efter vad ryktet förmäler; by
[common] ~ ibi. ryktesvis; know a p. by ~ känna ngn ryktesvis; things of good ~ saker som det talas väl om;
through good and evil ~ i goda och onda dagar. 2. rapport, redogörelse, officiell bérättelse, avgivet utlåtande,
anmälan [of om]; make ~ avge rapport &o. 3. skolungdoms termins-ei. kvartalsbetyg. 4. jur. ofta pi. redogörelse
(protokoll) för förhandlingarna i ett m&l, ibl. dombok. 5. referat. 6. knall (smäll) »v skjutvapen. ~er [-a] s
rapportör; referent för tidning, reporter.

1. repose [ripou'z] tr 1. sätta förtroende el. hopp [in till]. 2. anförtro £t» i ngns händer].

2. repose [ripou'z] I. tr lägga till vila, vila; ~ o. s. vila sig; ~ o.'« men låta sitt folk vila [sig]. II. itr 1. vila [sig]



[from efter]. 2. Midi. vila, vara grundad [on p&]. III. * vila, ro, lugn av. biidi., lugn harmoni, /vful [-f(u)l] a°
stilla, rofylld.

reposit [ripo'zit] tr placera; upplägga, hopa. ~ory [-(a)ri] s 1. förvarings|rum, -plats av. biidi. 2. museum. 3. butik,
nederlag, magasin. 4. begravningsplats, sista vilorum.

repoussé [rapu/sei «l. fr.] rr. I. a driven i metall, repusserad. II. s repusserat arbete.

repp [rep] se 1. rep.

repr. förkortn. lör representing.

reprehenlld [reprihe'n|d] tr utter, klandra, tad-la. -sible [-sibl] o° klandervärd, -sion [-Jn] * klander, tadel;
tillrättavisning.

represent [reprize'nt] tr 1. om wid föreställa. 2. framställa i bild, ibi. skildra; as ar. under bilden av. 3. framhålla,
påpeka [to för ngn], föreställa, -hålla ngn ngt. 4. framställa [as såsom], uppgiva. 5. uppföra skådespel. 6. spela
rou. 7. representera i aiim., företräda, vara ombud för; ibi. motsvara, nation [-[revpriz(e)n-tei'Jn]-] {+
[revpriz(e)n- tei'Jn]+} s 1. framställande; framställning, bild [of av]. 2. teaterföreställning; right of
uppföranderätt. 3. framställning som lämnas, uppgift. 4. föreställning; mak6 ^>s to göra ngn föreställningar. 5.
poiit. representation; representantförsamling. native [-ativ] I. a° 1. representativ i aiim., representerande, typisk
[of för]. 2. poiit. representations- [government, system]. 3. ~ of före-, framställande i bild. 4. föreställnings-
[faculty [-förmåga].-] {+för- måga].+} II. s representant i aiim. [of för]; ställföreträdare, ombud; the House of
R^s i För-
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require

enta staterna Representanternas hus den folkvalda kammaren.

repress fripre's] tr undertrycka, kuva, dämpa; hålla tillbaka, hejda. ~ion [ripre'Jn] s undertryckande, dämpande.
~ive [-iv] a undertryckande, dämpande; hejdande, reprieve [ripri:'v] I. tr giva frist ei. rådrum [from från straff],
bevilja uppskov. II. 5 frist, rådrum, uppskov isht med dödsstraffs verkställande.

reprimand [re'prima:nd] I. s isht offlcieii skarp tillrättavisning; F skrapa. II. pv. - - -] tr skarpt tillrättavisa [for
för], F läxa upp. reprint [ri/pri'nt] I. tr omtrycka. II. s om-,

ny|tryck, ny upplaga; sär-, separat|tryck. reprisllal [riprai'z|l] s 1. hist, beslagtagande av utländsk undersåtes
egendom. 2. repressalier, vedergällning; make utöva repressalier; as a (by way of ~[s]) for till vedergällning för. -
e [-] s 1. vani. pi. onera, pålaga & fastighet. 2. t repris, reproach [riprou'tj] I. s 1. förebråelse [av. term of »v],
klander; heap on överhopa med förebråelser. 2. skamfläck, vanära [a ~ to [-civilization],-] {+civ- ilization],+} II.
tr förebrå ngn [with för; for-ing], förevita ngn ngt; klandra [offence]. ~ful [-f(u)l] a° förebrående, klandrande.
~less [-lis] a tadel-, klanderjfri, oklanderlig, otadlig, reprobatlle [re'prob|it] I. a förtappad, av Gud förkastad;
förhärdad, moraliskt fördärvad. II. s förtappad syndare, förlorad varelse; genomför-därvad usling. III. [- -eit] tr
om Gud förkasta; skarpt ogilla, fördöma, -ion [-ei'Jn] s 1. teoi. förjkastelse, -tappelse. 2. skarpt ogillande,
fördömande.

reproduclle [ri:pra|dju:'s] I. tr 1. ånyo frambringa (producera, framställa). 2. reproducera, återgiva. 3. förnya;
fortplanta. II. itr fortplanta sig. -tion [-dA'kfn] s 1. förnyad produktion (alstring). 2. bioi. fortplantning;
nyalstring. 3. reproducerande, återgivande; reproduktion isht av konstverk, -tive [-dA'ktiv] a reproducerande;
fortplantnings- [power [-förmåga].-] {+för- måga].+}

reproof [ripru:'f] s skarp förebråelse, tillrättavisning [for för]; a glance of "w en förebrående blick.



reprovllal [ripru:'v|l] s ogillande, klander, -e [-] tr tillrättavisa, förebrå, ban na [for för]; ogilla, klandra, -ing [-ig]
a° förebrående, tillrättavisande, reps [reps] se 1. rep.

reptillie [re'ptail] I. s reptil, kräldjur. II. a krälande, reptil- föress], -ian [repti'Iion] I. a liknande en reptil, reptil-.
II. s reptil. Repton [re'ptan] npr.

republic [ripA'blik] s republik, fristat; the ~ of letters vitterhetens republik, skönlitteraturen. ~an [-an] I. a
republikansk. II. s republikan.

liggörande. 2. ny upplaga, eftertryck, -ish [ri:'pA'bliJ] tr på nytt offentliggöra.

repudiate [ripju/dieit] tr 1. förkasta, tillbakavisa. 2. förneka, ej vilja kännas vid, vägra att erkänna [obligation,
debt]. 3. förskjuta hustru, -ion [ripjufdiei'Jn] s 1. förkastande. 2. förnekande. 3. förskjutande.

rèpugnanllce [ripA'gnan|s] s 1. motsägelse, inkonsekvens. 2. mot|strävighet, -vilja, avsky [to, against mot], olust,
-t [-t] a° 1. stridande [to mot], oförenlig [with med]. 2. motspänstig, -strävig [io mot]. 3. motbjudande, stötande
[to för]; högst osympatisk, frånstötande.

repulslle [ripA'l|s] I. tr 1. driva (slå) tillbaka [attack, enemy]. 2. avslå, tillbaka-, av|visa [offer, request]. II. s 1.
tillbaka[slående, »drivande. 2. av|slag, -visande, vägran; bakslag; meet with [a] ~ få avslag, -ion [-Jn] s 1. till-
baka|drivande, -slående. 2. fys. repulsion. 3. motvilja, -ive [-siv] a° 1. tillbakadrivande [of ngt]. 2. fys. repulsiv.
3. frånstötande, motbjudande.

repudiable [re'pjut|abl] a° reputerlig, aktnings-, hederjvärd, hederlig, aktad, -ation [-ei'Jn] s anseende, reputation,
vani. gott [namn och] rykte; have the ~ of.. ha rykte om sig för att vara . have a ~ for vara allmänt känd för ngt;
knoio from (by) ~ känna ngn par renommé; people öf ~ personer med anseende, -e [ripju:'t] I. tr mest i pass. anse;
his father hans förmente fader; he is [as ei. to be] the best doctor han anses vara den bästa läkaren; be well (ill)
^>d of ha gott (dåligt) anseende (rykte). II. * anseende: [gott] namn och rykte; I know him by ~ jag känner
honom par renommé; be [held] in good (bad) ~ ba gott (dåligt) rykte om sig, vara väl (illa) känd; be [held] in
[high] ~ stå i (åtnjuta) högt anseende [among bland, av]; men of ~ personer med anseende, -edly [-fripju:'-tidli]-]
{+fripju:'- tidli]+} adv enligt allmänna omdömet (meningen).

request [rikwe'st] I. s 1. anhållan, begäran av. konkr.; anmodan; at a p.'s ~ (at the ~ of) på begäran (anmodan) av;
by »x» på begäran; make [a] ~ for anhålla om. 2. efterfrågan; be in great ~ vara mycket eftersökt (begärlig), röna
stor efterfrågan; come into bli eftersökt &o. II. tr 1. anhålla om, begära, utbedja sig [to inf. att få göra ngt; from,
of hos, av]; Mr B. the honour (pleasure) of Mr C.'s company to dinner herr B. har äran inbjuda herr C. till
middag; the favour of an answer is ~ed om benäget svar anhålles. 2. anmoda, bedja [a p. to do a th.].

requiem [re'kwiem] s lat. själamässa, rekviem.

require [rikwai'a] I. tr 1. om pers. begära, fordra, kräva [of, from, at the hands of av, från; a p. to do att ngn skall
göra]; the books r^d i brev de Önskade böckerna. 2. [er]fordra, kräva, behöva, àid. tarva; ~d av. erforderlig,
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nödvändig; ~ care om sak. kräva omsorg; a machine oiling en maskin behöver oljas; J am ^d at home man
behöver mig hemma. II. itr % behövas, vara nödvändig. anient [-mant] s 1. behov. 2. krav, anspråk, fordran,
requisitlle [re'kwi|zit] I. a° erforderlig, nödvändig £for, to för]. II. s behov, krav; förnödenhet, ngt erforderligt;
teat, rekvisita, -ion [-zi'Jn] I. s 1. vani. skriftlig anhållan, begäran.

2. isht X rekvisition, utskrivning av förnödenheter; be under (m) ~ i aiim. vara i användning (bruk): put in (call
into) ~ rekvirera, lägga beslag på, taga i anspråk, tillgripa. II. tr 1. X rekvirera. 2. lägga under rekvisition [town],
3. rekvirera, begära. 4. taga i anspråk; in-, tilljkalla [the military].



requitllal [rikwai't|l] s vedergällning, lön [of., for för], gengäld; in [o/*] till gengäld [för], -e [-] tr 1. vedergälla,
löna [for för ngt]. 2. gen gälda [service, wrong], reredos [ri'ados] s altar|rygg, -skärm, -skåp. res. förkortn. för
reserve; residence; resident; resides; resigned. rellscind [rijsi'nd] tr upphäva, återkalla [law, decision], -scission [-
si^n] s upphävande, återkallande, rescript [ri:'skript] s reskript, isht päves ei. rom.

kejsares svarsskrivelse, förordning, rescue [re'skju:] I. tr 1. rädda, bärga, befria [from från]. 2. jar. befria
(återtaga) med våld. II. s 1. räddning, bärgning, befrielse: come to a p.'s ~ komma ngn till hjälp (undsättning). 2.
jur. olagligt befriande (återtagande), research [risa/tf] I. s 1. noggrant sökande, letande, efterspaning [after, for
efter]. 2. ofta pi.vetenskaplig forskning, undersökning; hisses have been fruitful bans undersökningar ha varit
givande; engaged in ~ sysselsatt med forskningsarbete. II. itr forska, reseat [ri:'si:'t] tr åter sätta, reseda [risi/da] s
bot. reseda, resell [ri/se'l] tr åter [för]sälja. resemblllance [rize'mbllans] s 1. likhet [to med; between mellan]: bear
a close (strong) ~ to ha mycken likhet med. 2. utseende. 3. avbild. -e [-] tr 1. likna, vara lik isht tin utseendet. 2.
&id. förlikna, jämföra [to med], resent [rize'nt] tr harmas över, känna (visa) sig förnärmad över (sårad av),
upptaga illa [insult, demand]. ~ful [-f(u)l] a° förtrytsam, harmsen [of över]. <^ment [-mant] s förtrytelse, harm
[of över], förbittring; agg. reservation [rezav|ei'Jn] , 
3. Am. i Förenta stat.: för indianer reserverat område. -e [riza-/v] I. tr reservera [for, to åt, för], spara, lägga av,
hålla inne med, förbehålla [sig] [äv. 'x. for (to) o. s.]; ~ o. s. for spara sig för. II. s 1. reserv äv. X, reser v|-förråd,
-fond; have in ~ ha i reserv. 2. re-

servation, förbehåll, inskränkning, undantag; ~ price vid auktion förbehållet minimipris; all proper (this with all
med all reservation; icithout ~ utan reservation, oreserverat, oförbehållsamt. 3. förbehåll samhet,
tillbakadragenhet, försiktighet, reserverat sätt. -ed [riza/vd] a° 1. reserv-; ~ list lista över sjöofficerare i reserven.
*2. reserverad: ~ seat reserverad plats. 3. reserverad, förbehållsam, tillbakadragen, sluten, -ist [riza/vist] s X
reservist. -oir [-wa:] s reservoar, behållare isht + f»r vatten, äv. biidi.; ~ pen reservoarpenna, reside [rizai'd] itr 1.
längre tid vistas, bo, resi-dera. 2. ~ in biidi. vara inneboende (bo) i, ligga hos, till|höra, -komma. ~nce [re'zidns] s
1. boende, vistelse; place of ~ bonings-, vistelsejort; ~ is required om ämbetsman måste vara bosatt på platsen; in
~ äv. bosatt på platsen. 2. boning, bostad; residens; official r^j ämbetsbostad, boställe; have o.'ä ~ vara bosatt,
residera; take up (fx) oSs ~ ataplace slå ner sina bopålar (bosätta sig, taga sitt residens) på en plats. 3. finare
enfamiljshus [äv. family 4. biidi. säte, hemvist. ~ncy [re'zidansi] s residens för brittisk resident vid indiskt
furstehov. ~nt [re'zidnt] I. a 1. boende, bofast, bosatt på platsen; ~ pupil pensionär elev i helpension [mots, day-
boy]. 2. ~ in biidi. liggande (inneboende) i, tilljkommande, »hörande. II. s 1. bofast person, invånare på orten [äv.
permanent 2. brittisk resident

vid indiskt furstehov. ~ntial [rezide'nJXa)!] a bostads-, bebyggd med (lämplig för) privathus (bostadshus) [street,
district], tbi. förnämlig; ~ qualification bostadsjstreck, -band. ~n-tiary [rezide'nj(a)ri] I. a bo|satt, -fast,boende på
platsen (boställe) [canon /x>]. II. s på boställe boende prästman, residullal [rizi'djua|l] vetensk. I. a överbliven,
övrig. II. s rest, residuum, -ary [-ri] o 1. jur. hörande till (avseende) residue 2; ^ legatee ung. huvndarvinge. 2.
återstående, -e [-[re'zi-dju:]-] {+[re'zi- dju:]+} s 1. återstod, rest, överskott. 2. jur. behållning i dödsbo efter
likviderande av skatter, skul-+der o. legat. 3. kem. residuum, -um [-m] s 1. återstod, rest; biidi. bottensats, isht
lägsta befolkningslager, drägg. 2. vetensk. residuum. 3. jur. se -6 2.

1. resign [ri:'sai'n] tr åter underteckna.

2. resign [rizai'n] I. tr 1. avsäga sig, avstå från [claim, right], ibi. nedlägga [crown, [-office].-] {+of- fice].+} 2.
avstå, överlämna [£o åt, till; into a p.'s hands i ngns händer]; ~ o. s. to a) överlämna (hänge) sig åt [sleep,
meditation, a p.'s guidance]; b) underkasta sig, undcrgivet foga (finna) sig i [o?s fate]. II. itr 1. avgå ur tjänst, taga
avsked. 2. resignera, undergivet foga (finna) sig i sitt öde. nation [rezignei'Jn] s 1. avsägelse, nedläggande [of an
office]; avskedstagande, avgång: send {give) in (tender) o.'s ~ inlämna sin avskedsansökan. 2. resig-
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nation, undergivenhet, -kastelse [to under]. ~ed [-d] a 1. resignerad, undergiven; be ~ to äv. undergivet foga sig i.
2. avgången ur tiftnst. "wedly [-idli] adv resignerat, med undergivenhet. svment [-mant] s % >e -ation.

resilientlce, -cy [rizi'lian|s, -si] s 1. återstuds|-ande, -ning. 2. motvilja [from mot]. 3. elasti-citet, spänstighet av.
Midi. -t [-t] a 1. åter|stud-saude, -gående. 2. elastisk, spänstig av. widi.

resin [re'zin] I. s kåda, harts. H. tr gnida med kåda, hartsa, /vous [-as] a° kåd|ig, -aktig, harts|ig, -artad.

resist [rizi'st] I. tr motstå, göra motstånd mot, motsätta sig, motarbeta; I could not ^ ashing . . jag kunde inte låta
bli att fråga ..; impossible to ~ the belief (conclusion) that . . omöjligt att värja sig för (undgå) den tron
(slutsatsen) att..; ~ a claim bestrida ett anspråk. II. itr göra motstånd [to mot]; -ing power motståndskraft, "wance
[-ns] s motstånd &v. eiektr., motvärn [to mot], n>i. mot-

-fståndskraft; make (offer) göra motstånd, streta emot, sätta sig till motvärn; power of nu motståndskraft. ~ant [-
nt] a som gör motstånd. foible [-ibl] a möjlig att motstå, ~ing [-ig] a som gör motstånd; ~ power motståndskraft.
~less [-lis] a poet. 1. oemotståndlig. 2. ej görande motstånd, undergiven.

resolllubie [re'zaljjubl] a upplöslig [into i], ana-lyserbar. -ute [-(j)u:t] a° resolut, beslutsam, bestämd, behjärtad. -
ution [-(j)u:'Jn] s 1. upplösning &r. tyi., mus. &c, lösning, sönder-delning [into i]. 2. lösning av problem, tvist o.
d. 3. föresats [good ~s]; beslut, forgamlings ei. mötes resolution, uttalande; form a fatta ett beslut; pass (adopt) a
~ anta en resolution. 4. beslutsamhet, fasthet, bestämdhet, raskhet, viljekraft.

resolviiable [rizo'lv|abl] a upplöslig. -e [-] I. tr 1. upplösa, sönderdela [into i], analysera; förvandla. 2. lösa
problem; förklara, ibi. avgöra;

resonllance [re/z(a)n|ans] s resonans, genklang, -ant [-ant] a° återskallande, genljudande; be ~ with genljuda av. -
ator [-eita] s rys. resonator.

resort [rizo/t] I. itr 1. ta sin tillflykt [to till]; ~ to äv. tillgripa, anlita, tillåta sig. 2. ~ to äv. frekventera, ofta ei.
talrikt besöka [inn], ibi. strömma till viss plats. 3. * begiva sig tin ngn. II. s 1. tillflykt, ibi. utväg; in the last ~
som en sista tillflykt (utväg), i sista hand. 2. talrikt ei. upprepat besök, frekventering, tillströmning

av personer; a place of public (general) ~ ett allmänt besökt ställe, allmän samlingsplats; a place of great (much)
~ ett mycket besökt ställe. 3. tillhåll [of thieves]; tillflyktsort isht rekreationsort; health ~ kurort; seaside ~ badort
vid havet, resound [rizau'nd] I. itr genljuda, återskalla [with av]. II. tr 1. åter|skalla, -kasta ljud. 2. besjunga. 3. %
högljutt upprepa (uttala), resource [riso/s] s 1. resurs i aiia bet., tillgång, ofta pi. resurser &c. 2. utväg,
hjälpmedel, tillflykt; be at the end of o.'s ej veta sig någon råd. 3. rådighet, fyndighet; full of ~ om pers. rik på
utvägar; a man of ~ en rådig (fyndig) man. 4. tidsfördriv. ~ful [-f(u)l] a° I. rådig, fyndig. 2. rik på tillgångar,
respect [rispe'kt] I. s 1. avseende, hänsyn; in this ~ i detta avseende; in all (many) i alla (många) avseenden
(stycken); in of (with ~ to) med avseende på, med hänsyn till, beträffande; in ~ that aid. med hänsyn till att,
eftersom. 2. hänsyn, konsideration; without ~ to utan hänsyn till (tanke på); ~ of persons anseende till personen;
have ~ to taga hänsyn till, ibi. avse, syfta på. 3. respekt, aktning [for för]; be held in ~ åtnjuta aktning (respekt);
with a great ~ for med all aktning för. 4. pi. vördnadsbe-tygelser, vördnadsfull[a] hälsning[ar]; my f^s to . . [jag
ber om] min vördnadsfulla (vördsamma) hälsning till..; pay o.'s to betyga ngn sin aktning (vördnad), göra ngn sin
[-[vördnadsfulla]-] {+[vörd- nadsfulla]+} uppvaktning, uppvakta ngn. II. tr

1. åid. taga hänsyn till; ~ persons ha anseende till personen. 2. % avse, angå, jfr -ing. 3. respektera, [hög]akta, ha
försyn för; ~ o. s. ha aktning för sig själv (självaktning); make o. s. ~»ed göra sig respekterad, sätta sig i respekt,
/^ability [- -abi'liti] s 1. aktningsvärdhet, aktad samhällsställning, soliditet.

2. aktningsvärd person, hedersman; pi. av. 'bättre folk', ^abie [-abl] I. a° 1. respektabel, aktningsvärd, ansenlig,
ibi. anständig. 2. hjälplig, dräglig. 3. om pers. aktningsvärd, aktad, väl ansedd, hygglig; ibi. 'bättre' folk,
anständigt klädd; isht hand. solid, reell. II. s isht pi.



'bättre' folk, personer med anseende. ful [-f(u)l]a aktnings-, vördnads|full [of mot], vördsam. ~fully [-f(u)li] adv
aktningsfullt &c; Tours ~ i brev Vördsamt, sving [-ig] prep med hänsyn till, beträffande. ~ive [-iv] a var [och en]
sin, särskild, vederbörande, pi. respektiva. lively [-ivli] adv var för sig, ömsesidigt, respektive, respirllation
[respar|ei'Jn] s respiration, andning, andhämtning, -ator [-eita] * respirator, andningsapparat, -atory
[rispai'arat(a)ri, av. -eitari] a andnings-, -e [rispai'a] I. itr 1. andas, respirera. 2. hämta andan, andas u't (åter) ofta
biidi. II. tr 1. in-, ut|andas. 2. widi. utsända doft &e.
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respite [re'spait] I. s respit, uppskov, anstånd, frist; and-, råd|rum. II. tr 1. bevilja upp-skov el. anstånd (giva
rådrum) [åt]. 2. bevilja uppskov med, uppskjuta verkställandet av £sentence, punishment], i »iim. uppskjuta. 3. X
hålla inne avlöning.

resplendenljce, -cy [risple'ndan|s, -si] s skimmer, glans, -t [-t] a° glänsande, lysande, skimrande.

respond [rispo'nd] I. itr 1. svara isht på skàitai

o. om församling Tid gudstjänst [tO på]; o* for the lu-dics svara och tacka å damernas vägnar; »v to av. besvara;
~ with svara med ett slag o. a. 2. ~ to visa sig känslig (reagera) för, låta sig påverkas av; ibi. motsvara, återgälda.
II. s ark. väggpelare. ~ent [-ant] I. a isht jur. svarande-, svars-. II. S 1. jur. Svarande isht i skilsmässoprocess. 2.
univ. respondent.

responslle [rispors] S 1. svar i ord el. handling, genmäle, orakelsvar; he made no ~ han svarade intet; in ~ to till
svar på. 2. kyrk. för-samlings svar, responsorium. 3. biidi. genjsvar, -klang [find a -ibility [- isabiliti] s 1.
ansvar[ighet] [to inför; for för], av. ngt för vilket man är ansvarig; assume (undertake) the ~ for påtaga (ikläda)
sig ansvaret för;' escape ~ undgå ansvar; throw off ~ undandraga sig ansvaret; on o.'s own ~ på eget ansvar. 2.
vederhäftighet, betalningsförmåga. 3. ansvarsförbindelse, betalningsåliggande. -ible [-sibl] a° 1. ansvarig [for för;
to inför]; ansvarsfull; a <x# person äv. en person i officiell ställning; ~ position av. förtroendepost; be ~ for ha att
[an]svara för, bära ansvaret för; vara skyldig att betala; hold (make) a p. ~ for göra ngn ansvarig (ställa ngn till
ansvar) för: make o. s. ~ for ansvara för. 2. vederhäftig, solid. 3. tillräknelig [for his conduct]. 4. skämts,
försvarlig, 'pampig*, -lons [-Jnz] s pi. Oxford nniv. första avdeln. av 22.4-examen. -ive [-siv] a° 1. svarande,
svars-. 2. ung. mottaglig för påverkan, lättillgänglig, förstående: be ~ to av. besvara, -ory [-sari] s kyrki. slags
responsorium.

1. rest [rest] I. itr 1. förbliva; ~ assured tryggt lita på att; it with you to decide avgörandet tillkommer dig. 2. aid.
återstå. IL s 1. rest, återstod; among the ~ ar. bland annat; and the ~ (all the ^ of it) och allt annat hithörande; as
to the ~ i övrigt, eljest; for the ~ för övrigt (resten). 2. tank. reservfond.

2. rest [rest] I. s 1. vila, lugn, ro, frid; day of ~ vilodag; hour of ~ vilostund; he gave himself no ~ han gav
(unnade) sig ingen ro; take [a] ~ vila sig; take a good ~ vila ut; at ~ i vila, lugn[ad], stilla, d0d;.?c«a«~a)lugna
[apJs mind], stilla farhågor Ac; 6) bringa på det klara, avgöra £question], bilägga tvistefråga; go (retire) to ~ gå
till vila; without ~ utan rast OCh TO, rastlöst. 2. SÖmn, bild!, den sista: [-dö-d[en];-] {+dö- d[en];+} go (be laid)
to ~ nedbäddas, begravas. 3. viloplats, hem för sjömän o. d. 4. i musik,

vers &o paus, av. paustecken, cesur. 5. stöd varå ngt vilar [knife-**]. II. itr 1. vila [sig] [from efter]; slumra av.
om döda; thus the mat-ter r^s så står saken för närvarande; the matter cannot ~ here saken kän inte stanna vid
detta; /x/ with biidi. ligga hos (i ngns händer), bero på ngn. 2. vila, ligga, vara stödd, stödja sig E[wp]on på] äv.
biidi.; ~ [wp]o» av. lita (förtrösta) på; ~ in förlita sig (hoppas) på. III. tr 1. låta vila; o.'s eyes vila sina ögon; God
~ his soul! vile han i frid! Gud sign© hans själl ~ o. s. vila sig, vila ut; ~edf utvilad. 2. luta, stödja, lägga [o.'s
elbow on the table], 3. rest [rest] s hist, lanssko. restaurant [re/st(a)ra:(q), av. -ra:(g), -ro(:)g, -rant] s restaurang.
~-car [-ka:] s jämv. restaurangvagn.



restli-cure [re'stjkjua] s läk. vilo-, ligg|kur. - -day [-dei] s 1. rastdag. 2. t sabbats-, vilo|dag. -ful [-f(u)l] a° lugn,
stilla, fridfull, rogivande. - -harrow [-hæ^ro(u)] s bot. stallört (Ononis). -ing-pface [-igpleis] s vilo|plats, -rum, -
stad [av. last restitution [restitjir/Jn] s 1. åter|ställande, -bärande, -lämnande. 2. upprättelse; [-[skade]-ersättning,-]
{+[skade]- ersättning,+} vederlag; make ~ giva upprättelse &c. 3. återinsättande i rättigheter &o. 4. återställelse
till urspr. form el. tillstånd isht teol. [the of all things], restive [re'stiv] a° om häst istadig, bångstyrig;

om pers. motjspänstig, -villig, oregerlig. restless [re'stlis] a° rastlös, orolig, otålig, restoration [restorei'Jn, -tar-] *
1. återställande i alla bet., teol. återställelse; återiståndsät-tande, återupplivande, förnyande, återinsättande [to till,
i makt &c]; the R^ eng. hist. Restaurationen monarkiens återupprättande med Karl n 1660. 2. tillfrisknande. 3.
byggn. restaurering, restauration. 4. återlämnande. 5. vetensk. rekonstruktion. -ative [risto/rativ] I. a°
återställande, stärkande. II. s stärkande medel, -e [risto/j tr 1. återställa i aiim. &v. tin hälsan o. teoi., återupprätta;
~ in life återkalla till livet; ~ peace to återställa freden i landet, återskänka .. fred; <n/ a book to its place sätta en
bok tillbaka på dess plats; <v to health återställa till hälsan. 2. iståndsätta, restaurera [church, picture]. 3.
återinsätta [to till, i besittning, ämbete &c]; be to power (to the throne) av. återkomma till styret (på tronen). 4.
återjlämàa, -giva. 5. retensk. rekonstruera [text, extinct animal]. restrain [ristrei'n] I. tr 1. hindra, avhålla [from
från]. 2. återhålla, hålla tillbaka, lägga band på, tygla, hämma; ^ed language behärskat språk. 3. inskränka,
begränsa. 4. inspärra. II. itr % avhålla sig [from från]. ~t [-t] s 1. återhållande, tyglande; i» ~ of för att hejda
(hämma). 2. inskränkning, hinder, tvång, band [upon på ngn]; lay (put) a ~ on lägga band (tygel, hämsko) på;
without
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'v» ohejdat, ymnigt. 3. inspärrning isht på asyi; be under {be kept in) ~ hållas inspärrad. 4. återhållsamhet,
behärskning; stränghet mot sig själv isht i stii o. uttryckssätt. 5. tvungenhet, förbehållsamhet.

restrict [ristri'k|t] tr inskränka, begränsa [to till]; in a r^ed sense i inskränkt bemärkelse (mening). ~ion [-J*n] s
inskränkning, restriktion, begränsning. />Jve [-tiv] a° inskränkande [of ngt], restriktiv, begränsande.

result [rizA'lt] I. itr 1. resultera [in i], sluta med; ~ in &v. ha till följd (resultat), leda till. 2. vara (bliva) resultatet
(följden) [from av], här|röra, -flyta, härleda sig. II. s 1. resultat, följd, utgång; the ~ of av. frukten av forskningar
o. d.; as a {the) ~ of i följd av; arrive at {come to) a ~ komma till (uppnå) ett resultat; without /x utan resultat,
fåfängt, förgäves. 2. nu Am. församlings beslut. <x,ant [~nt] I. a därav följande, resulterande; ~ from härflytande
från. II. s fys. mek. resultant; widi. resultat, produkt.

résumé [re/z( j)umei] s fr. resumé, sammanfattning.

resumlie [rizju/m] I. tr 1. återtaga, taga tillbaka [gift]; ~ o.'s seat åter sätta sig. 2. åter upptaga el. börja
[conversation, work]. 3. resumera, sammanfatta. II. itr åter börja tala el. arbeta, återtaga, -ption [rizA/m(p)Jn] s 1.
återtagande; indragning, reduktion av kronogods

0. d. 2. återupptagande, ny början, -ptive [-[ri-ZA'm(p)tiv]-] {+[ri- ZA'm(p)tiv]+} a° upprepande,
sammanfattande.

resurgent [risa/djnt] a åter stigande (resande sig).

resurrect [rezare'k|t] I. tr 1. uppväcka från de döda, åter kalla till liv, återuppliva. 2. S gräva upp »k. II. itr uppstå
fiàn de döda. ~ion [-Jn] S [åter]uppståndelse frän de döda, &v. bildl.; the general ~ de dödas uppståndelse på den
yttersta dagen; ~ man liktjuv som säljer lik till anatomisalen; ~ pie skämts. F pastej av överlevor.

resuscitatile [risA'siteit] I. tr återuppväcka, åter kalla till liv av. Midi.; återuppliva. II. itr åter vakna till liv. -ion
[risA^sitei'Jn] s återuppväckande [till liv]; återupplivande, -ive [-iv] a återuppväckande [till liv].



ret. förkortn. för retired.

retail [rk'tei'l] I. s försäljning i minut, minuthandel; oy {at, in) ~ i minut; ~ business (itrade) minut-,detalj|handel;
~ dealer minuthandlare: ~ price detalj pris. II. adv, buy (sell) ~ köpa (sälja) i minut. III. [ri(:)tei'l] tr 1. sälja i
minut, utminutera. 2. berätta i detalj ei. på nytt. IV. [ri(:)tei/l] itr säljas i minut [at, for till ett pris]. ~er [ri(:)tei1a]
s

1. minut-, detaljjhandlare, detaljist. 2. ut-månglare [of gossip]. ~-shop [-Jop] s mi-nutjhand^l, -affär.

retain [ritei'n] tr 1. kvarhålla i aiim., hålla kvar ngn I sin tjänst el. ngt på dess plats; r**ing Wall stöd-mur. 2.
tinga, engagera isht advokat genom ror-

utbetalning [^ing fee]. 3. [bi]behålla, bevara, ha i behåll. 4. minnas, komma ihåg. ^er [-a] s 1. ngn ei. ngt som
bevarar (kvarhåller).

2. hist, stormans vasall, klient, underhavande, anhängare [to till], Pi. av. följe. 3. engagemangsarvode åt advokat.

retake [rr/tei'k] tr taga tillbaka, återjtaga, -erövra.

retaliatlle [ritælieit] I. tr vedergälla lika för lika, isht ont, hämnas; återgälda beskyllning. II. itr 1. öva
vedergällning [upon mot], hämnas, F ge lika gott igen. 2. nationalek. pålägga tullar såsom vedergällning för dyl.
å främmande makts sida. -ion [riteeliei'Jn] s vedergällning, hämnd; in {by way of) ~ till vedergällning, för att
hämnas, -ive [-iv], -ory [~(a)ri] a vedergällan-_^de, vedergällnings-.

retard [rita/d] I. s för|sening, -dröjande, dröjsmål; be in ~ vara försenad (efter). II. tr för|-sena, -dröja, -sinka,
retardera; uppehålla, hämma. III. itr för|senas, -dröjas, uppehållas. nation [riitardei'Jn] 5 se retard /. native [-ativ],
^atory [-at(a)ri] a fördröjande.

3. läk. om förband &c fast-, kvar|hållande i l^ge.

4. som bevarar fuktighet fsoiZ]. Retford [re'tfad] npr.

reticenilce [re'tisn|s] s tystlåtenhet, förtegenhet. -t [-t] a° tystlåten, förtegen, reticle [re'tikl] S astr. system av
hårkors i teleskop, reticulilate I. [riti'kjuljit] a° retikulär, nät|for-mig, -lik. II. [-eit] tr o. itr täcka [som] med (bilda)
ett nätverk, -ated [-eitidj a se -e T. -ation [ritrkjulei'Jn]snätverk, -e [re'tikju(:)l] s 1. dams syväska, arbetspåse. 2.
se reticle. 3. astr. reticulum stjärnbild, retiform [ri/tifatm] a nätformig. retin|a [re'tin]a] (Pi. -as [-az] o. -æ [-i:]) s
anat.

ögats näthinna, retinue [re'tinju:] s följe, svit. retirile [ritai'a] I. itr 1. draga sig tillbaka [to, into till]; vika (träda,
sjunka) tillbaka, poet. av. försvinna; the ladies ~ damerna draga sig tillbaka yid middagens slut; ~ from business
{the world) draga sig tillbaka från affärerna (världen); ~ into o. s. draga sig tillbaka (sluta sig) inom sig själv; he -
ed from London into the country han flyttade från London ut på landet; ~ into private life draga sig tillbaka till
privatlivet; to rest {bed) gå till vila (sängs): the waters -ed vattnet sjönk undan. 2 X retirera [before the enemy].
3. avgå, taga avsked [from of fee från tjänsten; on
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retry

a pension med pension]. II. tr 1. isht & draga (föra) tillbaka trupper Ac. 2. avlägsna ur tjänst &c. 3. indraga [bill,
note], inlösa. III. s & re-trättsignal; sound the ~ blåsa till reträtt, -ed [-d] pp o. a 1. tillbakadragen rr&n världen,
indragen [life], avskild, undangömd, avsides liggande [cottage, valleya man of ~ habits en man som lever
tillbakadraget (i stillhet). 2. tillbakadragen, förbehållsam, reserverad, retiré. 3. som dragit sig tillbaka från affärer
el. tjänst el. till privatlivet, levande på pengar, avgången, pensionerad; ^ allowance {pay) pension; ~ list
förteckning på pensionerade officerare; put {place) on the ~ list bevilja avsked med pension, -ement [-mant] s 1.
mest & återtåg. 2. tillbakaträdande, avgång [ from an office], avsked. 3. tillbakadragen-, indragen-, avskild|het. 4.



undangömd vrå (plats), tillflyktsort], -ing [-rig] I. s jtr retire 1; av. avgångs-, avskeds- [pension, allowance]; ~
room toalett[rum]. II. a° 1. avgående. 2. tillbakadragen, försynt, reserverad.

retort [rito/t] I. tr 1. gengälda, ge igen (tillbaka) £injury, sarcasm]; slunga tillbaka [accusation, epithet; [up~\on
mot]; ~ an argument \up~]on (against) a p. av. [an]vända mot ngn hans eget argument. 2. kem. rena genom
uppvärmning i retort. II. itr svara skarpt, ge svar på tal. III. s 1. skarpt (dräpande) svar ei. genmäle, svar på tal;
återslungande, motbe-skyllning. 2. kem. retort. ~ed [-id] pp o. a jfr retort I; äv. tillbakaböjd.

retouch [rii'U'tJ] I. tr retuschera, biidi. av. uppfriska, bättra på', förbättra här och där, överarbeta [picture, poem].
II. s retuschering.

retrace [ri(:)trei's] tr spåra, följa tillbaka spår &e, äv. i minnet, biidi. av. åter titta (läsa) igenom; ~ o.'s steps (way)
vända om samma väg.

retract [ritrae'kt] I. tr 1. draga tillbaka, draga in [iclaws]. 2. taga tillbaka, återkalla yttrande

0. d. II. itr I. draga sig tillbaka, dragas in. 2. taga sina ord tillbaka, ^able [-abl] a som kan dragas tillbaka, nation
[rktrasktei'Jn] s återtagande, -kallande. ~ile [-il, -ail] a 1. ge -able. 2. tillbakadragande. ~ion [-[ritrae'k-Jn]-] {+
[ritrae'k- Jn]+} s 1. se -ation. 2. tillbakadragande.

retreat [ritri:'t] I. s 1. isbt X reträtt, återtåg, &v. signal till reträtt; sound (blow) the (a) ~ blåsa till reträtt; beat a ~
äv. Midi, slå till reträtt; make good <x, genomföra sitt återtåg; intercept the ~ of avskära ngns återtåg; be in (on)
~ vara stadd på återtåg äv. wwi. 2.

ung. tapto signal vid solnedgången. 3. tillbakaträdande från tjänst, affärer &c, avgång: ibi. tillbakadragenhet,
avskildhet, enslighet; post of <v, reträttplats. 4. enslig plats, [-tillflyktsort],-] {+tillflykts- ort],+} fristad, hem; av.
smygvrå, kula. II. itr

1. isbt retirera, draga sig tillbaka. 2. om sak. vika tillbaka; ^ing footsteps småningom försvinnande steg; f^ing
forehead bakåtlutande

panna. III. tr nu mest om schackpjäs draga (flytta) tillbaka.

retrench [ritre/nj] I. tr 1. avskära, borttaga, avlägsna. 2. avkorta, inskränka, reducera, begränsa, nedbringa
[expenses]; ~ o.'s expenses av. draga in på staten. 3. fortir. för-skansa. II. itr inskränka sig, göra inskränkningar,
draga in på staten, ^ment [-mant] s

1. avskärande, beskärning, avkortning. 2. inskränkning, nedbringande av utgifter, besparing. 3. forüf.
förskansning, inre försvarslinje.

retributllion [retribjur'Jn] s 1. vedergällning; the day of ~ vedergällningens dag. 2. % ersättning, lön. -ive
[ritri'bjutjiv], -ory [-(a)ri] a vedergällande [justice], vedergällnings-, retrievllable [ritri/vlabl] a° som kan
återvinnas ei.ersättas. -al[-l]s 1. återvinnande,-fående.

2. gottgörande. 3. se retrieve II. -e [-] I. tr

1. jakt. om hundar: leta upp o. apportera nedlagda fåglar. 2. återjvinna, -få [o.'* umbrella], -finna; ibi. draga sig
till minnes. 3. rädda £from, out of från]; återupprätta fortunes, [-sinner],-] {+sin- ner],+} -ställa, -uppliva. 4.
gottgöra [error], ersätta, få ersatt [/ossj, reparera. II. s möjlighet tin återvinnande el. räddning; beyond (past) ~
ohjälpligt, hopplöst, -er [-a] s 'apportör*

slags jakthund.

retrim [ri'/tri'm] tr snygga (putsa) upp, åter

göra i ordning, retro- [re'tro(u), ri'/']pref lat. tillbaka, bakåt,

bakom, åter-, retro act [reUrou|æ'kt, ri:N-] itr reagera, återverka. -action [-De'kjojsreaktion^terverkan, retroaktiv
verkan, -active ^se'kliv] a0 retro-+aktiv, tillbakaverk ande. -cession [^se'Jn] s åter|avträdande, -lämnande, -choir
[-kwaia]



S den bakom högaltaret belägna delen av koret. -f IeX [vanl.

re^tro(u)fleks] a vetensk. tillbakaböjd. -grade [re'tro(u)greid] I. a° 1. tillbaka|gående, -riktad, gående i motsatt
riktning, omvänd [order]', astr. retrograd; a ~ step ett steg tillbaka (baklänges). 2. büdi. a) bakåtsträvande,
reaktionär; b) stadd i tillbakagång, avtagande. II. 8 % degenererad individ. HL itr gå tillbaka (bakåt) av. Midi.;
astr. visa retrograd rörelse, •gradation Qgradei'Jn] * 1. astr. retrograda-tion. 2. t se -gression 2. -gress [-gre's] Ur
gå tillbaka av. Midi, -gression ^gre'Jn] s 1. astr. retrogradation. 2. gående tillbaka, tillbakagång av. Midi, -
gressive [-gre'siv] a° tillbakagående, biidi. av. bakåtsträvande, reaktionär. -spect [-spekt] s tillbaka-, åter|blick [of
on på], -spection ^spe'kjn] s blickande tillbaka på], återblick, betraktelse[r] över det förflutna, -spective
[ispe'ktiv] a° 1. retrospektiv, tillbakablickande; riktad bakåt; /v/ view blick tillbaka. 2. åter-, tillbaka|ver-kande,
retroaktiv, retroussé [ratru/sei] a fr. uppåtvikt, upp-[wose]. retry [ri:'trai'] tr 1. ånyo försöka. 2. underkasta måi ny
behandling, ånyo rannsaka.

<v hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt & militär term «i» sjö term F familjärt P lägre spr&k S
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reverend

return [iita/n] I. itr 1. åter|vända, -komma [to till ort, ämne, tuiBt&nd], komma tillbaka; have (be) f\*ed vara
återkommen (tillbaka); ~ to o. s. återkomma till besinning; ~ \un\to dust åter varda till stoft; his fears upon him
hans fruktan återkom (fick ånyo makt med honom); ~ upon äv. återfalla på; but to ~ men för att nu återkomma
till ämnet; in rsjing på återvägen. 2. återgå; ~ to the original owner hemfalla till den ursprunglige ägaren. II. tr 1.
ställa (lägga, sätta, sticka, stoppa &o) tillbaka [to på sin piatg]. 2. retur-nera, skicka tillbaka; återkasta [light,
sound]; ~ a ball i tennis slå tillbaka en boll; ~ecZ empty returnerat tomkärl. 3. återställa trn ägaren, återlämna,
lämna igen el. tillbaka [borrowed book; to till], återbetala [loan, sum]. 4. [-[in]-rapportera,-] {+[in]- rapportera,+}
anmäla, officiellt förklara; ^ing officer valförrättare; ~ guilty {unfit for work) förklara ngn skyldig (oförmögen
till arbete). 5. om valkrets välja (sända) 88. representant till Underhuset; he was ed for Bath han valdes till
riksdagsman för B. 6. avge svar, redogörelse, in|giva, -lämna t«i myndighet report]. 7.

åter-, genjgalda, besvara [blow, bow, compliment, love, signal]; ~ a call (visit) besvara ett besök; evil for evil
löna ont med ont;

like for like ge lika gott igen; ~ partner's lead kort. svara med medspelares färg; ~ a p. the service göra ngn en
återtjänst. 8. framföra; for B. hans val tül riksdagsman för B. 7. gengäldande, besvarande; vedergällning, lön; ~
match (game) revansch] match (-parti); fencer* s ~ akt. ripost, motstöt; ~ of affection (love) besvarad
tillgivenhet, genkärlek; ~ service återtjänst fäv. service in in ~ till gengäld (lön el. tack) [for för], till svar,
tillbaka; I can make no ~ for your kindness jag kan inte gengälda din vänlighet. 8. avkastning, utbyte, vinst. 9.
ark. avbrott, vinkel, krök, ibi. sidoflygel »v

byggnad. 10. pl. slags mild piptobak.

Reuben [ru/bin] npr Kuben.

reunllion [ri:'ju:'njan] s 1. återförening. 2. sammankomst, samkväm, samling, -ite [-[ri/ju:-nai't]-] {+[ri/ju:-
nai't]+} tr o. itr återförena[s], åter ena[s]. Reuter [roi'ta] npr.

Rev. forkortn. för Reverend; Revelations; Review. rev. förkortn. för revenue; reverse; revise[d]; revi'

sion; revolution. reveal [rivi/1] tr isht om Gud uppenbara; i aiim. röja, avslöja, yppa [to för]; ibi. visa; r^ed
religion uppenbarad religion, reveille [rive'li] s fr. X revelj, revel [revl] I. itr frossa, kalasa, festa, hålla
dryckeslag, svira, rumla; ~ in frossa i av. biidi. [luxury], otyglat hänge sig åt, njuta av. n. s ofta pl. bullersam fest,
gille, vilt dryckeslag, uppsluppet festande, revelation [revilei'Jn] * gudomlig uppenbarelse: i aiim. avslöjande,
uppenbarande; the R bibi. Johannes' uppenbarelse. ~ist [-ist] s; the författaren till Johannes' uppenbarelse.

revellller [reMja] s rumlare, festare, frossare. -ling [-ig] s festande, -ry [-ri] s bullersamt festande, stojande
festglädje (munterhet), rummel, kalasande.



revenge [rive/n(d)^] I. tr o. rejl hämna[s] [in-jury, o.ys father; [up]on på ngn]; ~ o. s. hämnas på; for för ngt]; be
hämnas, taga (utkräva) hämnd, bli hämnad £[wp]em, of på]. II. s 1. hämnd ]§up]on på; for för], iv.
hämndlystnad; policy of ~ revanschpolitik; take (have) o.'s ~ taga (utkräva) hämnd; cry [out] for ~ ropa på hämnd
av. biidi.; in (by way of) ~ till hämnd, av hämndlystnad, för att hämnas [of, for för]. 2. kort &o revansch; give a
p. [Åis] ~ ge (låta ngn få) revansch. ~ful [-f(u)l] a° 1. hämndlysten, -girig;

~ SS. titel för prästmän nu àld. el. P ers hÖgVÖrdig-het; saving your ~ (with ~ be it spoken) àid. med förlov sagt;
feel ~ for känna vördnad för; pay ~ to betyga sin vördnad för; have (hold) in ~ hålla i vördnad (ära); lack »v»
vara vanvördig. 2. &id. ei. skämta, reverens, vördnadsbetygelse, vördnadsfall bng-ning (nigning). II. tr vörda, -d
[~d] L a 1. vördnadsvärd. 2. ss. titel för prästmän högvördig
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(ofta förkort. Re i>.); [the] J. Smith kyrkoherden &c J. Smith.; the ~ gentleman prästmannen i fråga; Very titel
för domprost; Right titel för biskop; Most Roj tftél för ärkebiskop. II. s mest i pi. prästman, -t [-t], -tial
[revate'nJXa)!] a° vördnadsfull.

reverie [re'vari] s 1. drömmeri; be lost in [a] vara försjunken i drömmerier. 2. dröm-

^bild, fantasteri.

reversllal [riva/s|l] s 1. jur. upphävande av dom o. d. 2. omkastning, -e [-] I. a° motsatt [direction, ordet*],
omjvänd, -kastad; ~ current motström; ~ Jire ^ eld bakifrån ei. i ryggen; ~ motion omkastningsrörelse; ~ side of a
coin revers (baksida) av ett mynt; the f side of the picture biidi. medaljens frånsida. II. s 1. motsats; just the ~
alldeles tvärtom; the exact {very) ~ raka motsatsen [of to till]; a mind the ~ of intelligent en allt annat än
intelligent läggning. 2. från-, bak-, avigsida; om mynt o. d. revers; X rygg; take in ~ & anfalla bakifrån (i
ryggen). 3. omkastning, plötslig växling [the of fortune]; motgång IEsuffer a III. tv 1. vända om' (upp och ned
på), kasta (vrida) tillbaka, backa, kasta om' [engine]; ~ the engines av. slå back, backa. 2. biidi. totalt omändra,
omkasta [order, policy]. 3. jur. upphäva, återkalla [decree]. IV. itr t dan» isht vals vända, -ed [-t] a° omvänd,
upp- och nedvänd, -ible [-ibl] a o inkas tb ar, reversibel; ibi. utväxlingsbar. -ion [riva/Jn] S 1. jur. egendoms
återgång till överl&tare el. hans lagliga arvingar; bakarv, hemfall. 2. jur. förväntningsrätt tni viss egendom,
hemfallsrätt; expektans. 3. belopp som utfaller vid ngns död isht gen. livförsäkring. 4. återgång [to till föreg. [-
tm-st&ndo.d.].-] {+tm- st&ndo.d.].+} -ionary [riva:'J(a)nari] a återgångs-, hemfalls-, -ioner [riva/J^na] s jur.
bakarvinge.

revert [riva/t] I. itr 1. jur. återgå, hemfalla. 2. litt. återgå, gå tillbaka [to till föreg. el. urspr. tillstånd]; åter|komma,
-vända [to till ämnet &e]. II. tr vända tillbaka [eyes, ^ steps]', omkasta [series]. ~ible [-ibl] a om egendom som
kan återgå el. hemfalla.

revet [rive't] tr isbt fortif. revetera. ^ment [-mant], ~ting [-in] s byggn. revetering.

revictuai [ri/vi'tl] tr åter förse med proviant.

review [rivju*/] I. s 1. jur. revision av dom; court of ~ revisionsdomstol. 2. & revy, mönstring, uppvisning; order
paraddräkt; pass in a) låta passera revy, mönstra, kritiskt genomgå; 6) passera revy [before inför] av. biidi. 3.
iaiim. granskning, undersökning. 4. återblick; över|blick, -sikt [of på, över]. 5. recension, anmälan av bok o. d. 6.
revy, tidskrift i utteratur, konst&c. II. tr 1. [ri/vju:'] åter granska (betrakta). 2. ishtjur. revidera dom. 3. taga en
överblick över, överblicka; se tillbaka på. 4. mönstra, hålla mönstring med,ibi. inspektera.

5. recensera, anmäla, ^er [-a] * granskare, recensent, anmälare, reviiile [rivai'1] I. tr smäda, skymfa. II, itr smäda,
håna [at ngn], -ement [-mant], -ing [-ig] s smädande, smädelse[r]. revisllal [rivai'z|l] se -ion. -e [-] I. tr 1.
genomse, revidera, grafeska för att ratta; bearbeta; the jRöjd Version eng. lyrk. den åren i870—84 reviderade
bibelöversättningen. 2. skoi. repetera. II. s boktr. andra korrektur [ar. ~ proof], -ion [rivi'jn] s nytt genomseende,
revision, granskning; översedd upplaga, revisit [ri/vi'zit] tr åter besöka, revisory [rivai/z(a)ri] a reviderande,



revisions-, revivüai [rivai'v|l] s 1. återupplivande i aiim. av. Midi., återuppvaknande till liv, sans &c; förnyelse;
the ~ of architecture gotikens pånyttfödelse vid mitten av 1800-taiet; the ~ of learning (iletters) humanismen
renässansen. 2. religiös väckelse. 3. teat, repris, -alism [-alizm] s väckelse, evangelisation, -alist [-'alist] s 1.
väckel-se|ledare, -predikant; ^meeting väckelsemöte. 2. återupplivare av aidre former, -e [-] I. tr 1. åter bringa till
liv ei. sans, sätta liv i. 2. biidi. återuppliva iaiim., ge nytt liv åt, förnya [law], återupprätta; återupptaga teaterpjäs.
3. uppfriska äv. minnet av ngt. 4. * renovera kläder. 5. kem. återställa till naturlig form. II. itr få nytt liv äv. biidi.,
leva upp igen, kvickna vid; återfå sansen, -er [-a] s jfr föreg.; av. 1. S styrke|dryck, -tår. 2. renoveringsmedel för
färg, glans o. d. -i-fication [riviVifikei'Jn] s återkallande (-vändande) till livet, återupp|vaknande, -livande, -ify
[rivi'vifai] tr [åter]uppliva, [åter]väcka till liv, ge nytt liv åt; *»ing upp|friskande, -livande, livsförnyande.

revoca lble [re'vaklabl] a° återkallelig, upphäv-bar. -tion [-ei'Jn] s återkallande, upphävande, revoke [rivou'k] I. tr
återkalla, upphäva [char-ter, edict], II. itr kort. underlåta att bekänna färg. III. s 1. kort. underlåtande att bekänna
färg [make a 2. % se revocation. revolt [rivou'lt] I. itr I. revoltera, resa sig, göra uppror (revolt) [against mot]; ^
to övergå till fienden. 2. avfalla [from från]. 3. uppröras, bli upprörd [at över, vid]; ~ against uppresa sig mot; ~
from vända sig med avsky från. II. tr djupt uppröra; bjuda ngn emot; be o»ed av. känna vämjelse [by över]. III. 8
1. revolt, mindre uppror [against mot]; rise in ^ resa sig, revoltera; in full i fullt uppror. 2. avfall [from från]. 3.
upprördhet. ~ed [-id] a upprorisk. ~er [-a]supprors|makare,-man. ~ing [-ig] I. a° 1. upprorisk. 2. upprörande [to
för], himmelsskriande, ibi. äcklig, motbjudande. II. s resning, revolt, revolutlle [reval(j)u:'|t] itr S göra revolution,
-ion [-Jn] s 1. kringsvängning kring sin axel, rotation; maskins slag. 2. astr. Om-, kretsjlopp. 3. revolution,
omstörtning, om-, stats]välvning; ibi. omkastning; the eng. hist, revolutionen
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1688. -ionary [-'J(a)nari] I. a0 revolutionär, -»-revolutions-. II. s revolutionär, omstörtnings-man. -ionist [-
J(a)nist] s se -ionary II. -ionize [-J"(a)naiz] tr revolutionera, omstörta, revolvüe [rivo'lv] I. itr 1. välva sig [on
omkring axel], rotera, svänga. 2. kretsa. II. tr 1. vrida omkring, sätta i svängning (rotation). 2. biien. välva i sitt
sinne [äv. in o.'s mind], umgås med, överväga, grubbla över. -er [-a] s revolver, -ing [-ig] a kringsvängande,
roterande, kretsande; ~ chair svängstol; ~ light +blänkfyr; <x/ stage vridscen. revulsion [rivA'lJn] s 1. plötsligt
omslag i känslor o, d.; omkastning; häftig reaktion; avståndstagande. 2. läk. avledning; konstlad retning. Rev.
Ver. förkortn. för Revised Version [of the Bible],

reward [riwo:'d] I. s belöning i allm. äv. för brottslings gripande, [isht hitte]lön; vedergällning, ersättning; as a
(in) ~ for. as the ^ of till belöning (lön) för ngt \ for the ~ of såsom belöning åt ngn; meet oSs ~ få sin välförtjänta
lön (äv. sitt straff); offer a ~ of £ 100 for ut-fästa en belöning av 100 pund för. II. Jr belöna; vedergälla, löna.
rewrite [ri:'rai't] tr skriva om', omarbeta. Rex [reks] S lat. regerande konung. Reykjavik [re'kjavik] npr. Reynard
[re'nad, -na:d] I. npr Mickel räv [äv. ~ the Fox]. II. s (r)riband

rife

riband [ri'band] se ribbon. ribbiled [rib|d] a ådrig, försedd med ådror &c, 8e rib 1—II. -ing [-ig] s koii. nerver,
ådror &c. ribbon [ri'ban] s 1. [isht sidenband, ordensband;

Society hemligt katolskt sällskap pä Irland på 1800-taiet. 2. remsa, strimla; in (all to) i trasor. 3. S pi. tömmar.
~ed [-d] a [-band[be]-prydd.-] {+band[be]- prydd.+}

Ribes [rai'bi:z], Ribston [ribstn] nprr.

R. i. C. fbrkortn. för Royal Irish Constabulary.

+Rica [ri/ka], Riccio [ri'tjio(u)] nprr. rice [rais] s bot. ris; risgryn, rich [ritj] a 1. rik i alla bet. [in på]. 2. bördig,
fruktbar. 3. yppig, präktig, dyrbar. 4. om föda fet, kraftig; mäktig [cake]. 5. om färg, röst &c fyllig, djup; om vin
o. d. mustig. 6. riklig, ymnig, rikhaltig. 7. F kostlig, dråplig, 'dyrbar', obetalbar [joke].



Richard [ri'tjad], [-z], ~son [-sn], Richelieu

[ri'J(a)lju: ei. fr.] nprr. riches [ri'tjiz] s pi. rikedom[ar]. Richey [ri'tji] npr.

richly [ri'tfli] adv rikt, rikligen &o jfr rich; i

rikt mått. Richmond [ri'tjmand] npr. richness [ri'tjnis] s blott om sak. o. abstr. egenskapen att vara rik, rik|edom, -
lighet, -hal-tighet; prakt &c jfr rich. rick [rik] I. s stack ay hö, säd &c. II. tr stacka. ricketlls [ri'kitjs] s sing. ei. Pi.
iak. engelska sjukan, rakitis. -y [-i] a° 1. läk. rakitisk. 2. widi. ledsvag, klen, skröplig; om möbler rankig.
Rickmansworth [ri'kmanzwa:!)] npr, rickshaw [ri'kjo:] s i Ostasien lätt tvåhjuligt åkdon draget av en el. två män.

ricochet [ri'kajet] I. s rikoschett[ering]. II. itr rikoschettera. III. tr träffa (beskjuta) medelst rikoschettering. rid
[rid] imp. o. pp. rid, ibi. n^ded tr 1. befria [of från]; get ~ of göra sig fri från, bli ngn ei. ngt kvitt. 2. aid. utrota
[pest], ~dance [-ns] s befri|else, -ande; a good ~ F ngn (ngt) som det är skönt att bli av med (slippa, vara kvitt).
Riddell [ridl, ride'1] npr. ridden [ridn] PP. av ride. Ridding [ri'din] npr.

1. riddle [ridl] I. s rissel, grovt såll, harpa. II. tr 1. sålla äv. biidi., harpa. 2. biidi. genomborra på många ställen
med kulor o. d. ss. ett såll; vederlägga ngn ei. ngt i många punkter; bombardera ngn [with questions].

2. riddllje [ridl] I. s gåta; gåtlik sak ei. person; she is a ~ to me äv. jag blir inte klok på henne. II. tr gissa gåta. III.
itr tala i gåtor, -ing [-ig] a gåtfull [speech].

rid|e [raid] rode ridden I. itr 1. rida [on på, äv. on a p.'s knee {back); a t mot hinder el. [-fieu-de].-] {+fieu- de].+}
sitta grensle; biidi. bli buren, sväva, gunga, 'segla' [i/i the air, on the waves]; ~ and

tie om två reskamrater med en häst tlira Om med

att rida; biidi. tura om vid arbete; ~ at (to an) anchor ligga för ankar (till ankars); ~ by rida förbi; ~ double rida två
på en häst; ~ easy rida (av. åka) lätt utan stötar, i» rida makligt utan stampning; ~ for a fall rida (biidi. fara fram)
utan alla hänsyn (vilt); ~ hard rida fort, & om rartyg för ankar rida hårt, 'fresta kät-tingen'; the moon was -ing
high månen stod högt på himlen; ~ off on the pretext that söka komma från saken med den förevändningen att; ~
out rida ut, göra en ridtur; ~ to hounds jaga räv till häst följande hundarna ('par force'). 2. åka [in a carriage]. 3.
om ridhäst: ~ easy bära lätt; ~ hard bära tungt. 4. om mark: well {hard) vara lätt (svår) att rida på, 5. skjuta ut
(fram) [over över ngt]. II. tr 1. rida [på] en häst o. d. [at mot hinder el. [-fiende]-] {+fien- de]+} äv. biidi.; ~ a race
rida i en kapplöpning; ~ the whirlwind styra stormen, leda revolutionen; ~ down a) rida omkull (över) ngn; 6)
rida fatt ngn; ~ out «£> rida ut [gale, storm] äv. biidi.; ~ a principle to death ända tin leda rida på en princip. 2.
låta ngn rida [a child on o.'s back]. 3. rida genom [desert] ei. över [ford]. 4. topprida, förtrycka, ansätta; ridden by
fears {prejudices) ansatt av farhågor, intagen av fördomar. III. s 1. ritt, ridtur; åktur, färd isht i spårvagn, buss o.
d.; bicycle ~ cykeltur; take (go for, have) a ~ rida (åka) ut, göra en rid-, åk|tur. 2. ridväg isht genom skog. ~r [-o] s
1. ryttar|e, -inna; cyklist. 2. tillägg till urkund isht lagförslag, utslag o. d.; korol-larium. 3. mat. tilläggs-,
tillämpningsjpro-blem. 4. diagonaljskena, -plåt. ridge [riå^] I. s 1. rygg, kam, upphöjning, upphöjd rand (kant); ~
of the note näsrygg; ~ of the roof takås. 2. bergjås, -kam. 3. jordbr. tilta mellan två plogfåror. 4. trädg. list för
meloner, gurkor &c. II. tr 1. plöja upp. 2. förse med rygg &c; krusa böljor. III. itr rynkas; bilda åsar &c. [-d] a
försedd med åsar &c. Ridg[e]way [ri'dgwei] npr. ridgy [ri'dji] a stigande i åsar &o se ridge I. ridiculüe [ri'dikju:l]
I. s löjlighet; åtlöje, spe; +turn [in]to ~ förlöjliga, göra löjlig. II. tr förlöjliga, göra spe av [on för], -ous [-[ridi'-
kjulas]-] {+[ridi'- kjulas]+} a0 löjlig.

1. riding [rai'dig] s cg. thriding 'treding', tredjedel: förvaltningsdistrikt i Yorkshire.

2. riding [rai'dig] I. a ridande. II. s ridning, i sms. rid-. ~-breeches [-briHJiz] s pi. ridbyxor. ~-coat [-kout] s
ridrock, ^-habit [-hæNbit] s dams riddräkt. ~-hood [-hud] s rarr ridkrage för damer o. bam; Little Red Ro* lilla
Rödluvan. ~-light [-lait] s ankarlanterna. ~-master [-marsta] s isht X stallmästare, ridinstruktor. ~-school [-sku:l]
5 ridhus. ~-whip [-wip] s ridpiska.

+Rid!lley [ri'd|H], -path [-pa:f>], Rienzi [rie'nzi], Rievaulx [ri'vaz, ri/vouz] nprr. rife [raif] a 1. mycket vanlig
(utbredd), gäng-
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se, förhärskande; talrik; be {grow, wax) ~ isht om rykte vara (komma) i svang (omlopp), ibi. grassera. 2.
uppfylld, överflödande [with av].

riff-raff [rilræf] s slödder, byke, pack, patrask.

1. rifle [raifl] tr råna, plundra [of på ngt]; bortröva.

2. rifle [raifl] * 1. räffla. 2. rafflat gevär, raffel -bössa; ~ association (club) skytteförening, -gille. 3. pl. med rifi.es
beväpnade trupper, 'fältjägare'; ~£ree»'jägargrönt\ ^-grenade [-gri-

nei'd] s gevärsgranat. ~man [-man] s ge-värsskytt, 'fältjägare'. ~-pit [-pit] s X skyttegrop. /v.-range [-rein(d)3] s 1.
gevärs-, skottj-håll. 2. skjutbana. ~-shot [-Jot] s 1. gevärs-, 8kott|håll. 2. gevärs-, skarpjskytt. 3. gevärs-skott.

rift [rift] I. s rämna, spricka, reva. II. tr vani. i pp. splittra, klyva.

1. rig [rig] I. s 1. upptåg, skpj; run a ^ upon åid. spela ngn ett puts. 2. tjuvknep, bedräglig manöver isht på börsen.
II. tr S lura; ~ the market hand. genom knep få vissa värdepapper att stiga ei. falla.

2. rig [rig] I. tr 1. rigga, tackla skepp. 2. F förse med kläder, styra ut, utrusta [äv. ~ out (up)], S äv. rigga upp. 3.
isht göra klar; hastigt anordna, improvisera, F rigga upp [äv. ~ up]. II. s 1. & rigg. 2. F klädsel, utstyrsel; S av.
rigg [äv. rsj-up, r^-out].

Riga [ri:'ga, &id. rai'ga], Rigby [ri'gbi] nprr.

riggller [ri'g|a] s & riggare. -ing [-ig] s 1. rigg[ning]. 2. se 2. rig II, 2.

right [rait] I. S 1. rätt det rätta el. riktiga; the ~ det rätta, ibi. rättvisan; ~ and wrong rätt och orätt; by ~[ä]
rätteligen, rattvisligen, med rätta; be in the ~ ha rätt (rätten på sin sida); do ~ göra rätt [in -ing el. to inf. i att],
handla rätt [by, to mot]; do a p. ~ äv. göra ngn rättvisa, låta ngn vederfaras rättvisa; there I give you ~ däri ger jag
dig rätt. 2. rätt[ighet] [to till]; and duties rättigheter och skyldigheter; the ~ of -ing rätt[en] att ..; woman's ~s
kvinnans rättigheter; Declaration (Bill) of Ri^tS eng. författningsurkund av år 1689; ~ of way hävdvunnen rätt att
ta vägen över annans mark; get o.'s komma till sin rätt; have (obtain) o.'s ~ få ut sin rätt; have a to inf. ha
rättpghet] att..; by (in) ~ of i kraft av, på grund av ngns rätt; in ~ of his wife äv. med sin hustru; in o.'s own ~ på
grund av bÖTd (arv) o. d. isht i mots. tUl genom giftermål; med full äganderätt, äv. i egna medel, till fritt
förfogande; peeress in her own ~ adelsdam i sig själv (till börden); he is quite within his han är i sin goda rätt. 3.
pi. the f\iS of the case rätta förhållandet; set (put) to se II (set /x/). 4. höger sida (hand); on your (the) to the ~ till
(åt) höger, på höger hand; to (from) ~ and left till (från) höger och vänster; the enemy's ~ X fiendens högra
flygel, ö. poiit. högerparti. II. a 1. aid.

rät [line], rak. 2. om vinkel rät; at ~ angles i rät vinkel [with mot]. 3. rätt t aiim., riktig, rättmätig [heir],
rättskaffens; Mr (Miss) 22~ om blivande make (maka) den rätte (rätta); the f» man in the ~ place rätte mannen på
rätta platsen; be in o.'s ~ mind (senses) vara vid sina sinnens fulla bruk, F vara riktig; he is not ~ in his (the) head
han är inte normal (F klok, riktig); the ~ side rätsidan, rätan; be on the ~ side of forty vara under 40 år; the ~
thing det enda rätta, just det som borde göras; do the ~ thing by handla rätt emot ngn; the ~ way rätta sättet; put
in the ~ way föra (visa) på rätta vägen av. biidi., F hjälpa på traven; all F ~ you are! ~ ohl det ar bra! aiit klart
(färdigt, i ordning)! kör! avgjort! välan! be all ~ vara som sig bör (som det skall vara), stå rätt till, vara klar[t] (i
ordning); make all ~ ställa till rätta; Tm all ~ jag har det bra (mår nog bra), det är inte ngt fel med mig, nu går det
bra för mig; be ~ vara i ordning; om pers. ha rätt i ett påstående; you are perfectly ~ not to.. du gör fullkomligt
rätt i att inte ..; are you nowf har ni det bra nu? är ni bra (kry) igen nu? I am not (don't feel) quite ~ jag är (känner
mig) inte riktigt bra (kry); is your watch går din klocka rätt? that's ~ det är rätt (bra), det stämmer; come bli riktig,
ordna sig, lyckas tm siut; get ~ få ngt (bliva) i ordning (bra), få ordning (reda) i ngt; he proved ~ han fick rätt, det



visade sig att han hade rätt; set (put) ~ a) ställa (göra) i ordning, ordna, ställa till rätta, städa; 6) beriktiga, rätta;
avhjälpa; c) ställa kiooka; d) hjälpa (visa) ngn till rätta; upprätta ngn; e) för|lika, -sona [with med]; f) upplysa
ngn. 4. c* sailing segling efter ett huvudstreck. 5. aid. verklig, äkta. 6. höger; ~ hand höger hand ei. sida, biidi.
ngns 'högra hand'; at (on, to) o.'s (the) ~ hand på höger sida, åt (till) höger; put o.'s ~ hand to the work ägna sina
bästa krafter åt arbetet, m. adv 1. rätt, rakt behind ws]; ~ ahead rakt fram, rätt förut; ~ on rakt fram: ~ off (away)
mest Am. strax, genast, med detsamma; he went ~ at him han rusade rakt på honom. 2. alldeles, precis; ända; ~ to
the bottom ända till bottnen; ^ round the house runt hela huset. 3. rätt [act (judge) riktigt, på det rätta sättet; guess
(remember) <v» gissa (minnas) rätt; nothing goes ~ with me ingenting går bra (lyckas) för mig; it serves him ~
det är rätt åt honom. 4. till (åt) höger [of om]; ~ and left till höger och vänster av. biidi.; ~ tum! X höger om! 5.
åid. riktigt, fullt [he was ~ glad to hear]; know ~ well veta mycket väl. 6. i titlar hög-reverend &c]. IV. itr »i* om
skepp räta upp sig, komma på rätt köl. V. tr 1. isht
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(car)] räta, ställa på rätt köl; ~ the helm stötta rodret; ~ the world förbättra världen (människorna); ~ o. s. om
skepp räta upp sig, komma på rätt köl; återfå jämvikten. 2. gottgöra [injury], skaffa ngn rätt, upprätta, ge
upprättelse åt. 3. rätta [mistake]. ~-about [-abau't] s o. adv isht helt om; ~ face (turn)\ 83. kommando helt om!
send to the ~ driva på flykten; F av|färda, -snäsa, köra i väg (bort), ^-and-left [-andle'ft] a med båda händerna
(sidorna); a ~ shot ett skott ur båda piporna, av. boxares slag med båda händerna i rask följd. ~-angled [-æggld] a
rätvinklig. ~-down [-daun] I. a äkta, riktig, ärke- [-[scoundrel],-] {+[scoun- drel],+} II. adv riktigt, väldigt, /^eous
[-Jos] a° 1. rätt|färdig, -skaffens. 2. rättmätig [-[indignation].-] {+[in- dignation].+} ~fui [-f(u)l] a° rättjmätig, -
vis, laglig [heir, oiuner]. b iland [-hse'nd] s 1. höger hand, attr. höger-; ~ screw högergän-gad skruv; on (to) the ~
side på höger hand (sida), till höger. 2. Midi, ngns högra hand (oumbärlige ei. förnämste medhjälpare) [&v. ~
man], /^-handed [-hæ'ndid] a° högerhänt, med höger hand, höger-, ^-händer [-hse'nda] s 1. slag med höger hand.
2. högerhänt person. tvJess [-lis] a rättslös, ^ly [-li] adv 1. rätt[skaffens]. 2. rätt, riktigt. 3. med rätta.

+OM-minded [-maiNndid] a rätt|sinnig, -sint. ward [-wad] I. a riktad åt höger. II. adv åt (till) höger, awards [-
wadz] adv se föreg.

Rigi [ri/gi] npr,

rigid [ri'djid] a° 1. styv, stel. 2. sträng [inquiry, master, parsimony], ~ity [ridji'diti] s 1. styv-, steljhet. 2.
stränghet.

rigmarole [ri'gmaroul] s ramsa, svammel; attr. svamlig, osammanhängande.

Rigoletto [rigale/to(u)] npr.

rigj[or [rai'go:] s läk. frossbrytning före feber o. d.; mortis likstelhet, -orous [ri/g(a)ras] a° 1. rigorös, obevekligt
sträng [examination, [-condition]',-] {+condi- tion]',+} strängt noggrann. 2. bister [climate, winter], sträng, -our
[ri'ga] s 1. stränghet [the utmost ~ of the law], hårdhet, rigorism; pi. äv. stränga åtgärder. 2. om väder &c sträng-,
bisterjhet [the of the climate], 3. strängt levnadssätt. 4. yttersta nöd.

Rigveda [rigvei'da] npr.

rile [rail] tr S reta [upp], förarga, irritera.

Riley [rai'li] npr.

rill [ril] I. s mest poet. rännil, liten bäck. II. itr sila, rinna sakta.

rim [rim] I. s 1. hjulring. 2. isht rund o. upphöjd kant, fals, infattning, rand: the golden ~ poet. kronan; the ~ of
the horizon himlaranden.

.II. tr f jrse med kant ei. ring; ibi. kanta.



1. rime [raim] se rhyme,

2. rime [raim] I. s poet. rimfrost. II. tr betäcka med rimfrost.

Rimmon [ri'man] npr bibi.; bow down in the house of ~ dagtinga med sin övertygelse (2 Kon. 5,18).

rimy [rai'mi] a betäckt med rimfrost.

Rinaido [rmæ'ldo(u)] npr.

rind [raind] s 1. skal På frukt o. d., svål på fläsk, kant (skalk) på ost; ibi. skinn, hud. 2. % bark. 3. Midi. skal, yta.

rinderpest [ri'ndapest] s boskapspest.

1. ring [rig] rang (t rung) rung I. itr 1. ringa, klinga, ljuda [ofta <v, out]', the bell äv. det ringer; my ears ^ det
ringer i öronen på mig [with av]; a shot rung ont ett skott ljöd (smällde); ~ false (true) om mynt o. biidi. klinga
falskt (äkta); ~ at the bell (door) ringa på [dörr]klockan (dörren); <^for a servant (coffee, o.*s boots) ringa på en
tjänare (efter kaffe, sina kängor); ~ off i telefon ringa av'; ~ to (for) prayers (dinner) ringa till bön (middag). 2.
skalla, genljuda [ofta again, with, to av ljud; in a p.'s ears (heart) i ngns öron (hjärta)]: the whole country o^s
with his fame hela landet genljuder av hans lov. II. tr 1. ringa med (i, på) klocka &c; ~ the bell for ringa på ng»;
~ o.'s glass for silence klinga i glaset för att äska ljud; ~ the knell of Midi, ringa dödsringning för: ~ [aZZ] in
ringa samman; ~ in (out) ringa in (ut) helgen o. d.; ~ the curtain up (down) teat, ringa till ridåns uppgående
(nedgång); ~ a p, up ringa upp ngn i telefon, äv. rillga på hos ngn på natten. 2. klinga med myut för att pröva
äkthet. 3. förkunna genom klockringning. III. s 1. ringning,klingande, klang; ibi. tonfall; there's a the bell (door)]
det ringer [på klockan (dörren)]; a false ~ en falsk klang; a true (right) ~ en äkta klang. 2. ~ o/* bells klockspel.

2. ring [rig] I. 5 1. ring i aiia bet.; kretspopp]; make round S vara ojämförligt kvickare i vändningarna än ngn. 2.
krets (F ibi. klick) av personer; hand. o. polit. isht Am. ring. 3. rund bana (plats), arena, utställningsplats för
boskap

&c; vid boxning o. brottning ring; the ^ av. Ct) box-

ningskonsten, de boxningsintresserade; b) vid kappi. yrkesvadhållarnas plats, koll. yrkes-vadhållarna [book-
makers]. II. tr 1. omgiva, innesluta [vani. ~ in, round, about]. 2. t sätta ring på finger; ringa svin, tjur. III. itr jakt.
om räv, hare springa i en ring. ^-bark [-ba:k] tr ringbarka träd. ~-dove [-dAv] s zooi. ringduva. ^-dropper [-dropa]
s S 'ringtappare' slags bedragare. ~ed [-d] a 1. ring[be]prydd; ~ pheasant ringfasan; ~ seal ringlad säl; no snake
vanlig snok. 2. ringformig. ~-fence [-fens] s fullständig inhägnad kring egendom o.d. 'vz-finger [-figga] s
ringfinger. ~ing [-ig] I. s ring|ning,-ande, klingande, metanklang; there's a rsj in my ears det ringer för (i) mina
öron. II. a ljudlig, klingande [laugh], rungande [cheers]\ om köid sträng. ~ leader [-li:da] 5 isht i myteri o. d.
ledare, anstiftare. ~let [-lit] s 1. liten ring ei. krets. 2. hårlock, dieted [-litid], /v-lety [-liti] a lockig, ^-mail [-meil]
s ringbrynja. ~-man [-mæn] s kappi. yrkes-

<v/ hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^sällsynt militärterm »i* sjöterm F familj art P lägre språk S slang

45—476178. K ärr c m. fl., Eng.-svensk ordbok.ring-master

— 706 —

risible

vadhållare. >v.-master [-ma:sta] s cirkusdirektör. <v/-ouzel [-u:zl] s tool, ringtrast, /^-shaped [-Jeipt] a
ringformig. ^-snake [-sneik] se ringed snake. ~-tail [-teil] 5 zooi. slags kärrhök ei. örn. ~worm [-wa:m] s läk.
revorm.

rink [rigk] I. s skridskobana av. täckt konstgjord o. rdrruiiskridskor[s^a^m^-~]. ll.itr åka påenrm&.

rinslle [rins] I. tr skölja ur (ren, bort) [ofta ~ out (away)]. II. s sköljning. -ings [-igz] s pi. skölj vatten.

Rio [ri:'o(u)], Rio Janeiro [ri:'o(u)d3ani'aro(u)] nprr.



riot [rai'at] I. s 1. upplopp, tumult, oordning, våldsamhet, pi. av. [gatu]oroligheter; oväsen, buller; the Act
upprorslagen; run ~ leva vilt, fara vilt (våldsamt) fram, skena i väg; ibi. grassera. 2. bullrande nöje (fest), liv i sus
och dus, utsvävning[ar], orgie[r] är. biidi. [a of colour]. II. itr 1. ställa till (deltaga i) upplopp, störa lugnet. 2.
frossa, leva i sus och dus, fira orgier. III. tr; ~ away (out) förspilla (f Örslösa) under utsvävningar. ~er [-a] S Upp-
rors-, bråkjmakare, våldsman, orostiftare. /v/OUS [*as] a° 1. deltagande i (hörande till) upplopp, upprorisk
[mob], våldsam, stormig. 2. utsvävande, tygellös, bullrande.

R. I. P. förkortn. för requiesca[n\t in pace lat. vile han (de) i frid.

1. rip [rip] I. tr skära, rispa, sprätta, fläka, slita, riva [open, up upp; offaway av, bort, lös]; klyva [itimber, rock]-,
~ out äv. utstöta [oath]; ~ up Midi. riva upp ngt gammalt [wound, quarrel, sorrow], II. itr 1. klyvas, splittras. 2.
urspr. om skepp skjuta full fart [let her biidi. löpa [i väg]. Hl. s lång reva ei. rispa.

2. rip [rip] 5 1. hästkrake. 2. vivör, liderlig person, rué [an old

riparian [raipe'arian] I. a strand-; ~ proprietor strandägare; ~ rights strandrättigheter. II. s strandägare.

ripe [raip] a° mogen av. biidi. [beauty, scholar], färdig; lips röda o. fylliga läppar; die at a ~ age dö vid
framskriden ålder; ~ for treatment mogen för behandling; soon ^ soon rotten ordspr. brått moget snart boket
(ruttet). ~n [-n] tr o. itr mogna, bringa till mognad; rv/ into av. utveckla sig (övergå) till. o^ness [-nis] s mognad.

Ripllley [ri'plli], -man [-man], -on [-n] nprr.

riposte [ripou'st] I. s ripost[ering]. II. itr ripostera.

rippller [ri'p|a] s se 1. rip I.; av. S överdängare, hejare, utmärkt person ei. sak. -ing [-ig] se 1. rip I.; äv. S I. a°
utmärkt, överdådig, prima, briljant. II. adv överdådigt, väldigt [isht ^ good].

rippllie [rip'1] I. itr 1. om vattenyta krusa sig. 2. porla, skvalpa. II. tr krusa. III. s 1. krus-ning på vattnet äv. biidi.
2. vågskvalp, porlande, -let [-lit] * krusning. -ling [-lig] a pär-lande skratt «v-c. -ly [-ii] a krusad, krusig.

rip-saw [ri'pso:] s klyvsåg.

ripuarian [ripjus'arian] a ripuarisk. Rip van Winkle [ri'pvaenwi'gkl], Risboro' [-[ri'z-b(a)ra]-] {+[ri'z- b(a)ra]+}
nprr.

ris|e [raiz] rose risen I. itr 1. stiga (gå) upp, resa sig [ibi. ~ up; from bed (dinner, table, a chair)], ställa sig upp; ~
again (from the dead) uppstå igen (från de döda); ~ [«p] early (with the lark) stiga upp tidigt (med lärkan); ~ in
arms (rebellion) resa sig, göra uppror [against mot ngn]; the town rose on (against) its garrison staden reste sig
mot sin garnison; my whole soul -es against it hela min själ uppreser sig mot det; my gorge (stomach) -es jag
känner vämjelse (vämjes) [at vid]. 2. höja sig, stiga [uppåt] aiim. o. biidi. om ton, tidvatten, pris, marken &o
[above Över; to a height of till en höjd av]; om fi«k stiga upp till ytan, nappa; the glass is -ing barometern stiger;
a castle rose in the foreground en borg reste sig i förgrunden; his spirits rose high hans mod (hopp) växte
(livades); ~ above mediocrity höja sig över medelmåttan; the answer rose to my lips (tongue) svaret kom mig på
tungan; ~ to the occasion (emergency) visa sig situationen vuxen. 3. om «oi,m?ine&cgå upp; framträda, bli
synlig. 4. till|växa, -taga, ökas, stiga; her colour rose hennes färg steg; the wind rose vinden tilltog [i styrka]; the
prices (demands) prisen (fordringarna) stiga (ökas); sugar -es sockret stiger i pris. 5. upp|stå, -komma [from av], -
spira, skjuta (komma) upp; the river -es in Lake .. (in el. among the mountains) floden rinner upp ur sjön . . (på
bergen). 6. stiga i graderna, avancera [to be a general till general]; göra karriär [he is made to komma sig upp [in
the world]; ~ upon a p. stiga i ngns aktning. 7. bryta upp; om församling är. avsluta sina förhandlingar; om
session avslutas. 8. kokk. pösa (jäsa) upp. II. tr få ngt att höja sig, stöta upp [bird], få fisk att komma upp [och
nappa]. III. si. t solens, månens &c uppgång. 2. stigning, [upp]höjning, höjd, backe [a ~ in the road (ground)]. 3.
uppstigande, till|växt, -tagande, höjning, stegring; hand. hausse; ~ in prices prisstegring; the ~ of the tide
tidvattnets stigande; ask for a ~ F be om löneförhöjning; be on the ~ om priser, vatten vara i stigande. 4.
uppståndelse från de döda. 5. upp|-komst, -hov, -rinnelse; give ~ to ge upphov (anledning) till, föranleda,
framkalla; have (take) o.'s ~ in (from) upprinna (ha sin upprinnelse (uppkomst, omflod källa)) i (från). 6. flsks



uppstigande till ytan, napp; there's det nappar; get (take) a out of F lura, narra ngn. /V/n [rizn] pp. av rise.

risibllility [rizibji'liti] 5 skrattlust, -le [-'-1] a° 1.
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skrattlysten. 2. skratt-; ~ muscles (F ~s) skrattmuskler. 3. löjlig, lustig, rising [rai'zig] I. a se rise I; be ~ fourteen
eg. om hast, äv. om pers. närma sig 14 års ålder; the rv generation det uppväxande släktet; ground stigande mark,
stigning; a ~ lawyer ung. en jurist på väg mot höjderna; ~ prices stigande priser; ~ series stigande serie; the Land
of the R^ Sun den uppgående solens land Japan. II. s 1. uppståndelse [av. ~ again {from the dead)]. 2.
uppstig|ning, -ande. 3. resning, uppror. 4. upphöjning; höjd, backe.

5. stigande, till|växt,-tagande; framåtgående.

6. solens &c Uppgång. 7. förhandlingars avslutande, mötes upplösning. 8. uppstötning ur magen.

risk [risk] I. s risk, fara; run a ~ löpa en risk; run the ~ of utsätta sig för (stå) risken av; take the ~[s] ta (våga)
risken; at all ~s &T. kosta vad det [kosta] vill; at the ~ of o.'s life med risk (fara) för sitt liv; at o.'s own (at
owner's) ~ på egen (ägarens) risk. II. tr riskera [-ing att], våga, sätta på spel. ~ful [-f(u)l] a riskabel, ^-money [-
mA^ni] s kassörs felräkningspengar, ^y [-i] a I. riskabel. 2. vågad [story]. rissole [ri(:)'soul] s kokk. risoll,
krokett. Rita [ri:'ta] npr.

ritardando [rita:dæ'ndo(u)] advmus.ritardando. Ritchie [ri'tji] npr.

rite [rait] s rit, kyrkobruk, ceremoni. Ritson [ritsn] npr.

ritual [ri'tjual] I. a° rituell. II. s ritual; ritualbok. ~ism [-izm] s kyrk. ritualism; ar. hög-kyrklighet. ~ist [-ist] s
ritualist, fistic [-[rix-tjuali'stik]-] {+[rix- tjuali'stik]+} a (^istically adv) ritualistisk; av. högkyrklig. rival [raivl] I.
s rival, medtävlare, konkurrent; attr. ar. rivaliserande, konkurrerande. II. tr o. itr tävla [med], rivalisera,
konkurrera [in i ngt]. ~ry [-ri], 'vShlp [-J"ip] s tävlan, rivalitet, konkurrens. Rivaulx [ri'vaz] npr.

rive [raiv] (pp; vani, riven [rivn]) mest poet. I. tr sönder|slå, -slita, klyva, splittra; slita Ear. ~ away (off)', from
från]. IL itr remna, splittras, brista.

river [ri'va] s flod, älv, å; biidi. ström [a .<v. [-of-lava];-] {+of- lava];+} of blood strömmar av blod; ~ horse
flodhäst, *vain [-rein] I. a hörande till (boende vid) en flod, flod-. II. s ngn som bor vid flodstranden. ~-bank [-
bægk] s flodstrand.

-basin [-beisn] s flod-, vatten|område. -bed ,[-bed] s flodbädd, strömfåra. ~ed [-d] a försedd med (bevattnad av)
floder [mest i sms.: well-^]. ~ine [-rain] se -ain T. ~side [-sai'd] 8 flodstrand; ~ villa strand villa, rivet [r/vit] I. s
nit[nagel]. n. tr 1. nita; fästa, fastnita. 2. Midi, fastnagla [attention, eyes], oavvänt fästa; r^ed to the spot såsom
fastnaglad på stället. ~ing [-ig] s nitning. Riviera [rivie'ara], Rivington [r i'vig tan] nprr.

rivulet [ri'vjulit] s liten å, bäck.

rix-dollar [ri'ksdo'la] s hist, riksdaler silvermynt.

Rizzio [ri'tsio(u)] npr.

R. L. 0. förkortn. för Returned Letter Office; R. L. S. — Robert Louis Stpvenson; Rly = railway; R. M. =
Resident Magistrate; Royal Mail; Royal Marines; rm. = ream; R. M. A. = Royal Marine Artillery; Royal Military
Academy (Woolwich); R. M. C. = Royal Military College (Sandhurst); R. Met. S. = Royal Meteorological
Society; R. M. S. = Royal Mail Service (Steamer}; Royal Society of Miniature Painters; R. N. = Royal Navy; R.
N. A. S. = Royal Naval Air Service; R. N. R. = Royal Naval Reserve; R. 0. — receiving office (officer);
recruiting (relieving, returning) officer; Royal Observatory; ro. = rood 3. roach [routj] * zooi. mört; as sound
asa/v pigg



som en mört. road [roud] s 1. väg; the ~ stora landsvägen; the R^ Board i England slags vägstyrelse; the rule of
the ~ eng. trafikreglerna; gentleman of the ~ landsvägsriddare; the are bad adet är dåligt före; royal ~ to biidi.
kungsväg till, lätt medel att ernå ngt; the <\> to York (success) vägen till York (framgång); give a p. the ~ lämna
ngn vägen fri (möjlighet att passera); take the ~ fara stora vägen, i aiim. taga vägen [by över, förbi; to till], &id.
bege sig åstad; by ~ fara landsvägen; in the (o.'s) »v/ i ngns väg; on the ^ på vägen; under färden (resan); on the
[right] ~ to biidi. på [god] väg till att bliva; take to the ~ hist, bliva stråtrövare. 2. körbana. 3. vani. pi. +redd. <v,-
hog [-hog] s F motordrulle. ^-making +[-meixkig] s vägbyggande, ^-metal [-metl] sten för vägbyggnad, ^side [-
sai'd] s vägkant, Yägens sida, attr. vid vägen [inn, plants]; by (on) the ~ vid [sidan av] vägen. ~ stead [-sted] s
redd; in the ** på redden, ^ster [-sta] s 1. landsvägshäst travare; landsvägs-maskin bil ei. cykel. 2. vägfarande.
~way [-wei] s körbana.

roam [roum] I. itr ströva (flacka) omkring. II. tr genomströva, flacka omkring på (i) [country, sea].

1. foan [roun] I. a om häst &o rödgrå. II. s skym-mel, skimmel.

2. roan [roün] s bokb. oakta marokäng av fårskinn. roar [ro:] I. s 1. rytande, vrål[ande], tjut, gallskrik; set up a ~
ge sig till att gallskrika; ~ of applause bifallsjstörm, -åska; ~ of laughter skallande gapskratt; set the table in a
avlocka bordssällskapet skallande skrattsalvor. 2. dån, larm, brus. II. itr 1. ryta, vråla, tjuta [with (for) pain av
smärta], [gall]skrika; ~ with laughter gapskratta; you need not ~ du behöver inte skrika så högt. 2. dåna, larma,
brusa. 3. om staiie genljuda [ofta ~ again]. 4. om bäst låta höra ett pipan-dè ljud vid andning. ~ing [-rig] I. a
rytande,
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dånande, larmande &C; ~ blade åid. vivör; the /v game — curling; in ~ health vid utomordentlig hälsa; ~ night
stormig natt av. om dryckeslag; ~ trade strykande avsättning. II. s rytande &c. roast [roust] I. tr 1. steka på spett
ei. i ugn [meat, apples]; rosta av. malm, bränna (rosta) kaffe; ^ o. s. steka sig vid elden; <^>ing hot stekhet; a
r>uing sun en stekande sol. 2. F obarmhärtigt driva med, håna. II. itr stekas. III. s aid. stek; stekning: rule the ~
vara herre på täppan, rida för rusthållet. IV. a stekt, rostad [pork, lamb]; ~ beef rostbiff; hare harstek. ~er [-a] s
ngn som steker &o; slags stekugn; kaffe-brännare. ~ing-jack [-igdgæk] s mekanisk stekvänd are.

rob [rob] tr röva, plundra, råna, bestjäla [of på]; beröva [of a th. ngn ngt]. ~ber [-a] s rövare, rånare, ^bery [-ari] s
röveri, plundring, rån; stöld, robe [roub] I. s 1. mest. åid. o. poet. klädnad. 2. dams galaklänning, rob, ibi. hel
klänning. 3. ofta pi. h»g persons galadräkt [coronation kröningsskrud]; domares ei. prästs ämbetsdräkt [the long
gentlemen of the ~ juristkåren; Mistress of the R^s överhovmästarinna. II. tr kläda ngn fm i]. III. itr ikläda sig
ämbetsdräkt &o.

Robert [ro'bat], ~s [-s], ~son [-sn], Robeson [roubsn], Robespierre [rou'bzpjsa] nprr. robin [ro'bin] I. s zooi.
rödhaKesångare Eav. ~ redbreast], II. R~ npr; ~ Goodf ellow tomte-+ [nisse]. R-x/Son [-sn] npr; se Jack T. 1.
Rob Roy [ro/broi/] npr. Robilsart [ro'b|sa:t], -son [-sn] nprr. robust [robA'st, ra-] a° 1. robust, kraft|ig, -full, stark
tin kropp, hälsa &c; grov. 2. stärkande [exercise]. 3. om arbete krävande styrka, styv. 4. enkel o. sund, rättfram,
/^ious [-ias] a 1. stark, kraftig. 2. bullersam, bullrande, F skränig. 3. om klimat &c bister^ roc [rok] S fSgeln Rok
i arab. sagor.

Rochdale [ro'tjdeil], Roche [rou(t)J], Rochester

[ro'tjista] nprr. rOChet [ro'tjit] S kyrkl. slags mäSSkjorta för biskop o. abbot.

1. rock [rok] s aid. slända.

2. rock [rok] s 1. klippa, skär; klippblock; the R"» Gibraltar; the jof Ages Kristus; ~ Elig-lish 'Gibraltar-engelska'



biandspråk; scorpion om pers. född i Gibraltar; OS firm as a ^ klippfast; see ^s ahead Midi, märka lurande faror;
sunken (lurking) ~ undervattensklip-pa, blindskär; be on the S vara på bar backe; run upon the förolyckas av.
Midi. 2. hälleberg, grå|sten, -berg; berghäll; primary {primitive) urberg: ~ bottom Midi. grundval av fakta, saks
kärna; bottom prices yttersta bottenpriser: ~ crystal bergkristall; ~ salt bergsalt; built on the ~ byggd på
hälleberget; down to the living ~ ända ned

till hälleberget. 3. slags hard karamell; pepper-mint rs, polkagris. 3. rock [rok] I. tr vagga, [komma ngt att] gunga,
vyssa [a child to sleep]; f^ed in security invaggad i säkerhet. II. itr vagga, gunga: ~ with laughter skaka av skratt.
rock-Ilcake [ro'k|keik] s kokk. slags kaka. -dove

[-dAv] s zooi. klippduva. Rockefeller [ro'kfela, Am. ro'ki-] npr. ^rocker [ro'ka] s med på vagga el. gungstol,
rockery [ro'kari] s stenkummel i trädg&rd. rocket [ro'kit] I. s raket. II. itr flyga som en +raket.

rock-hewn [ro'khju:n] a uthuggen ur klippan. Rockies [ro'kiz] npr pi.; the ~ Klippiga ber-gen.

rocking-llchair [ro'kiij|tJsa] s gungstol, -horse [-ho:s] s gunghäst, -turn [-ta:n] s slags figur vid

skridskoåkning.

rock-lloil[ro'kloil]s bergolja,petroleum, -pigeon +[-piNd5in] se -dove, -work [-wa:k] se rockery.

1. rocky [ro'ki] a 1. klippig, klipp-, sten-; the Rr^j Mountains Klippiga bergen. 2. bergfast, stenhård.

2. rocky [ro'ki] o F ostadig, osäker [på benen], rococo [rakou'ko(u)] 8 o. a konst, rokoko.

rod [rod] 5 I. käpp; stång av. av metan, språte. 2. spö; ris; the ~ äv. Midi. kroppsaga; make a ~ for o.'s own back
binda ris åt sin egen rygg; kiss the ~ biidi. kyssa riset. 3. ämbets-stav; Midi. av. spira. 4. metspö [vani. [-fishing--
'%,].-] {+fishing- -'%,].+} 5. mätstång, »$. matt, se 2. perch I, 6. rode [roud] imp. av ride.

rodent [roudnt] I. s zooi. gnagare. II. a gnagande.

Rod!|eric[k] [ro/d|(a)rik], -gers [-3az], -ney [-ni] nprr.

rodomontade [rodamontei'd] I. s skryt, skrävel. II. a skrytsam, skrävlande. III. itr skryta, skrävla.

1. roe [rou] s zooi. rådjur.

2. roe [rou] s rom [&v. hard soft mjölke. roellbuck [rou'|bAk] s råbock. - -deer [-dia] se

1. roe.

Roehampton [rouhæ'm(p)tan] npr. roe-stone [rou'stoun] s min. romsten, oolit. rogation [ro(u)gei/Jn, ra-] s 1. rom.
hist, lagförslag. 2. kyrk, litania (bön) läst å gångdagar; R^J days gångdagar tre dagar före Kristi Himmels-
färdsdag; Sunday femte söndagen efter

påsk; Rweek gångvecka. Roger [ro'dja] npr; the jolly ~ den svarta sjörövareflaggan; Sir ~ de Coverley slags eng.

folkdans o. -melodi.

Rogers [ro'djgz], Roget [ro^ei] nprr. Togulle [roug] s 1. åid. landstrykare. 2. skojare, skälm, bov, kanalje,
lymmel; ^elephantvildsint elefant som lever för sig. 3. smeks, skälm, spjuver, skalk. -ery [-ari] s 1. bovaktighet.

2. bovstreck, kanaljeri, skälmstycke. 3. skälmskhet, skälm-, skalk|aktighet. -ish [-ij]
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a° 1. skurk-, bovjaktig. 2. skälmsk, skälm-, skalk|aktig.

R. 0. I. förkorta, för Royal Institute of Oil Painters.

roister [roi'sta] I. s aid. bråkmakare, stojande rumlare, skrävlaude översittare. II. itr rumla, skrävla. ~er [-ra] se



roister I. ~lng [-rig] a° stojande, bullrande, rumlande.

Roland [rou'land] npr; give a ~ for an Oliver ge ngn svar på tal (lika gott igen).

röle [roul] s tr. roll.

Rolf [rolf] npr.

roll [roul] I. S 1. rulle av pergament el. papper; officiell urkund; Master of the R^S domare o. arkivarie i högsta
domstolen. 2. rulla, lista, förteckning, register; ~ of honour lista över stupade hjältar; call the ~ anställa namnupp-
rop; strike a solicitor off the stryka en advokat ur kåren; be on the stå i rullor-na; on the ~s of fame ung. i ärans
hävder. 3. rulle av tobak, ull, band &c, Valk, rund tygpacke. 4. franskt bröd [av. ~ of bread], frukostbröd. 5. vals,
kavle. 6. jordbr. vält. 7. kokk. rulad. 8. rull|ande, -ning; rullande gång. 9. trumvirvel. 10. åskskräll; dunder, skall.
II. tr 1. rulla [snow into a ball], välva äv. Midi, [a th. in o.'s mind ngt i sitt sinne], trilla; ~ o.'s eyes rulla med
ögonen; ~ o.'s r's rulla på sina r; ~ out uttala långsamt o. högtidligt £verses]; ~ over kasta (slunga) överända; ~ up
rulla ihop; rulla upp en fientlig front; ~ up o.'s sleeves {trousers) kavla (vika) upp ärmarna (byxorna); into one F
förenade i en person ei. sak. 2. [ut]kavla, [ut]valsa [av. ~ out]; välta åker, gräsplan; ~»ed beef köttrulad; nued
gold tunn guldbeläggning; tobacco rulltobak. Hl. itr 1. rulla av. i sin gftng o. om ögon, välva; om häst tumla,
vältra sig; om skepp rulla, slingra; ~ in luxury {money) widi. vältra sig i överflöd (pengar); ~ along om åkdon o.
pers. rulla vägen fram; ~ on (by) om tid rulla förbi, förflyta; ~ up om igelkott &c rulla ihop sig; F omsider
infinna sig [at a meeting (o.'s office)]; the reckoning is t^ing up räkningen växer mer o. mer. 2. gå i vågor. 3.
ströva (irra) omkring. 4. om &ska ào mullra, skalla. <xfCa!l [-ko:l] s namnupprop; X appell. ~er [-a] s 1. rulle; ~
rink rullskridskobana. 2. [rull]vals, kavle; jordbr. vält. 3. lång dyning, svallvåg. 4. F = —call. 5. seföij. ^ er-
bandage [-abæ^ndidj] s gasbinda, bandage, ^er-skate [-askeit] s rullskridsko.

Rolleston [roulstn] npr.

rollick [ro'lik] I. itr sorglöst leka (rasa); vara uppsluppen (lekfull). II. s uppsluppenhet, ysterhet; lustigt upptåg.
*ving [-ig] a uppsluppen, yster; lustig.

rolling [rou'lig] a rullande &c; gående i vågor [expanse, plain], vågformig, vågig; ~ stock jämv. rullande
materiel; ~ stone av. biidi. dagdrivare, orolig ande. ~-mill [-'mil]s valsverk.

/v-pin [-pin] s brödkavle. ^-press [-pres] s tekn. valspress. Rollo [rolo(u)] npr.

roll-lltop [rou'l|top] s; desk amerikanskt skrivbord med ruiijaiusi. -way [-wei] s startbana, roly-poly [rou'lipou'li]
s syltpudding; attr. om

barn kaubbig, trind. Rom. förkortn. för Roman; romance; {Epistle to the] Romans.

Romagna [ro(u)ma:/nja] npr.

Romaic [ro(u)mei'ik] I. a nygrekisk. II. s ny-

grekiska språket. Roman [rou'man] I. a romersk; ~ candle romerskt ljus fyrverkeripjäs; ~ Catholic romersk--
katolsk, romersk katolik; ~ law romersk rätt; ~ nose romersk näsa hög (örn-)näsa; ~ numerals romerska siffror; ^
type (letters) an-tikva. II. s 1. romare; [the Epistle to] the ^s romarbrevet. 2. romersk katolik, romance [romærns,
ra-] I. s 1. romantisk berättelse, riddare, ei. äventyrsroman. 2. romantik. 3. rövar-, skeppar|historia. 4. romanska
språk, ^v. attr. languages]. 5. mus. romans. IL itrdikta romaner, berätta rövarhistorier; svärma, vara svärmisk. ~r
[-a] s 1. romandiktare. 2. fantastisk lögnare, romanesque [roumane'sk] I. a isht ark. romansk [iarchitecture, style],
II. s ark. romansk stil. Romanllic [ro(u)mæ'nik] I. a romansk. II. s romanska språk, -ism [rou'manizm] s 1.
katolicism, papism. 2. romaranda, romerskt inflytande, -ist [rou'manist] s 1. romersk katolik, papist. 2. språkv.
romanist, -istic [-[rou-mani'stik]-] {+[rou- mani'stik]+} a katoliserande. -ize [-[rou'ma-naiz]-] {+[rou'ma- naiz]+}
tr o. itr göra (bliva) romersk (katolsk), romantic [romarnti|k, ra-] I. a (~ally adv) 1. Tomantisk; the R*» Revolt
(Revival) nyromantiken. 2. fantastisk, svärmisk, överspänd, äventyrlig. II. s romantiker, /visrn [-sizm] s
romantik. ^Ist [-sist] s romantiker. *x/ize ( [-saiz] tr romantisera.



Romany [ro'mani] s 1. zigenare, tattare. 2. zi-

genarspråk. 3. attr. zigenar-[tribe], romaunt [romo/nt] s åid. romans, romantisk

dikt (berättelse). Rome [roum] npr Rom; the Church of ~ romersk-katolska kyrkan; ~ was not built in a day
ordspr. Rom byggdes inte på en dag; do in ~ as the Romans do ordst. tà seden dit man kommer; all roads lead to
~ alla vägar föra till R.

Romeo [rou'mioOi)], Romford [rA'mfad, rom-] nprr.

Romish [rou'mij] a förakti. papistisk, romersk--katolsk.

Romney [ro'mni, rAm-], Romoia [ro'mala] nprr. romp [romp] I. itr 1. isht om barn rasa, tumla om, stoja. 2. S isht
kappi. 'flyga' fram tiii målet; /x/ in (home) av. vinna en lätt seger. II. s 1. ostyring, yrhätta. 2. vild lek; game of
yster (stoj ande) lek; be on the ~ leka ystert,
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rasa. ~er[s] [-a, -z] 8 barns 'overall[s]'. <vlng [-'ig], ~ish [-'if], ~y [-i] a° yr, yster, ostyrig, lekfull.

Romulus [ro'mjulas], Ronald [ronld], Ronaldshay

[ro'uldjei], Ronan [rou'nan] nprr. rondlleau [ro'nd|o(u)], -el [-1] s 1. metr. rondå. .2. mus. rondo.

Ronny [ro'ni] npr kortn. för Veronica. Röntgen [ra:'ntjan, ron-] npr/ ~ rays röntgenstrålar; ~ photograph a)
röntgen|bild, -fotografi; 6) röntgenfotografera. r<vogram græm] s röntgen|ogram, -bild. rood [ru:d] s 1. åid. Kristi
kors. 2. [isht triumf [-]-krucifix.-] {+]- krucifix.+} 3. ytmått V* acre. ~-arch [-cutj] s kyrk. triumfbåge. ~-loft [-
lo(:)ft] s korläktare överkorskrank. «v-screen [-skri:n]skorskrank. roof [ru:f] I. s yttertak; the ~ of the mouth
gomvalvet; under a p's ~ under ngns tak ss. gäst. II. tr 1. täcka, förse med tak [ofta ~ in (over)]. 2. täcka, bilda tak
över [av. in]. »ver [-a] s S tacksamhetsbrev för visad gästfri-het. ^-garden [-ga:dn] s takterrass med trädgård.
"»Ing [-ig] s takläggning; tak. /vless [-lis] a 1. taklös. 2. om pers. hemlös. *v-tree [-tri:] s takås[bjälke].

1. rook [ruk] s i schack torn.

2. rook [ruk] I. s 1. zooi. råka. 2. isht i kortspel bedragare. II. tr F 'plocka' (lura) ngn på pengar, »very [-ari] s 1.
råkkoloni. 2. en hop ruckel (massa kyffen), kråkslott. [-i] s S rekryt. /vy [-i] a full (bestående) av råkor.

room [ru(:)m] s 1. rum, plats, utrymme; take up much ~ taga stor plats; there is plenty of t* det är gott om plats
(utryinme); no ~ to turn in (to swing a cat) intet svängrum, dåligt utrymme; make ~ ge (lämna) plats, av. bereda
rum (väg, plats) [for åt, för], biidi. ge tillfälle tm, öppna dörren för; in the »v of i ngns ställe, efter ngn. 2. biidi.
möjlighet, tillfälle, ibi. anledning £for till; to inf. att]. 3. rum i hus; pi. av. bostad, våning; set of ^s våning. ~ed [-
d] a i sms. med..rum [an [-eight-villa],-] {+eight- villa],+} 'vful [-f(u)l] s ett rum fullt [of people]. ~y [-i] a°
rymlig. Roosevelt [rou'zavelt, av. ru:'svelt] npr. roost [ru:st] I. s höns|stång, -pinne, av. -hus; at uppflugen för att
sova, vilande, sovande; come home to ^ biidi. falla tillbaka på gärningsmannen; go to ~ av. om pers. gå till vila.
H. itr sitta uppflugen och sova på en stång; slå sig ned [för att sova] F av. om pers., gå till vila, övernatta. ~er [-a]
s Am. tupp. root [ru:t] I. S 1. rot i allm. äv. bildl. språkv., mat. Ac; the ~ of the tongue tungroten; square <v
kvadratrot; ~ and branch 'till rot och gren', mest biidi. rubb och stubb, genomgående, grundligt, radikalt; have its
<v[s] in biidi. ha sin rot (grund) i; push (send out) new skjuta nya rötter; take (strike) ~ slå rot, rota (rot-fästa) sig,
bildl. om pers. Växa fast på ett ställe; biidi. vinna fotfäste ei. insteg; bè at the ~ of

vara roten och upphovet till; strike at the ~ of biidi. angripa ngt i roten; pull (pluck, tear) up by the rycka upp med
roten, utrota; blush to the <vs of o.'s hair rodna ända upp till hårfästet; lay the axe to the of sätta yxan till roten på
av. biidi. 2. vani. pi. rotfrukt. 3. rotexemplar, planta. 4. biidi. rot, upphov, grund [of till; the ~ of all evil]. II. itr 1.



slå rot, rota (rotfasta) sig. 2. om svin &o rota, böka. Hl; tr 1. rotfasta. 2. vani. ~ out (up) rycka upp med rötterna,
utrota. 3. rota i (böka upp) mark [av. /v up]. 4. rota (leta) fram ngt. /ved [-id] a 1. försedd med rötter. 2. rotfast,
fast rotad; Midi. fastvuxen, fastnaglad [stand to the spot]; inrotad, djupt rotad; be in ha sin rot (källa, sitt upphov)
i. <vlet [-lit] s bot. birot, /v-stock [-stok] s bot. rotstock.

1. rooty [ru/ti] a full (bestående) av rötter.

2. rooty [ru/ti] s X S bröd.

rope [roup] I. s 1. rep, lina, tåg, isht tross, ända; ~ ladder repstege; of sand Midi. löst band; the inhägnaden av rep
vid boxning; know the s S förstå sig på saken, vara inne i 'tekniken', känna till knepen; show him the 'v*/ invig
honom i knepen &oi give a p.*» [enough"] (plenty of lämna ngn fria tyglar för att störta aig 1 fördärvet; On the
sv om bergbestigare

sammanbundna med rep; walk on a ^ gå på lina; be on the high visa sig på styva linan; sätta sig på sina höga
hästar. 2. sträng av saker uppträdda på snöre; <v of pearls stort pärlband. II. tr 1. binda ihop (fast) med rep. 2.
inhägna med rep [vani. ~ in]; off (out) av-

+gränsa med rep. 3. S kappi. svekfullt hålla in häst för att hindra den att vinna. 4. draga i ngt. 5. •t» lika segel. m.
itr om vätska bliva seg ('lång'). <v-dancer [-damsa] « lindans|are, -erska. -drill [-dril] s & repexercis. <vladder [-
*Iæda] e under rope /. ~manship [-manjip] s lindans-ning. ~r [-a] s repslagare, jfr &v. rope //, 3. ^-railway [-
reiNlwei] $ linbana. ~ry [-ari] s repslag|arbana, -eri. ^s-end [-send] s tåg|-stump, -ända, repända, »t av. dagg,
sladd.

ropy [rou'pi] a om vätska som låter draga sig i trådar seg, klibbig, 'lång*.

roquet [rou'ki] I. tr o. itr krockera. II. s kroc-kering.

rorty [ro:'ti] a° S rolig, skojig, skojfrisk.

Roslla [rou'za], -alba [ro(u)zæ'lba], [--a!ind[ro'za-lind],-] {+-a!ind[ro'za- lind],+} -amond [ro'zamand] nprr.

rosarllium [rouz^ariam] s rosarium, rosenträdgård. -y [-ari] s 1. rosenträdgård, -bädd, roskvarter. 2. kat. kyrk.
rosenkrans, radband.

Roscius[ro'Jias], Roscoe[ro'sko(u)], Roscommon [rosko'man] nprr.

1. rose [rouz] imp. av rise.

2. rose [roüz] I. s 1. bot. törnros; »t kom-

rw whole title-word 0 adverb regular ^ rare >8t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangroseate

— 711 —

rough

passros; ~ diamond rosensten; ~ noble ro-8enobel hist. eng. guldmynt om 10 shillings; »0 bed of (not all) Midi,
ingen dans på rosor; no ~ without a thorn ordst. ingen ros utan törnen; gather [life's] plocka livets rosor, söka
njuta av livet; the Wars of the Ro^s eng. hist, krigen mellan vita och röda rosen; under the ~ (iat. sub rosa) i
hemlighet (förtroende). 2. rosett på sko o. prästs hatt. 3. ark. rosettfönster. 4. trädgårdskannas Stril, sil. 5.
Tosenrött, rosaarg. 6. pi. kindens rosor, rosiga kinder, n. a i sms. rosen-, ^ate [-iit] a rosen|färgad, -röd, rosig,
Midi. ftv. optimistisk, lycklig.

Rosebery [rou'zb(a)ri] npr. rose-llbud [rou'z|bAd] s rosenknopp, -colour [-lcAla] s rosa, rosenrött; life is not all ~
livet är icke alltid en dans på rosor, -coloured [-kAlad] a rosenröd, rosig, biidi. optimistisk, -leaf [-li:f] s
rosenblad; a crumpled <n» ett lätt missljud under all lycka, rosemary [rou'zm(a)ri] s bot. rosmarin. Rosencrantz
[rou'z(a)nkrænts] npr, roseola [ro(u)zi:'ola], rose-rash [rou'zræJ] s läk.

roseola; rött Utslag vid mässling &o. Rosetta [ro(u)ze'ta] npr.



rosette [rotujze't] s 1. rosett, bandros. 2. ark.

rosornament, takrosett, rosformig prydnad. roseil-water[rou'z|wo:ta]*rosenvatten. -window [-wiNndo(u)] s
rosettfönster, -wood [-wud] s +rosenträ.

Rosicrucian [rouzikru:'J(i)an]s rosenkreutzare. rosin [ro'zin] I. s harts isht kolofonium. II. tr bestryka med
kolofonium, hartsa stråke o. d. Rosinante [rozinæ/nti], Roslin [ro'zlin], Ross [ros], Rossall [rosl], Rosser [ro'sa],
Rossetti [rose'ti], Rossini [rosi/ni], Rosslyn [ro'slin], Ross-shire [ro'sJ(i)a], Rosstrevor [rostre'va] nprr.

roster [rou'sta] s isht & tjänstgöringslista, rostrllal [ro'str|al] a 1. pTydd med fartygssnab-lar. 2. bioi. näbb-, -ate [-
it] a bioi. försedd med näbb. -ated [-ei'tid] a 1. se -ate. 2. se -al 1. -iform [-iform] a näbbliknande. -um [-am] s 1.
plattform, talarstol. 2. rom. ant. skeppssnabel. 3. bioi. näbb; spröt. rosy [rou'zi] a° rosig, rödblommig, rosenkin-
dad; rosenröd äv. biidi. [future]) i sms. [-rosen-[-fngered].-] {+rosen- [-fngered].+} Aosyth [rou'sai]D, ros-] npr.
rot [rot] I. itr 1. ruttna, murkna äv. Midi.; ~ off ruttna ned. 2. S skoja, prata strunt. II. tr 1. röta, förorsaka röta i. 2.
S skämma, fördärva [the whole plan]. 3. S skoja (retas) med ngn. HE. s 1. isht i trä röta, ruttenhet. 2. veter.
fårkoppor. 3. S strunt, smörja, goja [ofta tommy galenskap; talk ~ prata strunt; what ~ that . . äv. så galet att.. 4.
kricket, är. Midi, plötslig rad av motgångar för ena sidan, rota [rou't|a] s tjänstgöringsordning. ~ry[-ari] a
roterande, rotations-, kringsvängande; ~

pump centrifugalpump. ~te [-ei't] I. itr rotera, svänga omkring [on på axel]. II. tr 1. bringa i rotation, låta rotera.
2. ändra (taga) turvis, rvtion [-ei'Jn] s 1. rotation, kringsvängning kring axel. 2. växel-följd, omturande,
ömsesidig avlösning i ar-beto, regelbunden växling; by (in) <v» i tur och ordning, växel-, turjvis; be next in vara
(stå) närmast i tur. 3. jordbr. växtföljd, växelbruk [ofta ~ of crops], ~tional [-eirJn(a)l] a° rotations-, växlings-.
~tive [-ativ] a 1. roterande, rotations-. 2. i växelföljd, växlings-, -v/tor [-ei'ta] s rotationsmaskin, roterande kropp,
»%-tory [ro(u)tei'tari] a° se - ry. rote [rout] s rutin nu blott i by ~ av gammal .vana, utantill [isht say (know,
learn) by ♦Rotherllham [ro'öa|ram], -rhithe [-'haiö], Rothes [ro'Jris], Rothesay [ro'fisij-sei], Rothschild [-[ro'j?-
tjaild]-] {+[ro'j?- tjaild]+} nprr. rotograph [rou'tagrarf] s boktr. fotografiskt avtryck isht av handskriftssida.

rotten [rotn] a0 1. rutten i alia bet., murken; ~ at the core kärnrutten, Midi, i grund fördärvad; get ruttna, murkna.
2. skämd, skör, fördärvad, sönderfallande, förfallen o. därigenom osäker. 3. S [ur]usel, eländig, erbarmlig.
ROtten ROW [ro'tnrou7] npr rid- o. körväg 1 Hyde

Park [nu vani. the Row], rottenstone [ro'tnstoun] s min. trippel, rotter [ro'ta] s S odåga, kräk; osympatisk person.

^Rotterdam [ro'tadsem] npr. rotund [ro(u)tArnd] a 1. om pers. trind, rund, knubbig, F ibi. rultig. 2. om mun vid
tal rundad; biidi. om tai fulltonig, ljudelig, om stil högtravande. [-a] s rotunda, rundbyggnad isht med kupol. ~ity
[-iti] s rundhet, rouble [ru:bl] s rysk rubel. Rouen [ru:'a, -a(:)g] npr.

1. rouge [ru:g] I. s 1. rött puder för sminkning. 2. ibi. rödsminkad person; röd (revolutionär) politiker. II. tr o. itr
sminka [sig] med rött.

2. rouge [ru:dj] s Eton fotb. se scrummage. rough [rAf] I. a 1. om yta skrovlig, ojämn,knotting, grov [hand, skin,
cloth], om väg knagglig;

om mark oländig, ouppodlad; starkt kuperad. 2. lurvig, raggig [coat rock, päls på djur]. 3. svår, hård [wind],
stormig [sea, weather]; a rs0 passage en svår överresa. 4. hård[hänt], omild, bister, våldsam [play]; kraftig [-
[remedy];-] {+[re- medy];+} ovänlig [tone]; ~ grasp hårdhänthet; ~ luck F oförtjänt otur; ~ touch omild beröring;
~ handling (usage, treatment) hård[hänt] behandling; have a ~ time F slita ont, fara illa. 5. om pers. rå, våldsam;
barsk, sträv, råbarkad, ofin, ohyfsad, oborstad; ~ rider ä) beridare; b) vild ryttare; c) irreguljär ryttare. 6. F hård,
sträng [on mot ngn]; it is ~ on det ar hårt (svårt att bära) för ngn. 7. om ljud sträv, missljudande. 8. om vin o. d.
sträv, sur el. frän till sma-
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round

ken. 9. grov, enkel, simpel, konstlös, primitiv, o[be]arbetad, oförädlad, grovt tillyxad (arbetad), ohyvlad
[öoarrfs], ohuggen [stone]', ~ and ready ä) primitiv, improviserad, lättvindig, utan krus äv. om pers.; b) om pers.
enkel o. duktig, tilltagsen, ej rädd för att ta i; ~ and tumble ä) adj. oregelbundeu, oordnad, vild, skeende utan
hänsyn till regler, rafsig, tbi. hopgyttrad; b) subst. nappatag; ~ book [-kladd-journal];-] {+kladd- journal];+} rw
copy utkast tm tavla, koncept; »v diamond oslipad diamant av. biidi. om pers.; ~ draught {draft) första utkast till
tal, handling &o, koncept; ~ outline grova konturer; ~ +sketch löst utkast; ~ wall gråstensmur; ~ work grovt
arbete. 10. ungefärlig; a ~ estimate (calculation) ett löst överslag, en ungefärlig beräkning. II. adv rått, vilt, våld-
+samt &o. III. s 1. oländig mark; through ~ and smooth biidi. i ljuvt och lett, i mot- och medgång. 2. oarbetat
(ursprungligt) tillstånd; in the ~ i oarbetat (halvfärdigt) tillstånd, av. i oordning (oordnat skick); it is true in the ~
det är sanfc i huvudsak. 3. buse, ligist. 4. brodd Pa hastsko. IV. tr 1. skarpsko (brodda) häst. 2. ~ it slita ont, slå
sig fram,hålla till godo med vadsopikommer. 3. grovt arbeta (tillyxa, teckna) [rani. ~ out], rå-slipa lius&o; ~ in
fylla i (teckna) konturer; brukslå. 4. ~ up riva upp; ~ a p. tip [the wrong way] reta [upp] ngn. ö. illa behandla. 6.
rida in häst. ~-cast [-ka:st] I. a grovrappad; biidi. uppgjord (formad) i grova drag, ofullständigt utarbetad. II. s
grov|rappning, -puts. III. tr «4»grov|rappa, -putsa; biidi. grovt tillyxa, göra ett löst utkast (uppgöra konturerna)
till. ~-dry [-drai'] tr hänga upp till torkning, lufttorka. ~en [-n] I. tr 1. göra grov (sträv); /v o. s. against uppresa sig
mot. 2. rida in häst. 3. reta [upp]. II. itr bliva vild &c. «w-hew [-hju:'] tr grovhugga (skräda) virke; Midi, tillyxa,
uppgöra grunddragen av; ^n +pp. äv. ohyfsad, opolerad, /v-legged [-legd] a med ludna (fjäderbevuxna) ben. *x/ly
[-li] adv 1. grovt, rått, våldsamt, ovarsamt &c. 2. primitivt, enkelt, konstlöst, ofullständigt; ~ speaking i runt tal,
på ett ungefär, /v-rider [-raida] se rough I, 5. ^shod [-Jod] a om häst broddad, skarpskodd; ride ~ over Midi,
topprida, behandla hänsynslöst, fara fram hur som helst med. roulüade [ru:l|a-/d] s mus. rulad, löpning, -eau [-
ou'] 5 rulle isht av guldmynt. -OttO [-e't] S [-VU-lett[spel].-] {+VU- lett[spel].+}

Roumania [ru(:)mei'nio] npr Bumänien. [-n] I. a rumän[i]sk. II. 5 1. rumänier. 2. [-ru-män[i]ska-] {+ru-
män[i]ska+} språket.

Roumelia [ru(:)mi:'lia] npr Rumelien.

1. round [raund] tr o. itr aid. viska.

2. round [raund] I. a 1. [cirkel-. klot]rund, cylindrisk, trind; ~ arch rundbåge; ~ dance vals; ringdans; ~ game isht
kort. säll-

skapsspel vari alla kunna deltaga; ~ hand (text) rundskrift; robin inlaga med undertecknarnas namnteckningar i
cirkel för att dölja ordningsföljden; ~ shot rundkula för slätborrad kanon; the Table runda bordet bos kung Artur;
~ table con ference konferens utan företräde i rang; ~ vowel fon. rundad (labialiserad) vokal; ~ voyage (trip)
rund|resa, -tur. 2. om antal &c jämn, hel [dozen, score]; ~ numbers runda (avrundade) siffror tio-, hundratal &c; a
~ sum en jämn summa. 3. rundlig 4. duktig, kraftig; rask, hurtig [pace, trot; rate fart]; ~ oath mustig ed; ~ style
avrundad (flytande, fulländad) stil; the ~ unvarnished tale rena [osminkade] sanningen; ~ voice fyllig (väl-
klingande) röst. 5. aid. rättfram, öppen, ärlig [with mot]. II. s 1. klot, rund, krets, ring; this earthly ~ jordens rund;
~ of beef lårstycke av oxkött; ~ of bread brödskiva sku-ren tvärsöver lev; of ladder runda stegpinnar; in a ~ i en
ring; in all the ~ of Nature i hela naturens rike. 2. kretslopp, oavbruten serie (rad); rond; Visiting Rn* visiterings|-
rond, -patrull; a ~ of visits (pleasures) en rad av besök (nöjen); the daily ~ dagens vanliga bestyr; go for a good ~
göra en lång rund|tur, -promenad; the news (story) goes the ~ nyheten (historien) är i omlopp (cirkulerar); make
(go) the ~ of göra sin rond i (omkring); gå laget runt; make (go) o.'s göra sin sedvanliga rond isht för inspektion.
3. mus. rundsång. 4. omgång, varv, tur; sport, rond, omgång; & skarpt skott [20 of ball cartridge]; he never fred a
single ~ han avfyrade aldrig ett enda skott; ~ of cheers salva av bifallsyttringar. 5. ringdans. III. adv 1. runt, i
omkrets [6 inches omkring; om, tillbaka; all the year ~ hela året om; ^ about runt omkring av. ss. prep., im. i
grannskapet; ~ and ~ oupphörligt runt Omkring, av. på alla sidor; bring ~ se bring; come ~ a) komma åter ei.
tillbaka [summer comes b) titta in Pa besök; c) hämta sig, kvickna till efter svimning &c; d) komma på andra
tankar, ge med sig, ta reson; ansluta sig (övergå) [to till]; e) om vind kasta om [av. get get a p. /v omstämma ngn;



sleep the clock r» sova hela dagen i ända (dygnet om); tum rv vända sig om &c. 2. omkring, åt alla håll; all ~
hela raden igenom, över lag, på alla håll, överhuvud, se äv. all-round; Home Rule all ~ självstyrelse åt alla folk;
tea was served all ~ te bjöds omkring at alia; show a p. ~ visa ngn omkring; all neighbours for a mile
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runt omkring [the table], runt[om]; ^ the corner runtom hörnet; ~ here häromkring; ~ the world världen runt;
come ~ a p. vinna ngn för sig, ställa sig in hos ngn; get ~ a difficulty kringgå (komma ifrån) en svårighet; he
glanced ~ him han såg sigom[kring]; look oj a room se sig om i ett rum; have a look the place se sig om på
platsen (orten). V. tr 1. göra rund; avrunda äv. biidi. [estate, sentence; ar. ~ off]; ~ a sentence with avsluta en
mening med; ~ a vowel fon. labialisera en vokal; ~ off the angle (corner) runda av hörnet. 2. gå (fara, segla) runt
omkring;. dubblera [cape]; svänga om [corner]. 3. [vani. ~ up] hopsamla [cattle] genom att ridaomkring; kring-

4-ränna. VI. itr 1. bliva rund. 2. vända sig [runt] om [he <*~ed on his heel]; ~ on F a) plötsligt vända sig skarpt
mot ngn; 6) skvallra på, förråda. 3. ~ to <£» lova till. <-vabout [-abaut] I. a 1. gående omkring (i krok), biidi.
indirekt, omskrivande; ~ way omväg av. biidi.; in a ~ way på en omväg, indirekt. 2. fyllig, knubbig, fetlagd. II. s
1. omväg; biidi. omskrivning, -svep. 2. karusell. 3. rundresa. III. adv o. prep runt omkring; ~ £ 200 omkring
(ungefär) 200 pund. ~el [-1] s 1. se rondeau, rondel. 2. liten rund skiva; medaljong. 3. ringdans. ~erlay [-ilei] s 1.
visa med refräng. 2. fågelsång. 3. ringdans. ~er [-a] s 1. pi. slags slagboll, långboll. 2. sport.

•fvid långboll spelares lopp. ^tiead ["hed] S 1'Und-

huvud, puritan, "»-house [-haus] s 1. bist. fängelse. 2. rundhus. ~ly [-li] adv jfr 2. round I; isht 1. öppet,
oförbehållsamt, rentut. 2. fullständigt, grundligt [go ^ to work], ^-shouldered [-Jouldad] a kutryggig.

+man [-zman] s handlandes orderupptagare.

1. roup [raup] Nordengl.o. Skottl. I. tr sälja på auktion. II. s [försäljning på] auktion.

2. roup [ru:p] s slags hönssjukdom.

1. rous|e [rauz] I. tr 1. väcka [äv. ~ up; from, out of ur; to till handling], biidi. äv. rycka upp, sätta liv i,
[upp]egga; ~ o. s. rycka upp sig, vakna upp; a -ing sermon en väckande predikan. 2. stöta (jaga) upp villebråd. 3.
upp|-röra [fire, passions], -reta; äv. sätta i rörelse (gång). II. itr vakna, bli vaken [vani. ~ up\.

2. rouse [rauz] s åid. 1. dryckeslag. 2. bräddad bägare; djup klunk.

Rouse [raus, ru:s], Rousseau [ru:'so(u)] nprr.

1. rout [raut] I. s 1. vild flykt; put to ~ i grund slå o. jaga på flykten. 2. poet. skara, hop. 3. larmande folkmassa,
folkskockning; upplopp, tumult. 4. åid. stor aftonbjudning, notvarp. II. tr se put to

2. rout [raut] tr o. itr rota (böka, F snoka) [i]; av. driva, köra Eäv. ~ out, ~ a p. out of bed]; ~ about F gå och snoka
[for efter].

route [ru:t] s 1. rutt, resväg, kosa, marschrut[a]; commercial (trade) ~ handelsväg; circuitous ~ ibi. omväg. 2.
marschorder [get (give)

the column of ~ marschkolonn, ^-march [-ma:tj] s & bataljons &o träningsmarsch. Routh [rau£>] npr.

routine [ru:ti:'n] s rutin, slentrian, jämn gång, löpande ärenden [the usual arbetsordning.

Routledge [rA'tlidg, av. raut-] npr. rovlle [rouv] I. itr ströva (irra, flacka) omkring. II. tr genomströva. III. s
strövtur, vandring [isht on the -er [-a] s 1. vandrare, ibi. no-+ mad. 2. sjörövare, fribytare av. i krocket, -ing [-ig] a
[kring]irrande, kringströvande; ~ sailor slags klängväxt; ~ shot skott på måfå; ~ spirit vandringslust.

1. row [rou] s 1. rad, räcka, länga [of houses &c]; in a ~ i rad; in i rader. 2. ibi. gata; the R<n» s« Rotten Row. 3.



teat. bänk[rad] [in the third 4. rad av plantor; a hard ^ to hoe Am. biidi. en svår uppgift.

2. row [rou] I. tr 1. ro båt el. ngn i en båt; ~ five ro [såsom] femma; ^ down upphinna vid kapp-rodd. 2. ro i
tävling mot ngn. II. itr 1. rOJ ~ dry ro utan att plaska, 1*0 torrt så att årorna ej taga i vattnet. 2. ros; the boat r^s
easily båten är lättrodd. 3. ros med four oars]. III. s rodd[tur], båtfärd; be (go) out for a ~ vara ute (fara ut) och ro.

3. row [rau] F I. s 1. bråk, oväsen, spektakel; krakel, gruff, uppträde,slagsmål, gräl; what's the rs,t vad är det för
bråk? vad står på? make (kick up) a ~ ställa till gruff (bråk). 2. ovett; get into a ~ få ovett (skrapor). II. tr skrapa
upp, gräla på, skälla ut (upp).

rowan [ro(u)'an] s Nordengi. o. skotti. 1. rönn. 2.

rönnbär. ~-tree [-tri;] se rowan 1. row-boat [rou'bout] s roddbåt, row-de-dow [rau'didau'] s buller, oväsen, rowdy
[rau'di] I. s bråkmakare, slagskämpe, buse. II. a° bråkig, våldsam, F busaktig, sv/dow [-'dau'] se row-de-dow. ~-
dowdy [-[-dau'-di]-] {+[-dau'- di]+} a S se rowdy II. ~ism [-izm] s busliv, F busaktighet. Rowe [rou] npr. Towel
[rau'al] s sporrkringla. Rowena [rouwi/na] npr. rowiler [ro(u)'|a] s roddare. -ing [-ig] s rodd; ~ matchkapprodd. -
ing-boat[-igbout] sroddbåt. Rowll!and[s] [rou'|land, -z], -ley [-li] nprr. rowlock [rA'lak] s år|klyka, -tull.
Rowntree [rau'ntri(:)], Rowton [rautn, ro:tn],

Roxburgh[e] [ro'ksbra], Roy [roi] nprr. royal [roi'(a)l] I. a° kunglig ide flesta bet., kungs-, hörande till det
kungliga huset [the R»j [-Family];-] {+Fa- mily];+} biidi. F präktig, storslagen, härlig [have a time]; blood ~
kungligt blod; the R~ Academy eug. kungl. målareakademien; r^blue kungsblått; ~ fem bot. Osmunda; ~ road se
under road; ~ sail bovenbram[segel]; the Rf\j Society eng. vetenskapsakademien; the ~ speech trontalet; ~ stag
tolvgrenig hjort. II. s 1. F medlem av den kungliga familjen. 2.
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se ~ sail. 3. se ~ stag. 4. pi. första eng. infanteriregementet. fvism [-izm] s rojalism, konungskhet. ~ist [-ist] s
rojalist. ~istic [-i'stik] a rojalistisk. ~ty [-ti] s 1. kunglighet, kunga|makt, -värdighet, majestät. 2. kon. kungliga
personer. 3. mest i pi. medlem av kungliga huset, 'majestätet', de kungliga. 4. mest i pi. kungligt privilegium,
regale, 5. av

konungen beviljad rättighet isht till gruvdrift. 6. 'royalty', avgift för bearbetande av gruva el. patents utnyttjande
el. av förläggare till författare för varje s&It ex. av hans bok.

Royston [roistn] npr.

R. P. förkortn. för Reformed Presbyterian; reprint; R. P. D. = Regius Professor of Divinity; Doctor of Political
Science; r. p. m.=revolutions per minute; rr. = very rarely; R. R. C. = Royal Red Cross; R. S. = Recording
Secretary; Royal Society; Rs. = rupees; R. S. A. = Royal Society of Antiquaries; R. S. P. C. A. = Royal Society
for the Prevention of Cruel' ty to Animals; R. 8. S. = Fellow of the Royal Society; R. S. V. P. — please reply; R.
T. = received text; Rt. Hon. = Right Honourable; Rt. Rev. = Right Reverend; R. U. = Rugby Union.

Tub [rAb] I. tr 1. gnida, gno, gnugga, skava, frottera, polera Eav. ~ up]\ ~ o.'s hands (eyes) gnugga händerna (sig
i ögonen); noses om viidar gnida näsorna mot varandra; ~ shoulders with vara i ständig beröring (frottera sig)
med ngn; t\j a p. the wrong way biidi. behandla ngn felaktigt, irritera ngn; ~ to a powder skava (gnugga) sönder
till pulver; ~ down gnida ren (av, slät), [av]putsa; rykta häst; ~ in gnida in ngt, Midi. omtugga (idissla) isht ngt
obehagligt; ~ off (away) avgnida, gnida (nöta) bort, putsa av, taga ur genom gnidning, biidi. arbeta bort
[,shyness]; out gnida bort, taga ur ge. nom gnidning stain fläck], stryka (skrapa) ut;

rub-a-dub [rA'badA'b] s trummas 'tramtamtam'.

1. rubber [rA'fra] s kort. robbert, omgång, spel, tur.



2. rubber [rA'ba] s 1. ngn (ngt) som gnider (skrapar) &o. 2. massör, massös. 3. förkortn. av India ~ kautschuk,
gummi; tyre gummiring; f^s F galoscher. ~neck [-nek] s Am. S nyfiken person, rubbish [rA'biJ] S 1. avfall isht
vid repar, av byggnad, sopor, skräp. 2. Midi. skräp, strunt, smörja, goja. /v-heap [-hi:p] s skräp-, sop|hög. *>Jng
[-ig], ~y [-i]a skräpig; skräp-, strunt-, futtig, rubbie [rAbl] s 1. stenskärv, packsten. 2. gcoi.

klappersten, fältsten. Rubens [ru/binz] npr. rubescent [rube'snt] a rödaktig. Rubicon [ru:'bikan] npr; cross (pass)
the ~ mmi.

gå över Rubicon, rubicund [ru:'bik|and] a röd|aktig, -lätt, -lett.

svity [-A'nditi] s rödietthet. rubidium [ru:bi'diam] s kem. rubidium. Rubinstein [ru/binstain] npr. rubric [ru/brik] s
1. rubrik, överskrift. 2. kyrk. liturgisk anvisning ei. föreskrift. ~ate [-eit] tr

1. förse med rubriker, rubricera. 2. skriva &o med röda bokstäver, märka med rött.

rub|y [ru:'bi] I. s 1. rubin; above -ies av oskattbart värde. 2. röd finne i ansiktet. 3. rött vin. 4. boxn. S blod. II. a
rubin|färgad, -röd, ru-bin-. III. tr färga rubinröd. ruche [ru:J, av. ryj] s rysch, spetsprydnad.

1. ruck [rAk] s hop, massa, mängd isht av tävlande som blivit efter.

2. ruck [rAk] I. s veck, rynka. II. tr vecka [ihop], rynka [vani. ~ up]. III. itr vecka (rynka) sig.

rucksack [rA'ksaek] s ryggsäck.

ruction [rAkJn] s S gruff, bråk, gräl [isht there

will be rudd [rAd] s zooi. sarv. rudder [rA'da] s roder, styre. Ruddigore [rA'digo:] npr. ruddiness [rA'dinis] s isht
halsans rodnad, röd-blommighet, frisk färg. ruddie [rAdl] I. s röd|färg, -ockra. II. tr märka

(färga) med rödockra. ruddy [rA'di] I. a° 1. om ansikte &o rödblommig.

2. röd [light, sky, wine], röd|aktig, -brun. 3. S se bloody 3. II. tr färga med rött.

rude [ru:d] a° 1. obildad, olärd, okunnig [in i]. 2. okultiverad, ohyfsad, ohövlig, rå [language, remarks]; be ~ to
vara ohövlig mot; say ~ things föra ett ehyfsat språk. 3. våldsam, häftig [passions, shock, reminder]', sträng,
bister [winter, wind]. 4. oarbetad, oförädlad [ore, produce]; primitiv [men, times]. 5. konstlös, outbildad, simpel,
grov [fare, methods, sketch, style, verses]. 6. vild [scenery], oländ ig [path]. 7. stark, kraftig . [health]. 8. hård,
sträv [sound]. Rudge [rAd^] npr.

rudiment [ru:'dim|ant] s 1. rudiment, första

outvecklade början till ngt, ansats [of till], ibi.

antydning. 2. pi. elementer, första grunder,

rw whole title-word 0 adverb regular ^ rare >8t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangrudimental

— 715 —

ramble

grunddrag. <v.a! [-e'ntl] at, ~ary [-e'nt(a)ri] a° 1. rudimentär, outvecklad, förkrympt, be-

+gynnelse-. 2. elementär.

Rudolph [ru/dolf], Rudyard [rA'djad] nprr.

1. rue [ru:] s bot. ruta.

2. rue [ru:] I. tr 1. ångra. 2. beklaga, sörja över [day, hour']. II. s aid. 1. ånger, nedslagenhet, sorg. 2. medlidande.
~ful [-f(u)l] a° bedrövlig, sorglig, ynklig, beklaglig; nedslagen, modfälld; the knight of the ~ countenance
riddaren av den sorgliga skepnaden

(Don Quijote).



1. ruff [rAf] s zooi. gärs.

2. ruff [rAf ] kort. I. 8 trumf ning. II. tr o. itr sticka med trumf, trumfa.

3. ruff [rAf] s 1. förr pipkrage; krås, krus. 2. zooi. halskrage isht på fågel. 3. eooi. hane ay brus-hane; slags duva.

ruffian [rA'fian] s vildsint sälle, bandit, skurk, buse. rvism [~izm] s 1. skurkaktighet; bandi tväsen. 2. koll.
banditer. ~|y [4i] a banditlik, skurkaktig.

ruffle [taA] I. tr 1. rufsa till, bringa i oordning, purra upp [feathers, hair]; ~ up o.'s feathers om fàgei purra upp
sig. 2. uppröra, göra orolig fyoater, temper], störa lugn, biidi. om pers. ar. för|arga, -treta, reta, bringa ur
fattningen (jämvikten). 3. rynka, vecka, krusa; förse med krås (krus). II. itr 1. om hav, lynne &c uppröras. 2.
skrodera, vräka (hovera) sig, uppträda utmanande. 3. aid. kämpa, strida. III. 8 1. bröst-, hals-, handkrås, krus,
krusad remsa, spets-, krusjmanschett. 2. krusning p& ratten-yta. 3. oro, upprördhet; förtretlighet]. 4. t gruff, bråk,
gräl, nappatag. ~r [-a] s översittare, slagskämpe.

Rufus [ru;'fas] npr.

rug [rAg] S 1. yllefilt isht för resor. 2. mindre, tjock matta [isht bedside ~ sängmatta; hearth-~J].

Rugllbeian [rAg|bi(:)/an]s0. a [lärjunge] vid (som tillhört) Rugby skola, -by [-bi] s förkortn. ar ~ football.

Rugeley [ru/d^li] npr.

rugged [rA'gid] a0 1. ojämn, knottrig, skrovlig [bark]; oländig, kuperad [ground, [-country].-] {+coun- try].+} 2.
fårad [face], oregelbunden o. starkt markerad [features]. 3. sträv, kärv, barsk, sträng, kantig, otymplig [manners,
verse], ibi. härdad, kärnfrisk [health, physique]. 4. strävsam [life], bister [ft'me*].

rugger [ta'ga] s S Rugbyfotboll.

ruin [ru(:)'in] I. s 1. ruin, [för]fall, undergång; förstörelse, ödeläggelse, fördärv; the of my hopes ödeläggandet av
mina förhoppningar; this will be the ~ of us detta blir vårt fördärv; bring to ~ störta i fördärvet, ruinera; bring ~
on bringa olycka över, ruinera. 2. ruinering. 3. konkr. ruin isht i pi. ruiner, spillror, lämningar [o f av, efter]; lie
{lay) in r^s ligga (lägga) i ruiner; fall into ~[s] falla i ruiner, förfalla. II. tr 1. förstöra, ödelägga.

2. bringa till undergång (på fall), störta [i fördärvet], fördärva, förstöra [av. a new ha£{.

3. ruinera. 4. förföra. III. itr 1. falla sönder (i spillror ei. ruiner), störta samman [av. ~ in]. 2. ruineras, nation [-
ei'Jn] s ruinering. ^ed [-d] a 1. se -ous 1. 2. ruinerad. 3. förstörd, ödelagd. ~ous [-as] a 1. förfallen, bofällig,
liggande i ruiner. 2. fördärvjlig, -bringande, ödeläggande. 3. ruinerande [to för].

Ruislip [rai'slip] npr.

rulile [ru:l] I. s 1. regel ar. gram., norm, rättesnöre; bruk, ibi. sedvänja; <v, of three regu-ladetri; the four ^*],
reglemente; standing ~ officiellt reglemente; hard and fast ~ sträng[a] föreskrift[er]. 4. styrelse, [herra]välde,
makt, myndighet [of, over över], aid. regemente; under British ~ under brittiskt herravälde; bear ~ ha makten,
härska; have ~ over ha att befalla (råda) över. 5. tum-, mått|stock. 6. linjal. 7. boktr. linje. II. tr 1. leda, styTa,
härska över, behärska [av. o.'s temper [-(passions)];-] {+(pas- sions)];+} be -ed ar. låta leda sig, taga råd [by av
ngn], taga sitt förnuft till fånga, F ta re-son. 2. fastställa, förordna, stadga; avgöra, bestämma; a •ed case en
avgjord sak; be -ed dull av. allmänt förklaras vara tråkig; ro out utesluta; ~ out of order förklara ngt (ngns
uppträdande) stridande mot ordningen. 3. linjera; -ed paper linjerat papper. III. itr

1. härska, regera [over över]; -ing passion förhärskande passion. 2. hand. om pris gälla, stå [high], råda; -ing
prices gällande priser, ibi. genomsnittepriser, -er [-a] s 1. härskare, styresman [of over över]. 2. linjal, -ing [-ig] I.
a se rule II.—III. II. s 1. styrelse.

2. domstols utslag, avgörande. 3. linjering, ibi. linje[r].

1. rum [rAm] s rom spritdryck.



2. rum [rAm] a° S konstig, underlig, besynnerlig; ~ customer konstig prick; a ~ start en underlig historia
(tilldragelse).

Rumania [ru(:)mei'nia] npr se Roumania.

rumble [rAmbl] I. itr mullra, dåna. II. tr; ~
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out (forth) brumma fram. III. s 1. mullrande, dovt dån. 2. p& vagn betjänt-, bak|säte. •tumble [-tA'mbl] s 1. tungt,
bullersamt [skrälle till] åkdon. 2. tumlande. Rumbold [rA'mbould], Rumelia [ru(:)mi:'lia]

= Roumelia, Rumford [rA'mfad] nprr. ruminllant [rir/minlont] I. s idisslare. II. a 1. idisslande. 2. t se •ative. -ate
[-eit] itr idiss-la; biidi. grubbla, fundera, ruva [about, over, upon på, över], -ation [-ei'Jn] s 1. idisslande. 2.
grubbel, grubblande, Pi. grubblerier, funderingar, meditationer, native [-eitiv] a° grubblande, tankfull, -ator [-
eito] s 1. idisslare. 2. grubblare.

rummage [rA'midg] I. tr 1. genom|söka, -leta, F -snoka [ship, house, pockets;äv. ~ over (up)]; vända upp och ned
på [av. ~ about]. 2. noga undersöka [records]. 3. ~ out (up) leta (fiska) fram (upp). II. itr leta, F snoka, gräva,
rota. III. S 1. isht av tullmän om fartyg genom|-sökaude, -letande, F -snokande. 2. koll. hopletade (hoprafsade)
saker; ~ sale a) försäljning av outlöst gods i dockor; b) [utförsäljning av varjehanda vidj välgörenhetsbasar,
rummer [rA'mo] s remmare, rummy [rA'mi] se 2. rum. rumour [ru:'mo] I. s löst rykte. II. tr utsprida rykte; it was
r^ed that ett rykte gick att; the o*ed disaster olyckan varom ryktet hade att berätta.

rump [rAmp] s 1. bakdel av pers. o. djur, säte, gump. 2. biidi. obetydlig kvarleva, lämning: the [Parliament] eng.
hist. Rumpparlamen-tet efter 1648 el. 1659.

rumple [rAmpl] tr nedskrynkla, rufsa (tufsa) till, bringa i oordning [collar, paper, hair]. [-d] a skrynklig, rufsig,
rumpsteak [rA'mpsteik] s oxstek av fransyskan, rumpus [rA'mpas] s S gruff, bråk, uppträde, krakel.

rum-tum [rA'mtAm] s slags kapproddbåt rer en roddare.

run [rAn] ran run I. itr 1. springa, ränna, löpa äv. i kapp [for för att tävla om], ila, fly [from från, för]: om tid
flykta, förrinna; ~ second komma in som tvåa; ~ wild förvildas, växa upp i frihet; skena; ~ to meet o.'s troubles
oroa sig i förtid; he who may read det kan man se (förstå) genast, det kan en blind se; ~ for äv. F uppställa sig
som kandidat till [seat]; ~ for it F ge sig i väg, springa för livet. 2. & segla för god vind; ~ before the wind segla
fördevind. 3. röra sig med viss hastighet, skjuta fart, ila, skynda, rusa [at [up~\on på, mot ngn], störta sig, rulla;
how your tongue r^s! vad du pratar i ettl the verse [smoothly] versen har en jämn och ledig rytm; ~ well löpa &o
lätt (obehindrat), biidi. gå ledigt (bra); it in the family det ligger i släkten (blodet); it in my head (mind) om
melodi, tanke &c det föresvävar mig ständigt

(kommer mig ständigt i sinnet); ~ into excesses (evil practices) störta sig i utsvävningar (komma in på dåliga
vägar); ~ into debt (loss, expenses) åsamka (ådraga) sig skulder (förluster, utgifter); ~ into some length (5
editions) up pgi till en viss längd (uppnå 5 upplagor); ~ into äv. a) rusa (köra) på, sammanstöta med; jfr äv. nedan
7.; b) uppgå (belöpa sig) till [a large sum], kosta; ~ on the rocks stöta på klipporna, lida skeppsbrott av. biidi.; ~
to extremes gå till överdrift (ytterligheter): ~ upon the bank F 'storma' banken för att få ut insatta pengar. 4. mek.
löpa, glida. 5. om maskin &c Vara i gång, gå äv. Midi. 6. hastigt sprida (utbreda) sig. 7. om bläck, färg slå
igenom, flyta (löpa) ihop (omkring) [into i], äv. Midi.; ~ into omärkligt övergå i. 8. rinna äv. om näsa, ögon,
flyta, flöda [with av]; my blood ran cold blodet isades i mina ådror; still waters ~ deep ordspr. i det lugnaste
vattnet gå de största fiskarna; ~ dry sina Ut, [ut]tÖmmas; ~ high om tidvatten, pris stiga högt, om lidelser svalla
upp (över); ~ low eg. om flod sjunka, hålla på att sina ut, Midi. hålla på att ta slut, vara på upphällningen, bli



knapp [är. ~ short]; the candle ljuset dryper (rinner). 9. om båt, buss &c gå isht i re. gelbunden trafik. 10. om tal,
vers &o lyda, låta [flS follows (in these words) på följande sätt]; as the phrase ^s som det heter. 11. fortgå; om

kontrakt o. d. gälla viss tid; om tull o. d. löpa, beräknas, vara lagd [on på]; om teaterpjäs hålla sig uppe, spelas, gå
[the play ran 50 nights]. 12. om pris, storlek o. d. tendera att vara (bliva), i allmänhet vara [our pears ~ big this
year]. 13. om väg &c gå i viss riktning, sträcka sig. 14. smälta [to water], bli (vara) flytande. 15. röra sig, handla
[£ttj>]o» om], sysselsätta sig med, vara Upptagen av. 16. med vissa adj. (se äv. ovan under 1. o. 8.) bliva; mad
(distracted) bli tokig (förryckt). 17. med adv. el. prep.: about springa (löpa) omkring; rw across stöta (träffa) på;
~ after springa efter, av. Midi. eftersöka, förfölja med efter-hängsen beundran o. d.; ~ against rusa emot, stöta på
klippa &o, stöta ihop med; stöta (träffa) på; ~ aground stöta på grund; away springa &c bort, fly, taga till flykten,
rymma, om häst durk a, skena; ~ away from av. vid tav-Ung lämna medtävlare långt bakom sig; ~ away with a)
rymma med ngn, ngt stulet, enlevera; b) låta sig bortryckas av, blint överlämna sig åt; she let her tongue ~ away
with her hon lät tungan löpa bort med förståndet; c) förbruka, sluka pengar; ~ down a) resa ut på landet från
London; b) om ur gå ned, stanna;

c) om pers. sjunka (falla) ihop, om hälsa avtaga;

d) minskas, gå ned; om vatten sjunka; e) gå tillbaka, försämras; f) om luftring släppa ut luften; ~ in a) rusa in
(fram) [on, to på,mot]; b) F titta in [to till ngn]; c) närma sig; ~ in
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run

with the land <1* liålla [in] mot land; ~ off a) springa bort, rinna av (undan); b) rymma; c) göra avvikelse
(avlägsna sig) från ämnet; ~ Oft a) gå på', springa (segla, färdas) vidare; b) sladdra (prata) på7; C) fortlöpa, -gå,
om tid äv. förgå; d) om bokstäver skrivas (löpa) ihop med varandra; B) boktr. ss. korrekturanvisning fortlöpa
utan avbrott (ny rad); ~ out äv. CL) om tid o. d. Utlöpa: om lager &c taga slut; b) rinna ut (ur); the sands are
errands (messages) springa ärenden (med bud); things must ~ their course sakerna (saken) måste ha sin gång; o-
it fine (close) noga avpassa tiden &e. 2. bryta blockad. 3. springa efter, jaga, förfölja [a fox 5 miles]; springa i
kapp med ngn, hårt ansätta ngn vid tävling; »x/ a p. close (hard) följa ngn i hack och häl, biidi. starkt konkurrera
med ngn; nu a p. off his legs trötta (matta) ut ngn; ^ to earth jaga räv till sin lya, biidi. uppdaga, få reda på (tag i)
ngn ei. ngt. 4. låta löpa (springa, delta i kapplöpning) [hor'se], uppställa tm tävling [äv. a candidate]; ~ for låta
ngn tävla om ngt. 5. låta beta, släppa ut på bete [cattle, sheep], 6. smuggla [in]. 7. hastigt segla fartyg. 8. föra,
transportera på fartyg, järnväg &o. 9. ränna, driva, köra [o.'s head against the wall huvudet i väggen av. biidi.;
into i, through genom, out of ur], sticka [** ap. through the body genomborra ngn]; ~ a simile (parallel) too far
driva (pressa) en liknelse för långt; rsj a p. into debt (loss) driva ngn till (ådraga ngn) skulder (förluster). 10. föra,
leda i viss riktning [ship, Water], [upp]draga linje; ~ o.'s eye over titta över (igenom): o.'s fingers along låta
fingrarna löpa över [the keys of the piano], 11. låta gå regelbundna turer [itrain, steamer], insätta i trafik. 12.
sätta (hålla) i

gång maskin o. d.; biidi. leda, driva [bank, business, school], sköta, förestå; införa i sällskapslivet; »v English
society umgås i engelska kretsar; ~ the show S ung. leda jobbet. 13. stämma inför domstol, åtala. 14. rinna
(strömma) av blod &c; ~ blood äv. blöda, drypa av blod; the fountains ran wine springbrunnarna sprutade vin.
15. förena, sammansmälta [into i]; förvandla [into till]. 16. smälta metall, skira smör, stöpa kulor, ibl. gjuta. 17.
siäppa Ut vatten ur sluss &c; ~ dry [llt]tÖmma dammäv. biidi. 18. tråckla, kasta. 19. med adv. el. prep.: ~
aground segla på grund Es/<«p]; <v, down a) springa (köra) omkull, segla över, borra i sank; 6) tröttjaga
villebråd, jaga (hetsa) till utmattning el. till döds, ibl. upphinna; ofta i p. p. om pers. utmattad, 'nere', 'slut*, förbi
[be (feel) much r\j down]; c) leta ut (fram) ngt, följa ngt till dess källa (begynnelse); d) kasta över ända, kull
störta, överväldiga; e) prata omkull, tysta munnen på; f) söka nedsätta (förklena), tala illa om, kalfatra, häckla; g)
smälta ned [plate]; ~ in a) F få in, insätta kandidat, få ngn Vald; 6) F sätta in i kurran; C) sticka in; d) ibi. fylla



[with med smält bly o. d.]; rv* off a) tappa ur, tömma: b) köra bort; c) raskt skriva (F raspa) ihop, ibi. rabbla upp,
haspla ur sig; d) sport, slutligt avgöra [race]; ~ out a) sport, avsluta (avgöra) tävling; b) fullborda tid o. d.; c) göra
ända på, förslösa, jordbr. utsuga jord; d) driva Ut boskap o. d. isht på bete; e) sträcka (föra) ut; f) producera; g)
refl. ~ O. S. OUt matta Ut sig isht gen. springande, äv. bildl.; ~ over a) köra (rida, segla) över; 6) i tankarna
hastigt genomgå, titta (ögna) över (igenom); c) gå igenom [på nytt], redogöra för; ~ through a) genomborra med
ett vapen; b) ögna (titta) igenom; C) stryka över med penna; ~ Up a) driva i höjden, hastigt öka [debt, sum], driva
upp [price, commodity in price]; ~ up an account with a tradesman börja taga på kredit hos en köpman; b) vräka
upp byggnad till stor höjd el. med stor fart; C) hopsummera, addera; d) följa [tillbaka] spår o. d.; e) kasta
(tråckla) ihop. III. s 1. springande, språng, löpning i aiia bet., av. löpt sträcka; have a ~ [vara ute och] springa;
have a ~ for få valuta för [o.'s money]; at a (the) ~ springande, med språng: on the ~ flyende, av. på språng; be on
the ~ om fisk nappa. 2. förmåga (kraft) att springa. 3. [an]sats för ett hopp; take a ~ ta sats; without [a] ~ utan
sats. 4. lopp av. biidi., jakt, ritt. 5. i kricket lopp, poäng. 6. kort färd, tur [on the Continent, to Paris]; & segling,
resa, utseglad distans; we had a good ~ vi hade en trevlig tur (färd); take a göra en tur, ta sig en promenad [av. go
for a 7. ström[ning], flöde av vatten; gruvt. ras. 8. fart, gång, ibi. riktning, sträckning; ~ of the market
pristendens. 9. om pers., byggnad, pris &c
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rush

plötsligt fall [come down with a 10. mus. rulad. 11. oavbruten sträcka, fortgång, för-lopp, period,
sammanhängande serie, följd, räcka [of misfortunes]; a ~ of good fortune (luck) [fortsatt] tur (framgång); the ~ of
luck went against me jag hade otur; a long ~ of /power en lång styrelsetid; have a ~ isht med tillagt adj. ha..
framgång, göra., lycka, gå bra, i aiim. ha sin tid, vara på modet; the play had a ~ of 50 nights pjäsen spelades 50
kvällar i sträck; keep the ~ of weal-times passa måltiderna;

+ in the long ~ i längden. 12. plötslig efterfrågan [on efter, på], rusning, anlopp [on a bank på en bank för att få
ut insatta pangar], 13. framgång hos allmänheten, popularitet, tur; have a ~ se ovan 11. 14. klass, typ, mått; the
common ~ det vanliga förhållandet ei. måttet; the common (general) ^ of men människor i allmänhet, 'som folk
är mest'. 15. hand. klass (märke)

av vara; kull av djur isht boskap, drift. 16. ibi. fisk-

stim. 17. hares &c spår. 18. isht mek. spår, bana. 19. inhägnad för höns &c; betesmark för får [vani. sheep-'v/J.
20. tillträde [of till]; allow a p. the of o.'s books (house) låta ngn få tillträde till ens böcker (hus); the ~ of o.'s
teeth fri kost; I have [quite"] lost the ~ of you [lately] jag har inte 6ett dig på länge. 21. ränna för vatten. 22. &
akterskarp. IV. pp o. a jfr //.; ishtutlupen, slut, smält, skirad [butter]; insmugglad [cargo]; the goods »» smugglar-
godset; per foot ~ per löpande fot. ^about [-abaut] I. s 1. lätt bil. 2. vagabond. II. a kringvandrande, -irrande,
^agate [-ageit] s åid. 1. rymmare, flykting. 2. vagabond, seaway [-awei] I. 8 flykting, rymmare, desertör;
skenande häst. II. a attr. för|rymd, -lupen; rymnings-, enleverings- [marriage, match], skenande, bortsprungen; ~
ring okynnesringrning på dörr.

Runcfman [rA'nsiman] npr.

rune [ru:n] s runa; cut rista runor, ^-stone [-stoun] s runsten.

1. rung [rAg] imp. o. pp. av 1. ring.

2. rung [rAg] s pinne i stol &c, isht stegpinne [/n> of a ladder], språte.

runic [ru:'nik]« run-; u inscription runinskrift; /x/ stone runsten; ~ wand (staff) runstav.

1. runlet [rA'nlit] s aid. kagge (fat) ror vin o. d.



2. runlet [rA'nlit] s bäck, uten å, rännil.

runnel [rAnl] s 1. bäck, rännil. 2. ränna, rännsten.

runner [rA'na] s 1. löpare isht sport. 2. [-budbärare].-] {+budbä- rare].+} 3. kapplöpningshäst; snabb häst. 4.
utliggare för bank, hotell, köpman &c. 5. förr polisman. 6. «£* snällseglare; blockadbrytare. 7. löpande ring Pa
stång, rem &c, äv. stång &c, varpå ngt glider. 8. övre kvarnsten. 9. bot. reva. 10. siädmed. 11. mantel,
klapplöpare. -up [-A'p] s sport, i finalen besegrad tävlande; främsta konkurrent.

running [rA'nig] I. a 1. löpande, rinnande, fly-

tande &c se run; fortlöpande, oavbruten, i följd (rad, sträck); three times ^ tre gånger i sträck; three days ~ tre
dagar i rad; ~ account löpande räkning; ~ commentary fortlöpande kommentar; ~ fight strid under reträtt ei.
flykt; ~ fre snabbeld; ~ free »i* seglande för god vind; ~ gear axlar och hjul;

hand jämnlöpande stil där pennan ej lyftes mellan bokstäverna; ~ knot löpknut; ~ leap (jump) hopp med ansats; ~
rigging löpande rigg;

title (head-line) kolumntitel. 2. löpande, just pågående. II. s 1. springande, löpande, lopp; make all the ~ F ensam
hålla saken i gång; make good o.'s ^ with springa lika fort som ngn, hålla jämna steg med ngn av. biidi., vara ngn
vuxen; make the ~ a) vid löpning bestämma farten, leda av. Midi.; 6) fullborda (vinna) loppet; take up the ~ ta
ledningen av. Midi.; be in the ~ vara med i leken (tävlingen), ha utsikt att vinna (lyckas); be out of the ~ vara
utan utsikt att vinna, Midi. vara ur leken (spelet, räkningen); ~ foul om-bordläggning; ~ light tomgång; ~ position
om motor arbetsläge. 2. kraft att springa (löpa i kapp); he has still some ~ left in him ännu orkar han springa. 3.
rinnande, flyttning, svall. 4. smuggling. Runnymede [rA'nimiid] npr. runt [rAnt] s oxe (ko) av småväxt ras. rupee
[ru(:)pi:'] S Ind. rupie mynt[enhetl = 1 kr.

21 öre. Rupert [rui'pat] npr.

rupture [rA'ptJa] I. s 1. Midi, brytning. 2. läk. bråck. 3. bristning i jordytan, remna, klyfta. 4. [sönderbrytande,
bristning. II. itr brista. III. tr spräcka, spränga [cell, membrane], Midi. av. upplösa [marriage, connexion]. rural
[ru'(a)ral] a° lantlig [festivity, life, [-simplicity];-] {+sim- plicity];+} lant-, lands-, lantmanna-; ~ dean
kontraktsprost; in ~ parts (districts) på landet. ~ity [ruaræ'liti] s lantlighet. ^ize [-aiz] I. tr göra lantlig. II. itr flytta
ut (bo) på landet. ruridecanal[ruxaridikei'nl] a kontraktsprosts]-, ruslie [ru:z ei. fr.] s list, fint, knep. -é [-ei ei. fr.]
a fr. listig, knepig, fintlig.

1. rush [rAj] I. s bot. sä v; I don't care a ~ jag bryr mig inte om det ett dugg; not worth a o, inte värd ett dugg. II.
tr fläta av säv.

2. rush [rAj] I. itr 1. rusa, störta [sig] av. Midi. [into i]; ~ at rusa på', störta sig över; ~ [up]on kasta sig över; ~
into extremes låta sig drivas till ytterligheter; ^ into print rusa åstad o. skriva upprörd insändare i tidning, äv.
brådstörtat skynda att trycka bok &o. 2. brusa (storma) fram, forsa, strömma [a river past]; the blood to his face
blodet rusade upp i ansiktet på honom. II. tr 1. störta, slå, driva. 2. rusa (jaga, störta) i väg med; forcera, driva på
[äv. ~ on (up)]; ~ a bill through trumfa igenom ett lagförslag; refuse to be f^ed vägra att låta driva på' (ja-
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ryot

ga, jäkta) sig; Vm very much n^ed F jag är mycket jäktad; ~ a p. round the sights jaga med ngn från den ena
sevärdheten till den andra. 3. storma, av, i aiim. biidi. [goldjield, platform]. 4. kasta (störta) sig över, forcera
[obstacle, fence, stream]. 5. S pungslå, skin-na, lura ngn [out of på]. III. s 1. rusning i alla bet. äv. bildl., Storm,
anjlopp, -fall äv. fotb., f ram]störtande, -stormande; tillopp, tillströmning [isht on a bank (on seats), to a [-
goldjield];-] {+gold- jield];+} the ~ hours of the day dagens brådaste (mest jäktade) timmar; carry with a ~ X
erövra (taga) med storm; come to a p. with a ~ biidi. plötsligt gå upp för ngn: make a ~ rusa fram; there was a ~



[into, to &c ], a retook place det blev en rusning, folk rusade till'; a ~ for (on) av. en rusning efter (livlig
efterfrågan på) vara. 2. [fram]brusande, forsande; the ~ of the tide tidvattnets framströmman-de; a ~ of blood to
the head en strömning av blod åt huvudet; a ^ of tears en ström av tårar.

rushll-bottomed [rA'J|botémd] a med av säv flätad sits [chair]. • -candle [-kændl], -light [-lait] s dank. - -like [-
laik] a sävliknande. Rush mere [rA'Jmia] npr.

rushy [rA'Ji] a 1. gjord av säv, säv-. 2. sävliknande. 3. sävbevuxen. rusk fi-Ask] s slags skorpa ei. käx. Ruskin
[rA'skin] npr. Russ [rAs] åid. se Russian. Russell [rAsl] npr.

russet [rA'sit] I. a 1. rödbrun. 2. gjord av (klädd i) vadmal, biidi. åid. lantlig, enkel. II.

S 1. grov rödbrun Vadmal. 2. slags rödbrunt grovska-

ligt äpple. ~y [-i] a se russet 1. /. Russia [rA'JIa] I. npr Ryssland. II. r~ s [för-kortn. för R^ leather] ryssläder. ~n
[-n] I. a rysk. II. s 1. ryss. 2. ryska [språket], ^niza-tion [-naizei'Jn] s förrysk|ande, -ning. ^nize [-naiz] tr förryska.

Russllification [rAvs|ifikei'Jn] s förrysk|ande, -ning. -ify [-ifai] tr förryska, -ophil [-ofil] I. s russofil, ryssvän. II. a
ryssvänlig, -ophi-lism [-o'filizm] s ryssvänlighet, -ophobe [-[-o-foub]-] {+[-o- foub]+} I. s russofob, ryssfiende.
II. a ryssfientlig. -ophobia [-ofou'bio] s russofobi, ovilja mot Ryssland, rust [rASt] I. S rost på metaller o. växter.
II. itr 1. rosta, bli rostig, biidi. försämras, fördärvas. 2. bli rostfärgad. III. tr göra rostig (rostfärgad), biidi.
fördärva, rustic [rA'stik] I. a (<vally adv) 1. lantlig, lant-; okonstlad, konstlös; ^ lettering oregelbundet formade
bokstäver; ~ style allmogestil: ~ work (masonry) ark. rustik. 2. bondsk, töl-pig, ohyfsad. II. s lantbo, simpel
bonde, bond-luns. ~ate [-eit] I. itr flytta till (bo el. vistas på) landet. II. tr 1. univ relegera (för-

visa) på viss tid. 2. förlantliga, nation [-ei'Jn] s 1. lant|vistelse, -liv. 2. univ. relegation (förvisning) på viss tid. 3.
förvisning till landet. 4. ark. rustikarbete.

1. rusty [rA'sti] a° 1. rostig. 2. rostfärgad; om svarta kläder urblekt, 'blank'. 3. om pers. uråldrig, 'mossbelupen'. 4.
butter, knarrig, vresig. 5. om röst kraxande, skrovlig, hes. 6. föråldrad, efter sin tid; stel av ålder el. brist på
motion, ur form, förlegad; her French is a little v/ hon har legat av sig litet i (glömt bort en del av sin) franska;
get (grow) ~ ligga av sig av brist p& övning [in Latin], komma ur form.

2. rusty [rA'sti] a härsken.

3. rusty [rA'sti] a 1. F förargad, ur humör [isht turn o-]. 2. ride (run) ~ F morska (borsta) sig [on mot]; bli
förargad (förbaskad).

Ruswarp [rA'zjap, -wo:p] npr.

1. rut [rAt] isht om hjort, get &c I. s brunst. II. itr vara brunstig.

2. rut [rAt] s hjulspår av. Midi., slentrian; get into a nu fastna i slentrian, gå i gamla spår; you must get out of the
~ ung. du måste rycka upp dig.

Rutgers [rA'tgaz] npr. ruth [ru:}>] s aw. medömkan, deltagande. Ruthenian [ru(:)jDi:'nian] I. a rutensk. II. s 1.
ruten. 2. rutenska [språket]. Rutherllford [ra^ö^dj^-gHBn [-glen] nprr. ruthllful [rU:'f>|f(ti)l] a° aid. 1.
medlidsam. 2. sorglig,^jämmerlig*, 'bedrövlig; ibi. sorgsen. -Iess*[-lis] a° obarmhärtig, skoningslös, utan
medömkan.

Ruthven [ru:f)vin,rivn], Ruthwell[rA'£>wal,rivl], Rutland [rA'tland], Rutlandshire [rA/tbndJ(i)a] nprr.

rutted [rA'tid] a om väg &c spårig, sönder körd. Rutter [rA'ta] npr.

ruttüing [rA'tjig] a brunstig, -ing-time [-igtaim]

s brunsttid. -ish [-ij] a brunstig, rutty [rA'ti] se rutted. Ruy Lopez [ru'ilou'pez] npr, R. V. förkortn. för Revised
Version [of the Bible]; Rifle Volunteers. Ry. = railway. Ryan [rai'an], Ryde [raid] nprr. rye [rai] s råg. ~-crisp [-
krisp] 5 Am. svenskt knäckebröd, ^-grass [-gra:s] s bot. rajgräs



Lolium.

Ryle [rail] npr.

ryot [rai'at] s indisk bonde.
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saddle

s.

S, s [es] (pi. Ss, S's [e'siz]) s bokstaven s; s-for-mig krök [the river makes a great £]. 's tai-gpr&ksform av has, is,
US. S. förkortn. för Sabbath; Saint; Saturday; Saxon; Socialist; Socius lat. = Fellow; south[e.n*\; southern
London postal district; sulphur; sun; Sunday. S. förkortn. för second's]; section; shilling's]; singular; snow; son;
substantive; succeeded. $ = dollar's]. S. A. = Salvation Army; South Africa (Ame--Wica, Australia). 8. a. = sine
anno lat. without date.

Sabaoth [saebei'o]?] npr bibi.; the Lord of ~

Herren Sebaot. Sabbatarian [saebate'arian] kyrk. I. a sabbatari-ansk. II. s sabbatarian, sabbatsivrare ^ism [-izm] s
Sabbatarianism, sabbath [sae'ba]?] s sabbat; witches' ** häxsab-bat; keep (break) the ~ helga (vanhelga) sabbaten
(vilodagen), ^-breaker [-breika] s sab-batsbrytare. ^-breaking [-breiNkig] 8 sabbatsbrott. ~-day [-dei] s sabbat,
vilodag; a journey judarnas sabbatsresa, biidi. lätt resa. sabbatic[ai°] [sabæ'tik,-(a)l] a sabbats-; /x/ year jud.
sabbatsår vart 7:de år.

Sabellian [sabe'lian] rom. Mst. I. s sabeller. II. a sabellisk.

Sabian [sei'bian] I. s teoi. sabier, ibi. stjärndyr-kare. II. a sabeisk.

1. Sabine rom. hist. I. [sæ/bain] s sabiner. II. [sæbi/n] a sabinsk {lake, jpas$].

2. Sabine [sæ'bin] npr Sabina.

sabie [seibl] I. s 1. zooi. sobel. 2. herald, svart färg. 3. pi. poet. sorgdräkt. II. al.sobel-. 2.poet. o. her. svart, mörk
sea]; his ~ Majesty

djävulen.

sabot [sæ/b|o(u)] s träsko, ^age [-otidj] s sabotage, -ering. ~ed [-otid] a bärande träskor.

sabre [sei'ba] I. s sabel. II. tr nedsabla, ^tache

[sæ'batæj] s & sabeltaska. sabulous [sä^bjulas] a mestvetensk. sandig, sand-, sac [sæk] s isht bioi. säck.
saccharlliferous [sækar|i'f3ras] a socker|haltig, -alstrande. -in[e] [-i(:)n] s sackarin. -ine [-ain] a sackarin-, socker-,
sacerdotal [sæsadou't(a)l] a° prästerlig, präst-. ~ism [-izm] s präst|väsen, -välde, ^ist [-ist] s prästväldesivrare.
»vize [-aiz] tr lägga under prästerna, sachem [sei'tjam]* Am. ind. hövding, överhuvud, sachet [sæ'Jei] s luktpåse.
Sacheverell [s3je'v3r(a)l] npr.

1. sack [sæk] I. s plundring. II. tr [ut]plundra.

2. Sack [sæk] 8 hist, sekt spanskt vitt vin.

3. sack [sæk] I. s 1. säck äv. ss. mått; get the ~ F få sparken, få sluta (avsked på grått pap-per); give a p. the ~ F
ge ngn sparken, köra av med ngn. 2. åid. slags vid klänning. 3. slags sidensläp. 4. vid överrock, förr slängkappa.
II. tr 1. lägga i säck[ar]. 2. F ge ngn sparken, avskeda, sackbut [sæ/kbAt] s rarr dragbasun, sackllcloth
[sae'klkloO)]}] s säckjväv, -duk; in ~ and ashes bibi. i säck och aska. -ing [-ig] s säckväv. - -race [-reis] s sport,
säcklöpning. Sackvilie [sæ'kvil] npr. sacral [sei'kral] a reiig. o. läk. sakral, sacrament [sa/kramant] s kyrk.
sakrament; administer the ~ to utdela sakramentet åt; take (receive) the ~ begå (F ta) nattvarden [upon ss.
bekräftelse på ngt]. ~al [sækrame'ntl] a sakramental, sakraments-, sacred [sei'krid] a° 1. helgad, invigd [to åt, till],



ibi. fridlyst. 2. helig [book, duty, writings; to för ngn]; ~ things heliga ting, det heliga; from av. fredad (säker) för;
hold hålla helig (i helgd). 3. religiös; kyrklig, andlig [concert, music, poetry]. ^ness [-nis] 8 helighet, helgd.
sacrificlle [sae'krilfais] I. s 1. offer i aiim., offrande, åid. blot. 2. uppoffring; by (at) the ~ of med uppoffrande (på
bekostnad) av; at a ^ hand. sälja med förlust (till underpris); at any ^ till vilket pris som helst. XC. itr offra åt],
åid. blota. III. tr 1. offra [to åt]. 2. uppoffra [to för, på; for för]; prisgiva. -ial [-[-&'-J(a)l]-] {+[-&'- J(a)l]+} a0
offer-; ~ mound offerhög. sacrileglle [sæ/kri|lid3] s helgerån, vanhelgande; kyrkstöld. -ious [-li'djas] a°
helgerårian-de, vanhelgande, tempelskändande. sacrlling fseKkr|ig] 8 åid. kjrk. konsekration, invigning. -ist [-ist]
se -istan 1. sacristllan [sæ'krist|n] s 1. kyrk. sakristan. 2.

aid. klockare, -y [-i] s sakristia, sacrosanct [sæ/kro(u)sæg(k)t] a sakrosankt,

okränkbar, helig, sad [sæd] a° 1. sorgsen, dyster, vemodig, be-drövad. 2. sorglig, bedrövlig, äv. ohjälplig
[coward], usel [stuffi ~ dog vildhjärna, rué. 3. aid. allvarlig; in ~ earnest på verkligt allvar. 4. om bröd &o degig.
5. om färg mörk. ~den [-n] I. tr göra dyster (sorgsen &o), bedröva, fördystra. II. itr bli dyster (sorgsen &o),
fördystras.

saddle [sædl] I. * 1. sadel i aiim.; ~ of mutton kok. hammelsadel; keep o.'s ~ hålla sig kvar i sadeln äv. biidi.; in
the ~ i sadeln äv. biidi.; get into thesaddleback
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sailer

~ on the wrong horsebiidi. skylla på orätt person; he thrown out of the ~ kastas ur sadeln. 2. & sel© däckel. 3.
sadeirormig bergsrygg. 4. »i* klots, sadel. II. tr 1. sadla [äv. ~ up]. 2. biidi. betunga [with med], belasta; avlasta
(överflytta) börda &o [Jup~]on på ngn]; ibi. påbörda. III. itr 1. sadla. 2. stiga i sadeln, sitta upp. ^back [-bæk] s
ark. sadeltak. ^backed [-bækt] a svankryggig. -bag [-bæg] s 1. sadeljpåse, -ficka. 2. slags möbeltyg. ~-bow [-bou]
s sadel|bom, -båge. ~-Cloth [-klo(:)|)] s sadeltäcke, schabrak. ~-horse [-ho:s] s ridhäst, ^-pad [-pæd] s sadelputa.
[-a] s sadelmakare. ~ry [-ri] s sadelmakeri, sadel- och seldon, ^-tree [-tri;] s sadel|bom, -stomme. Sadducilean
[sædjusi/an] a bibi. sadduceisk. -ee [sse'djusi:] s sadducé. -eeism [sæMjusirizm] s sadduceism.

^adly [sæ'dli] adv jfr sad; äv.illa, svårt, Fotäckt. safe [seif] I. a 1. välbehållen, oskadd, räddad [from o.'s enemies],
utom fara, i säkerhet [feel ]; arrive (come)

2. säker [in a oj place], trygg, i säkert (gott) förvar [äv. in o, keeping], utan fara, ofar-lig, ibi. [till]rådlig; ~
custody säkert förvar; at a o, distance på vederbörligt avstånd; on the o> side på den säkra sidan; with a ~
conscience med tryggt (gott) samvete; is it oj to leave him? kan man tryggt (utan fara) lämna honom? it is o, to
say that.. man kan tryggt säga att..; is the dog ~ to touch?kan man röra vid (klappa) hunden utan fara? keep ~
förvara, bevara. 3. säker, pålitlig [man, [-method],-] {+me- thod],+} att lita på; he is ~ to win han kommer säkert
att vinna. II. s 1. brand- o. dyrkfritt kassaskåp. 2. matskåp med ventiler. ^COfldUCt [-ko'n-

-l-dakt] s 1. lejd. 2. lejdebrev, pass. ^-guard [-ga:d] I. s 1. so -conduct 2. 2. skyddsvakt.

3. garanti, säkerhet, skydd. II. tr garantera,

4-säkra, trygga^ skydda, ^-keeping [-ki:Npii)] s

säkert förvar. ~ly [-li] adv säkert, tryggt, utan fara, lyckligt och väl; it may oj be said that .. det kan tryggt sägas
att.. safety [sei'fti] s 1. säkerhet, trygghet, ibi. ofarlighet [of an experiment]; oj razor rakhyvel; factor of oj tekn.
säkerhetsfaktor; ~ of person and property säkerhet till liv och egendom; it was his only ~ det var hans enda
[utsikt till] räddning; there is ~ in numbers ordspr. ung. sällskap ger trygghet; for ~ (oj's sakè) för säkerhets skull;
play for ~ spela försiktigt; be (place o. s.) in ~ vara (sätta sig) i säkerhet; ivith ~ av. utan risk, tryggt. 2. [förkortn.
av ~ bicycle] modern låg Velociped [mots, ordinary]. ~-bolt [-boult] s säkerhets-spärr. ~-!amp [-iæmp] S
gruvarbetares Säker-hetslampa. ~-match [-mætj] s säkerhetständsticka. ~-pin [-pin] s säkerhetsnål.

-razor se under safety 1. <-v*-valve [-vælv] s säkerhetsventil av. biidi.



"saffron [sæ'fr(a)n] I. s 1. saffran. 2. saffrans-gult. II. a saffransgul.

sag [sæg] I. itr 1. om tak, dörr o. d. sjunka under tryck el. tyngd, sätta sig, bågna, giva med sig, hänga ojämnt. 2.
widi. a) i aiim. sjunka ihop, svikta; b) hand. sjunka i pris; f^ging av. vikande [prices, tendency]; c) driva ur kurs
[isht ~ to leeward]. II. s 1. sjunkande, sättning; in-sjunkning. 2. biidi. à) hand. prisfall; b) i av-drift.

saga [sa/ga] S fornnordisk saga.

sagaciilous [sagei'Jas] a° skarpsinnig, klok äv. om djur. -ty [sagse'siti] s skarp|sinne, -sinnig-het.

1. sage [seidj] s bot. salvia; <%/^retf»salviagrönt.

2. sage [seidg] I. a° vis av. iron., klok, förståndig. II. s en vis; the seven »vs Greklands sju vise.

Saghalien [sægali/n, av. saga/lian] npr ön Sa-chalin.

Sagitta [sadji'ta] npr astr. Pilen, ^rius [-[sæd-gitg'arias]-] {+[sæd- gitg'arias]+} npr astr. Skytten. (s)~te[d] [sæ'd-
giteit, -id] a bioi. pilformig.

sago [sei'go(u)] s sago.

Saharlla [saha/rja] npr, the ~ Sahara[öknen]. -[i]an [-(i)an], -ic [-ik] a saharisk.

Sahib [s<r/(h)ib] S ind. herre infödings titel för europé.

said [sed] imp. o. pp. av say, isht jur. sagd, [-[förut]-] {+[för- ut]+} bemäld (nämnd); well ~ väl talat; / have oj
jag har talat ut min mening (dixi!); no sooner oj than done sagt och gjort; easier o» than done lättare sagt än gjort;
when (after) all is oj and done, F all ~ and done när allt kommer omkring; there is much to be oj on both sides
mycket kan sägas för bådadera.

Said [seid, av. said] npr [Port

sail [seil] I. s i. segel, av. skepp; ~ hol skepp ohoj (i sikte)! easy ~ små segel; in full oj för fulla segel [äv. with all
o,s out (seS)]; under oj under segel; get under oj gå till segels; make ~ äv. sätta till mera segel; set (make) o*
hissa segel, gå till segels; shorten oj minska ,(dra in) segel; take in ~ bärga segel, biidi. slå av på sina fordringar;
strike ~ stryka segel, biidi. ge tappt. 2. koii. oböji. segel, skepp [a fleet of 20 oj], 3. seglats, [segel]färd; go for a
oj fara ut och segla. 4. väderkvarns-vinge. II. itr 1. segla, fara av. om ångare; ~ near (close to) the wind segla dikt
(hårt) bidevind, Midi. vara nära att bryta mot lag ei. grundsats, utmana faran; ibi. neka sig det nödvändigaste; ~
home the winner F komma in som etta, segra lätt; ~ into F flyga på', angripa. 2. av|segla, -gå. 3. sväva [in the air],
III. tr 1. segla [a boat], 2. segla på hav, befara. /v-cloth [-klo(:)})] s segelduk. ~er [-a] s om skepp seglare [a good
segelfartyg; fast oj äv. snabb-, snäll|seglare.

oj hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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Salmon

Sailing [sei'lig] I. a seglande &o. II. s segling; av|segling, -gång. ^-boat [-bout] s segelbåt, /^•master [-mcusta] s
1. skeppare Pa jakt. 2. Am. navigeringsofficer. nu-ship [-Jip], ~-ves-sel [-vesl] s segelfartyg, sail-maker
[sei'lmeika] s segelsömmare. sailor [sei'la] $ sjöman i alia bet., matros; ~ hat sjömanshatt för damer ei. barn;
home sjö-

manshem; knot sjömansknut på halsduk;

pay matroshyra; be a bad ha svårt för att tåla sjön, lätt bli sjösjuk; be a good ~ tåla sjön bra. /v/ing [-rig] s
sjömans|liv, -yrke. ~ly [-li] a sjömansmässig. «vman [-man] s P ei. skämts, sjöman, sainfoin [sei'nfoin] s bot.
esparsett onobrychis

sat5 va.



Sainsbury [sei/nzb(a)ri] npr. saint [seint; obeton. san(t), sin(t)] I. a; fram-för namn, ofta förkortat till St Sankt[a];
~ Monday frimåndag. II. s helgon; *\**s day kyrki. helgons minnesdag; namnsdag. III. tr kanonisera, förklara för
(betrakta som) helgon. IV. itr leva som ett helgon [vani. ~ it]. /v»ed [-id] a 1. kanoniserad. 2. helgon]ik[nande]. 3.
helig [place], fhood [-hud] s 1. helgonskap. 2. koii. helgon, 'vlike [-laik], ~ly [-li] a helgonlik, helig. Saintsbury
[sei/n(t)sb(a)ri] npr. saintship [sei'ntjip] se sainthood 1. saith [sej)] aid. s pers. sing, av say. sake [seik] s nu blott i
vissa uttr. for a p.'s ~ (for the o* of a th.) för ngns (ngts) skull, av hänsyn till ngn (ngt); for conscience' nu, for the
rsj of conscience för sitt &o samvetes skull; for mercy's (pity's) av barmhärtighet (nåd); for old friendship's ~ för
gammal vänskaps skull; talking for mere talking ~ prata bara för att prata.

salaam [sala:'m] I. s österländsk hälsning; make a low göra en djup bugning. II. tr hälsa [på österländskt vis],
salablliiity [seilab|i1iti] s hand. säljbarhet. -le

[-1] a säljbar; ^ price ibi. försäljningspris, salaciilous [salfei'Jas] a° 1. liderlig. 2. t sinnligt retande, -ty [-æ'siti] s
liderlighet, salad [sse'lad] S 1. sallad. 2. kall fisk o. d. garnerad med sallad. ~-dayS [-deiz] S pl. ngns gröna

ungdom, ^-dressing [-dre^sig] s salladsås av

grädde, olja, ättika &o.

Saladin [sæladin], Salamanca [sælamæ'gka] nprr.

salamander [sæ'lamænda] s X. salamander. 2. kok. brynjärn.

Salamis [sæ'lamis] npr.

sal-ammoniac[sælamou'niæk] s kem. ammonium-klorid.

salarilied [sæ'lari|d] a avlönad, med fast lön. -y [-] I. s tjänstemans lön; at a ~ of.. [per annum] "*"med (för) en
[årlig] lön av .. II. tr avlöna. Saicombe [sæ/lkam] npr.

sale [seil] s 1. försäljning, iw. avsättning; on

(for) ~ till salu; on [~ or] return hand. eg. att försäljas eiier återsändas, i kommission; private t\t försäljning under
hand; dead (dull,slow) ~ trög avsättning; brisk (ready, short) snabb (livlig) avsättning; be a slow ~ finna trög
avsättning; there is no ~ for .. det är ingen avsättning för offer o. s. to ~ låta sig mutas. 2. offentlig auktion; put up
(offer) for ~ utbjuda på auktion (till salu). 3. hand. ofta t pi. realisation; clearance ~ slutrealisation, ^able [-abl] se
salable. Salem [sei'lem], Salesbury [sei/lzb(a)ri] nprr. salesllman [sei'lzlman] s 1. handels-, butiks|-biträde,
expedit. 2. försäljare at producent, •manship [-manjip] s ngns duglighet som (egenskap av) försäljare, -woman [-
wuman] s kvinnligt butiksbiträde, expedit[ris]. Salford [so/lfad] npr. Salian [sei'lian] se reu.

Salic [sælik, sei-] a hist. jur. salisk; ~ law sa-lisk lag som uteslöt kvinnor från tronföljd.

salicylic [sselisi'lik] a farm, salicyl- acid]. salienllce, -cy [sei'lian|s, -si] s 1. egenskap att vara fram|skj utande ei. -
trädande. 2. framskjutande del, starkt framträdande drag, -t [-t] I. a0 1. * springande, hoppande. 2. isht fortif.
utskjutande, framspringande [angle], utstående. 3. starkt framträdande, [-iögon[en]-fallande-] {+iögon[en]-
fallande+} [feature, point]. II. s utskjutande vinkel, utbuktning isht av befästningslinje, t. ex. under världskriget
vid Ypres [the

saliferous [sæli'faras] a geoi. saluförande, -hal-tig.

salinlle [salai'n] I. s 1. saltlösning. 2. saltl-damm, -verk. II. [vani. sei'lain] a salt-, salt|-aktig, -haltig, -mättad, -ity
[sali'niti] s salt-halt, sälta. Salique [sæli:'k] se Salic. Salisbury [so(:)'lzb(a)ri] npr. saliva [salai'va] s saliv, spott.
~ry[-ri]aspott-;

glands spottkörtlar. "sallat [sæ'lit] s hist, hjälmhuva pa 1400-taiet.

1. sallow [sæ'lo(u)] s bot. sälg.

2. sallow [sæ'lo(u)] I. a isht om hy gulblek. II. tr o. itr göra (bliva) gulblek. ~ish [-ij] a något gulblek. ^ness [-nis]



s gulblek färg (hy).

sallowy [sæ/lo(u)i] a sälgbevuxen. Sallust [sæ'last] Sallustius npr. sally [sæ'li] I. s 1. utfall [make a 2. utflykt. 3.
utbrott. 4. infall, kvickhet, kvickt yttrande [äv. a ~ of wit]. II. itr 1. ^ göra utfall [ofta ~ out]. 2. bege sig ut (i väg)
[vani. ~ forth (cm*)]. Sally Lunn [sse'liU'n] s sallykaka slags tebröd. sally-port [sæ'lipo:t] s & utfallsport,
salmllagundi [sælm|agA'ndi] s kok. slags sillsallat; biidi. röra, mischmasch. -i [-i('.)] s kok. ragu

isht av vildfågel.

salmon [sæ'man] s zooi. lax ofta kon.

Salmon [sse'man, bibi. sæ'lmon] Salomo[n] npr.

rw whole title-word 0 adverb regular ^ rare >8t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangsalmon-coloured
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same

salmon-llcoloured [sae'mankAlad] a laxfärgad.

•trout [-trau't] s soot laxöring. Salome [salou'mi] npr. salon [sae'loiq] S tr. pi Kontinenten Salong. Salonica
[salo'nika, av. sælanr/ka, -nai'ka] npr Saloniki.

saloon [salu:'n] s 1. salong, stor sal Pa hoteii o. d., offenti. lokal [dancing (billiard, shaving, shooting) oj], 2. på
ångbåt salong isht för förstaklass-passagerare. 3. järnv. [förkortn. av ~ Car {carriage)] salongsvagn. 4. Am. krog.
<5. ~ rifle salongsgevär. ^-keeper [-ki:pa] s Am. krogvärd. saloop [sælu/p] S förr slags dekokt såld SS..morgon-
dryck på Londons gator.

Salop [sæ'lap] åid. = Shropshire. ~ian [-[salou'-pian]-] {+[salou'- pian]+} s o. a [invånare] i Shropshire ei.
Shrewsbury, [lärjunge] vid Shrewsbury School. Salpiglossis [saelpigb'sis], Salsette [so(:)lse't] nprr.

salsify [sæ'lsifi] s bot. salsofi. salt [so(:)lt] I. s 1. salt isht koksalt; ~ of lemon citronsyra; table (white) ~
bordssalt; common oj koksalt; the oj of the earth bibi. jordens Salt, de högst Stående i moraliskt avseende? be
worth o.'s oj ordst. göra skäl för sin lön (F för maten), vara duktig; drop a pinch of oj on the tail o/Midi., skämts,
[lyckas] fånga; eat oj with vara ngns gäst: eat a p.'s ~ vara ngns gäst, är. äta ngns bröd, vara beroende av ngn; be
true to o.'s ~ vara trogen mot sitt herrskap (ei. sina vänner); take a story with a grain of o, mottaga en historia
med en viss försiktighet; above the oj förr ovanför saltkarets plats, vid övre ändan av bordet, bland de
förnämligare gästerna [mots. below the in o, saltad, saltlagd. 2. pi. F luktsalt [smelling 3. pi. saltvatten som

från havet tränger upp i floderna. 4. F gammal [-S]Ö-björn-] {+S]Ö- björn+} [vani. old 5. skärpa, kvickhet. II. a
1. salt; saltad; ^ eel «£< skämts, tågstump, dagg; ~ junk salt kött; ~ water salt-, havs|vatten. 2. Midi. a) salt, bitter
[grief tears]; b) magstark [jest, story]; c) S saltad, dryg [bill, charge]. III. tr 1. salta [på], insalta; ge kreatur salt;
ojed äv. Midi. F härdad mot sjukdom &e, van, beprövad. 2. Midi. S ~ an account salta en räkning; o, the books
tillsätta fingerade inkomstposter i räkenskaper, ~ down money lägga undan pengar, lägga pengar på kistbotten. 3.
Midi. krydda [language]. Saltash [so(:)'ltæJ] npr.

saltatliion [sseltlei'Jn] s hoppande, dansande; språng av. Midi. -oriaf [-ato/rial], -ory [-at(a)ri] a hoppande,
skeende språngvis, saltil-cellar [so(:)'lt|sela] s saltkar P& bordet, -er [-a] s saltare, salt|handlare, -tillverkare. - -
horse [-ho:s] s & S salt oxkött, -ing [-ig] s ned-, in|saltning. saltire [sae'ltaia] s andreaskors (x ). saltllish
[so(:)'ltjiJ] a saltaktig, -less [-lis] a utan sälta, fadd. - -marsh [-ma:J] s saltäng

som översvämmas av havet. - -mine [-main] 8 saltgruva. -ness [-nis] s sälta, salthalt, salt smak. Saltoun [so(:)ltn]
npr.

salt||-pan [so(:)'lt|pæn] s salt|panna, -grop vid havet; pl. saltverk, -petre [-pi:ta] s salpeter. - -pit [-pit] 5 saltgrop
vid havet. - -pond [-pond] s saltpanna. - -well [-wei] s saltkälla, grävd saltbrunn. - -works [-wa:ks] s pi. saltverk, -
y [-i] a salthaltig; biidi. kryddad, salubrillous [sal(j)u:'bri|as]a°iitt. hälsosam [air, climate], snnd. -ty [-ti] s



hälsosamhet, sundhet, salutary [sæ'ljut(a)ri] o° litt. hälsosam [effect, influence], nyttig [to för; for mot],
välgörande, gagnelig. salutüation [sseljuCOtei'lJn] s hälsning; aid. salut, -ational [-Jn(a)l] a hälsnings-, -atory [-
[sæl-(j)u:'tat(a)ri]-] {+[sæl- (j)u:'tat(a)ri]+} I. a se föreg. II. s Am. univ. hälsningstal vid termins början, -e
[sal(j)u/t] I. S 1. hälsning isht vid möte o. avsked; honnör. 2. salnt. 3. aid. «i. skämts, kyss. II. tr 1. hälsa Eav.
with a smile (an oath)]; & göra honnör för; oj a p. king % hälsa ngn som konung. 2. & salutera, hälsa (fira) med
salut. 3. aid. kyssa. III. itr hälsa; göra honnör, salutera, salvable [sæ/lvabl] a möjlig att rädda (frälsa). Salvador
[sæ^lvado:, av. - - -] npr. salvliage [sse'lvlidg] I. s 1. bärgning, räddning

-ffrån skeppsbrott el. eldsvåda. 2. bärgat gods [äv. oj goods]. 3. bärgarlön [av. ~ money], II. tr se 1. salve, -ation
[-ei'Jn] s räddning, frälsning; the Soj Army Frälsningsarmén, -atio-nism [-ei'J(a)nizm] s Frälsningsarmén ss. re-
ligiös rörelse ei. lära. -ationist [-ei'J(a)nist] s fräls-+ ningssoldat.

1. salve [sælv] tr bärga, rädda från skeppsbrott ei. eldsvåda.

2. salve [scr.v] I. s salva för sår o. d.; bildl. äv. balsam, botemedel. II. tr 1. lägga salva på. 2. biidi. lägga balsam
på, stilla, mildra, lindra. 3. aid. avfärda, undanröja fdifficulty, doubt], bevara oskadd [honour].

Salve [sæ'lvi] rom. kat. kyrk, antifoni Salve, salver [sse'lva] S vani. rund bricka av silver o. d. salvia [?æ'lvia] s
bot. salvia, salvo [sæ'lvo(u)] s 1. (pi. [-z]) & salva ar. Midi. 2. förbehåll. 3. undanflykt, undskyllan, ursäkt.

sal volatile [sælvalæ'tali] s lat. kem. ammonium-4-karbonat.

salvor [sæ'lva] s 1. bärgare, räddare. 2. bärgningsfartyg. Salzburg [sæ'ltsba:g] npr.

Sam [sæm] kortnamn för Samuel; stand o> S betala kalaset; upon my oj S bedyrande ung. min själ; ~ Browne S
X officers livrem. Samarcand [sæma:kæ'nd] npr. Samariila [sams/aria] npr Samarien. -tan [-[sa-mæ'ritn]-] {+[sa-
mæ'ritn]+} I. a samaritisk. II. s samarit; good o. barmhärtig samarit. Sambo [sæ'mbo(u)] npr öknamn rar neger,
same [seim] a 1. samme; the ~ (ibi.£Äa£~)den|-

/x» hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt àSc militärterm «i» ty C term F familjärt P lägre språk S si
angsameness
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sandwich-man

samme, -samma, detsamma [as (äv. with) som]; the ~ thing detsamma, samma sak; the ~ to you! sa. svar
detsamma! likaledes! the ~ as ever äv. på gamla viset, på samma sätt som förr, lika bra för det; the very (just the
just densamme &c: all the ~ i alla fall, ändå, icke förty; it is all (just) the ~ to me det gör mig detsamma, det
kommer på ett ut; if it's the ~ to you om det gör dig detsamma, om du inte har ngt emot det; just the ~ av. adv. a)
på samma sätt; b) icke desto mindre; much the ^ ungefär detsamma &c; one and the ~ en och samma; at the ~
moment i samma ögonblick, i detsamma; at the ~ time på samma gång, samtidigt, äv. ss. för-behåll men på
samma gång &o, icke desto mindre. 2. jur. hand. ei. P the ~ densamme, den-, det-, de|samma i stället för honom,
den, det, dem &c [hand. o. P äv. utan the]; ~ as you do adv. P [på samma sätt] som ni gör. 3. enahanda, enformig,
<v,ness [-nis] s 1. ung. identitet. 2. enahanda, enformighet. Samian [sei'mian] I. a samisk, från Sam os. II. s
samier.

samite [sse'mait] s förr gutainvävt siden, samlet [sse'mlit] s unglax. Sammy [sae'mi] kortnamn för Samuel.
Samnite [sæ'mnait] I. s rom. hist, samnit. II. a sam nitisk.

Samoa [samo(u)'a] npr. [-n] I. s invånare

på Samoa. II. a samoansk. Samos [sei'mos], Samothrace [sae'mojpreis] nprr. samovar [sse'mova:, äv. - - -] s rysk
samovar. Samoyed [sse'mojed] s samojed. ~ic [- - -ik]

a samojedisk. sampan [sæ/mpæn] s sampan liten kinesisk båt. samphire [sæ'mfaia] s bot. havsfänkål använd som

sallat (Crithmum). sample [sa:mpl, av. sæmpl] I. s isht hand. prov; +provbit; parcel of provsändning; according



(up) to ~ provenligt, enligt prov[et]; take a rsj of so ~ II. 1. II. tr 1. taga prov av, pröva. 2. ge prov (exempel) på;
tjäna som prov på. 3. avsmaka, smaka [på]. ~r [-a] s. 1. provtagare. 2. märkduk. Sam[p]son [sæm(p)sn] npr
Simson. Satnuda [samju/da], Samuel[s] [sæ'mju(a)l, -z] nprr.

sanatiiive [sæ'nat|iv] a hälsobringande, helande. läkande, -orium [-o/riam] s sanatorium, -ory [-ari] a se sanative.
Sancho [sæ'qko(u)] npr.

sanctillfication [sæxg(k)ti|fikei/Jn] s 1. teoi. helgelse. 2. helgande. 3. kyrk. kanonisering. -fy [sæ'g(k)tifai] tr
helga, förklara (göra, hålla) helig; the end -fes the means ändamålet helgar medlen; -fed airs gudsnådelig uppsyn,
-monious [-mou'nias] a° gudsnåd[e]lig, skenhelig. -mony [sæ'g(k)timani] s skenhelighet, gudsnåd[e]lighet. -on
[sæg(k)Jn] I. s 1. kyrk. stadga. 2. jur. straffpåföljd, ibi. följd. 3. sank-

tion, högtidlig bekräftelse, stadfästelse; give ~ to av. stadfästa. 4. bifall av högre myndighet, tillstånd. II. tr 1.
sanktionera, stadfästa, gilla, bekräfta. 2. tillstädja, ge tillstånd (bemyndigande) till, ge [sitt moraliska] stöd åt. -ty
[sæ/q(k)titi] s helighet, okränkbarhet, helgd [of an oath &c]. sanctuary [sæ'q(k)tjuari] s 1. helgedom, heligt rum
ei. ställe. 2. kyrk. det allra heligaste. 3. kyrka o. d. ss. asyl, fristad för flyktingar; flyktings skydd[srätt] i kyrka;
take (seek) ~ söka sin tillflykt i kyrka o. d.; break (violate) ~ bryta mot kyrkans asylrätt, sanctullm [sæ'g(k)ta|m] s
(lat.: det heliga) 1. helgedom, heligt rum; ~ sanctorum det allra heligaste. 2. bildl. ngns 'allra heligaste'
Studerkammare o. d. S-S [-s] S kyrk. hymn Helig, helig, helig.

sand [sænd] I. s 1. sand, vani. i pi. sandkorn; the are running out sanden i timglaset håller på att förrinna, tiden är
snart ute; built on ~ byggd på lösan sand. 2. vani. pi. sandbank under vattnet; sandjord. 3. pi. dyner, sand|-slätt, -
strand. 4. S Am. mod, kurage. II. tr 1. sanda, beströ med sand [floor]; begrava under sand. 2. uppblanda med sand
[sugar].

1. sandal [sændl] s 1. sandal. 2. korsband tm

sko.

2. sandal [sændl] s sandel[trä] [äv. ^-wood]. sandalled [sændld] a försedd med (liknande)

sandaler, sandalbeklädd, sandal-tree [sæ'ndltri:] s sandelträd. Sandbach [sæ'n(d)bætj] npr. sandbag [sæ^ndbæg] I.
s sand]säck, -påse. II. tr 1. barrikadera (tillstoppa) med sandsäckar. 2. slå till marken med en sandsäck, sandblind
[sæ'ndblaind] a aid. skumögd. sandi!-box [sse'ndlboks] s sanddosa, -boy [-boi] s blott i [as~] jolly as a ~ ung.
glad som ett lekande barn. - -eel [-i:l] s zooi. sand ål, tobis. Sander [sa'/nda], ^s [-z], ~son [-sn] nprr. Sandllford
[sæ^lfad], -gate [-'git, -geit] nprr. sand-glass [sæ'ndgla:s] s timglas. Sandhurst [sæ'nd|ha:st], -ling [-lii]] nprr.
sandllman [sæ'ndjman] s barnspr. ung. Jon Blund.

-martin [-martin] s zooi. strandsvala. San Domingo [sændomi'jggo(u)], [-Sandown[sæ'n-daun]-]
{+Sandown[sæ'n- daun]+} nprr.

fsandil-paper [sæ'nd|peipa] s sandpapper, -piper [-paipa] s zooi. strandvipa. Sandringham [sæ'ndriijam] npr.
sandll-shoes [sæ'nd|Ju:z] s Pi. strandskor av tyg. - -spout [-spaut] s sandpelare i öknen, -stone [-stoun] s sandsten.
- -storm [-sto:m] s sandstorm.

sandwich [sæ^nwidj, -itj] I. [vani. sæ'n(d)witj] S<^> npr. II. s 1. dubbelsmörgås, smörgås med pålägg. 2. se III. tr
skjuta in'

[ithing, statement] mellan två olika saker. ~-board [-bo:d] s dubbelskylt buren av -man. ~-man [-man] &
vandrande skylt- och reklambärare.
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sarsenet

sandy [sse'ndi] a 1. sandig, sand-; lik (lös som) sand. 2. sandfärgad, om hår blek, rödgul [av. colour ed]. 3. Am. S



modig, duktig.

Sandy [sæ'ndi] npr isht skotskt kortn. för Alexander öknamn på skotte. ~s [sændz] npr.

sane [sein] a° sund tm sjaien [äv. ~ views], vid sunt förstånd, vid-sina sinnens falla bruk; a man of o, judgement
en man med sunt omdöme. finess [-nis] s sundhet, sunt förstånd (sinnestillstånd).

Sanford [sæ'nfad], San Francisco [-[sænfransi'-sko(u)]-] {+[sænfransi'- sko(u)]+} nprr.

sang [sæn] imp. av sing.

sanga[r] [sæ'gga] s ind. bröstvärn av sten.

sangaree [sæggari/] s vinkallskål.

Sanger [sæ'r)(g)a] npr.

sanguinllary [sæ'ggwin|ari] a° 1. blodig [battle, war], 2. blodtörstig [tyrant], -e [-] I. a° 1. isht vetensk. blod-,
blodröd. 2. blodfull: om hy rödblommig, blomstrande. 3. sangvinisk, tillits-, hopp|full; exceed o.'s most ~
expectations överträffa ens djärvaste förhoppningar; be ~ of success hysa gott hopp om framgång; J am not very
~ that .. jag gör mig ej just så stora förhoppningar om att.. 4. litt. blodig [slaughter]. II. s slags röd färgkrita, -
eness [-nis] s sangviniskhet, sangviniskt lynne, hoppfullhet, tillförsikt, -eous [- -ias] a 1. vetensk. blod-; bot.
blodröd. 2. sangvinisk. 3. blodfull. 4. % blodtörstig..

Sanhedrin [sse'nidrin, -ned-] s jnd. sanhedrin

Stora rådet.

sanillfy [sæ'ni|fai] tr sanera, göra sund. -tarian [-te'arian] I. s sundhetsivrare. II. a sanitär, -tary [-t(a)ri] a° sanitär,
hälsovårds-, sundhets-; ~ cordon sundhetskordong; ~ inspector hälsovårdstillsyningsman; science hälsovårdslära.
-tation [-tei'Jn] s [förbättrande av] hälsovård, hygien, -ty [-ti] s se saneness.

sank [sægk] imp. av sink. San Marino [sænmari-/no(u)], San Remo [-[sæn-rei/mo(u)]-] {+[sæn- rei/mo(u)]+}
nprr.

Sansjlcrit, vani. -krit [sæ'nskrit] s sanskrit.

Santa Claus [sæ'ntaklo:'z] npr i England jultomten som fylle? barnens p& julafton på sängen upphängda strumpor
med julklappar.

Santa Fé [sse'ntafei'], Santandör [sæntænds'a, siv. - -da], Santiago [sæntia:'go(u)], Santley [sæ'ntli], Saöne [soun]
nprr.

1. sap [sæp] I. s 1. sav, växtsaft; biidi. livskraft [the ~ of youth]; ~ green mål. saftgrön[t]; be in ~ sava. 2. se ~u-
wood. II. tr tappa saven ur, torka; biidi. beröva ngt sin kraft [belief constitution, energy].

2. sap [sæp] I. « 1. & sappörarbete, grävande av löpgravar. 2. X täckt sapp (löpgrav). 3. biidi. undergrävande [of
belief &c]. 4. skoi. S svårt arbete, möda, knog [it's such a 5. skoi. S arbetsmyra, plugghäst. II. itr 1. gräva
löpgravar. 2. skoi. S knoga, plugga. III. tr 1. & närma sig belägrad plats medelst löpgravar.

2. underminera [walls, cliffs]. 3. biidi. undergräva [faith, health]. sapid [sse'pid] a 1. smaklig, välsmakande, biidi.
äv. angenäm. 2. med en viss smak. ~ity [--iti] s smaklighet, behaglig smak. sapienllce [sei'pianls] s mest tron.
visdom, .-t [-t] mest iron. I. a° [väl]vis, förnumstig. II. s vis [man], -tial [seipie'nj(a)l] a° vis, innehållande
visdom[sord] [the books]. sapllless [sæ'p|lis] a saftlös, torr, förtorkad.

-ling [-lig] s ungt träd, telning äv. Midi, saponaceous [saeponei'Jas] a såp|artad, -liknande äv. bildl. sapper [sæ'pa]
s sappör, ingenjörssoldat. Sapphic [sæ'fik] a grek. ant. sapfisk; verse (stanza) sapfisk strof. ~S [-s]s pi. sapfisk
vers. Sapphira [sæfai'ara] npr. sapphire [sæ'faia] I. s safir; safirfärg. II. a sa-firblå.

Sappho [sæ'fo(u)] npr Sapfo.

sapilpy [sæ'p|i] a savfull, saftig. - -wood [-wud]



s vitved, splint. S. A. R. förkortn. för fl) Son Altesse Royale fr. Hans (Hennes) kunglig höghet; b) South African
Republic.

saraband [sæ'rabænd] s sarabande spansk dans. Saracen [sse'rasn, -sin] s saracen, museiman, arab; attr. ~ com
bovete. ~ic [saerase'nik] a saracensk Eisht ~ architecture]. Sarah [ss'ara] npr Sara. Sarai [ss'are(i)ai] npr.

^Saratoga [særatou'ga]s [förkortn. för ~ trunk] stor reskoffert för damer. Sarawak [sara/wak, äv. særawæ'k] npr.
sarcasltm [sa:'k|æzm]s sarkasm, bitande skämt, stickord, -tic [-æ'stik] a (-tically adv) sarkastisk, spydig, sarcenet
[sa:'snit] se sarsenet. sarcoma [sa:kou'ma] s läk. sarkom, svulst, sarcophagjus [sa;ko'fag|as] (pi. -uses [-asiz] o. -i

[-ai]) S sarkofag likkista av sten. sard [sa:d] S min. sard röd kanieol.

1. sardine [sa:'dain] s bibi. se föreg.

2. sardine [sa:di:An] s zooi. sardin; packed like nvs packade som sillar.

Sardinia [scr.di'nia] npr Sardinien, ^n [-n] I.

a sardinsk. II. s sardinare. Sard is [sa:'dis] npr. sardius [sa/dias] s bibi. se sard. sardonic [scudo'nik] a (~ally adv)
sardonisk,

bitter, hånfull [isht ~ laughter]. sardonyx [sa/daniks] s min. sardonyx. Sarepta [sare'pta] npr.

sargasso [sa:gæ'so(u)] s bot. sargassotång; the

Sou Sea Sargassohavet. Sarge[a]nt[s] [saidjht, -s], Sark [sa:k] nprr. Sarmatia [sa:mei/J(i)a] npr. ~n [-n] I. a sar-

matisk; poet, polsk. II. s sarmat. sarsaparilla [sa:sapari'la] s bot. sarsaparill. sarsenet [scr/snit] s sarsenet slags
sidentyg mest ss. foder.
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saunter

sartor [sa:'to:] s iat. iitt. ei. skämts, skräddare. ««ial [- -rial] a skräddare-, hörande till kläder.

Sarum [se'aram] npr iat. förkortn. «r Salisbury.

1. sash [sæj] s skärp, gehäng.

2. sash [sæj] s fönster|ram, -båge, -flygel, isht i höjdied rörligt skjutfönster [sliding «*]; ~ fastener regel för
skjutfönster. ~-cord [-ko:d] s snöre med lod för skjutfönster. <ved [-t] a försedd med skjutfönster. ~-line [-lain] se
--cord. -pocket [-po^kit] s fals för trissa o. lod i skjutfönster. *x/-pulley [-pu^li] S trissa varöver --cord löper, ^-
weight [-weit] s lod ibr skjutfönster. ~-win-dow [-wi%ndo(u)] s engelskt skjutfönster.

Saskatchewan [sæskae^tjiwan] npr. sassafras [sæ/safræs] s bot. sa8safras[träd]. Sassenach [sæ'sanæk] s o. a
skotskt o. in. ord för

English\man\. sat [sæt] imp. o. pp. ar sit. Sat. förkortn. för Saturday. Satan [seitn] npr Satan. s~ic [satæ'nik] a
(s~ically adv) satanisk, djävulsk, s^ism [*izm] s satanism, satansdyrkan, satchel [sætjl] s skolväska vani. med
axelrem.

/v/led [-d] a bärande skolväska. sate [seit] tr mätta, tillfredsställa; ibi. fullproppa, övermätta, sateen [sæti:'n] s
engelskt skinn satängiiknande

bomulls-(ylle-)tyg.

sateless [seiftlis] a poet. omättlig. satellitlie [sæ'tal|ait] s 1. slavisk underlydande (underhuggare). 2. astr. drabant,
satellit. -Ic [-i'tik] a astr. satellitisk. satillate [sei'Jileit] I. tr mätta, tillfredsställa [with med]; övermätta. H. [-it] a
mättad, mätt. -atlon [seijiei'jn] s mättnad, mättande, -ety [satai'ati] s övermättnad, leda; [even\ to ~ [ända] till



leda. satin [sæ'tin] I. s satäng, silkesatlas. II. tr satinera papper. ~et [-it], ~ette [-e't] s satinad

aatängliknande tyg helt el. delvis av bomull el. ylle.

-paper [-peipa] s atlaspapper, satinerat papper. ^-stitch [-stitj] 8 slags broderstyng. wood [-wud] s atlasträ. ~y [-i]
a satängiiknande, atlasartad.

satirlie [sæ/t|aia] s satir [upon över]. -ic[al°] [-i'rik, -(a)l] o satirisk, -ist [-arist] s satiriker. -ize [-araiz] tr satirisera,
för|löjliga, -håna.

satisllfaction [sætis|fæ'kjn] s 1. tillfredsställande. 2. tillfredsställelse, belåtenhet [at, with över, med]; find ~ in
finna tillfredsställelse i ngt; give ~ väcka (vara ei. utfalla till) belåtenhet, skänka tillfredsställelse [to åt], om pers.
av. vara till nöjes; to the ~ o/till ngns belåtenhet. 3. mest jur. Uppgörelse av skuld; gottgörelse, ersättning,
vederlag; make ~ giva gottgörelse; in ** of såsom gottgörelse för. 4. upprättelse genom dueii ei. urs&kt [give
demand ~ of begära upprättelse av ngn [for för ngt]. 5. teoi. försoning [for för], -factory

[-fæ'kt(a)ri] a° tillfredeställande [to för], nöjaktig [icompromise, pupil, result], tillfyllestgörande [proof], fullt
tillräcklig, -fied [-faid] pp o. a 1. tillfredsställd, nöjd, belåten [witk med; to inf. med att ra]; mätt [eat till one is
Fm quite ~ jag är fullt belåten (alldeles mätt); be ~ av. bliva (giva sig) tillfreds; rest ~ with låta sig nöjas med, låta
det bliva vid ngt. 2. övertygad [about, as to, of om, angående; that om att], -fy [-fai] I. tr 1. tillfredsställa [a p.,
curiosity, demand, taste, want], göra ngn till lags (nöjes); gott-göra, likvidera [debt]', uppfylla [<condition,
request]', motsvara [expectation]; mätta [a p., hunger]; ~ the examiners univ. uppfylla fordringarna för godkänd,
avlägga godkänd examen. 2. tool, försona. 3. övertyga [of om; that om att]; ~ o. s. förvissa sig, skaffa sig visshet
(riktigt besked) [about, as to, of angående, om]. II. itr vara tillfredsställande (fullt tillräcklig). Satow [scr/to(u')]
npr.

satrap [sse'trap] s hist, satrap.

tyr- [isht ~ drama], sauce [so:s] I. S 1. vani. färdigköpt kryddad sås, bil di. 'krydda', ngt pikant; white ~ smörsås;
hunger is the best ~ ordspr. hunger är den bästa kryddan; serve a p. with the same o/ F ordst. betala ngn med
samma mynt; [töÄai's] "w for the goose is ~ for the gander ordspr. det som gäller för (duger åt) den ene gäller för
(duger åt) den andre. 2. F uppkäftighet, nosighet [none of your II. tr 1. % tillsätta sås till. 2. biidi. krydda, göra
pikant. 3. F vara uppkäftig (nosig) mot, snäsa. ~-hoat [-bout] s smai sås|skål, -sni-pa. ~-box [-boks] s nosig
(näsvis) människa, näspärla. ~pan [-pan] s kastrull; stekpanna. [-a] s tefat; ~ eyes 'ögon som tefat' stora o. runda
ögon.

Sauchiehall [so:'kiho:l] npr. saucy [so:'si] a° 1. Fnäsvis, nosig, näbbig,uppkäftig, snäsig. 2. S stilig, flott, pampig.
Saul [so:l] npr.

Saunderlls [so/adajz, hy. sa:n-], -son [-sn] nprr. saunter [so:'nta] I. itr gå och driva, flanera,
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Saxon

spatsera. II. s 1. spatsertur, promenad. 2. dagdriveri; flanerande. ~er [-ra] s flanör, dagdrivare.

saurian [so/rian] s zooi. ödledjur.

sausage [so'sidg] s 1. korv; ^ pie korvkaka;

roll korvpastej. 2. & S drakbaliong. sauté [sou'tei] a tr. kokk. uppfräst. Sauterne [souta*/n] s tr. sauternes vin.
Sauvage [souva:^] npr.

Savage [sse'vidj] I. a0 1. Vild ociviliserad, oupp. odlad, otftmd [man, life, region, tribe]. 2. grym, omänsklig,
våldsam [blow, critic, ruler, [-persecution].-] {+per- secution].+} 3. F ond, arg, rasande [grow

II. s vilde; barbar, rå «i. okunnig människa.



III. tr om pers. behandla brutalt; om hästar &o angripa bita o. slita i. o»ness [-nis], ~ry [-ari] s 1. vildhet, barbari.
2. råhet, grymhet.

savanna[h] [savæ'na] s isht i trop. Amerika savann, grässlätt.

savant [sæ'vant] s en lärd, vetenskapsman isht

i naturvetenskaperna.

sav|e [seiv] I. tr 1. rädda [from från], bärga; bevara; ~ o. s. rädda sig, undkomma; ~ us! [Gud] bevare oss; [God]
~ me from my friends! Gud bevare mig för mina vänner! God oj the King! Gud bevare körningen! ~ o.'s face
undgå vanära ei. förödmjukelse; ~ o.'s shin (F bacon) rädda sitt skinn; the situation rädda situationen; to oj
something out of the fire Midi, för att åtminstone rädda något. 2. reiig. frälsa; as I hope to be ojd vid min [själs]
salighet. 3. spara [på], lägga undan, spara ihop; o. s. spara sig (sina krafter); ~ o.'s breath hålla sig tyst; <-v o.'s
pocket spara sin kassa (sina pengar); you may oj your pains (trouble) du kan spara dig besväret; he is -ing his
strength han spar sina krafter. 4. bespara sig (ngn) [money, time, trouble], spara in. 5. passa, hinna med (i tid till)
[train, post], icke lämna obegagnad, icke försumma tiumie; ~ the tide begagna sig av den inträdande floden, biidi.
begagna tillfället. II. itr spara pengar [äv. ~ up]. III. prep åid. ei. poet. utom, med undantag av [all oj him]) oj and
except undantagandes; 1 am well oj that I have a cold jag mår bra utom att jag är förkyld. IV. konj aid. om icke,
utan att; all the conspirators ~ only he alla de samman svurna så när som på honom ensam; ~ for utom, så när
som på. Save [sa:v] npr.

save-all [sei'vo:l] s 1. besparingsmedel; ljusknekt. 2. spillback. saveloy [sge'viloi] s kokk. cervelatkorv. savin
[sæ'vin] s bot. sävenbom. saving [sei'vig] I. a 1. räddande, frälsande; försonande [the oj grace of humour]. 2.
sparsam. 3. <x/ clause reservation, [-[tilläggs]för-behåll.-] {+[tilläggs]för- behåll.+} II. s 1. sparande; besparing,
pi. ojs besparingar, sparmedel. 2. reservation, förbehåll. III. prep åid. utom, undantagandes;

~ your reverence med förlov sagt, med er tillåtelse; ~ that undantagandes att. r^s-•bank [-zbæ'gk] s sparbank;
Post-office oj postsparbank; ~ book sparbanksbok. •box [-zboks] s sparbössa, saviour [sei'vja] s frälsare; the Soj
Frälsaren, savoir faire [sse'vwcr.lfe'a] s fr. skicklighet, världsvana, takt. savoir vivre [-vi:'va] s tr. levnadsvett.
Savonarola [sævanaroula] npr. savory [sei/v(a)ri] s bot. kyndel (Satureja). savour [sei'va] I. s 1. [isht ngts
egendomliga] smak; biidi. bismak, doft, anstrykning [of av], 'krydda*. 2. aid. lukt, doft, arom. II. itr smaka, lukta
[of av]; bUdi. ha en anstrykning av, påminna om, verka. III. tr 1. se ~ of 2. känna doft. 3. smaka; finna smak
(njutning) i, lukta på med välbehag. ~less [-lis] a smak-lös, fadd.

rätt vid middags början el. slut.

savoy [savoi'] s savojkål. S~ard [-a:d] s ea-vojard.

savvy [sæ'vi] S I. tr veta; no oj [jag, han Ac] vet (förstår) inte. II. s vett, förstånd.

1. saw [so:] imp. av see.

2. saw [so:] s ett 'ord' [old (wise) ordspråk, regel.

3. saw [so:] I. s såg. II. pp. o>n, t ojed tr o. itr såga; oj the air föra armen (armarna) fram och tillbaka ss. åtbörd; ~
easily (badly) vara lätt (svår) att såga; ~ down såga ned (omkull); <n/ off (away) såga av (bort); ~ up såga sönder.
~bones [-bounz] s S bensågare, kirurg.

sawder [so/da] s smicker, fagra ord [isht soft sawlldust [so/|dASt] s sågspån; let the o, out of biidi. avslöja ngns
tomhet (humbug), -fish [-fiT] s zooi. såg|fisk, -haj. - -frame [-freim] s sågjram, -ställning, --horse [-ho:s] s
sågbock, -ing [-ig] s sågning. - -mill [-mil] s sågverk, sawn [so:n] se 3. saw II. Sawney [so/ni] npr 0. s F 1. skotte.
2. dumjsnut,

-bom. [-z] npr. Saw||-pit [so/|pit] S fiåggrop vid kransagning. - -tooth [-tu:]s] s sågtand, -yer [-ja] s 1. [plank-,
ved-] 8ågare. 2. Am. uppryckt träd drivande el. fastnat i flod.

saxe [sæks] s saxiskt blått, saxhorn [sæ'ksho:n] s mus. saxhorn. saxifrage [sse'ksifridj] s bot. stenbräcka (Saxi-



fraga).

Saxon [sæksn] I. s 1. saxare i England ei. Tysk-land. 2. angelsaxaie, engelsman; i Skottland låg-ländare. 3.
saxiska det germanska ordförrådet i eng-eiskan; plain oj rent (enkelt, osminkat) språk. II. a 1. saxisk; ~ blue
saxiskt blått, 2. angelsaxisk, engelsk; ~ architecture i England enkel romansk byggnadskonst »re 10«6; oj words
ord av
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Inhemskt ursprung i engelskan. o.y [s3e/ks(a)ni] I. npr Sächsen. II. s slags fin ull ei. ylle. Saxophone
[sæ'ksafoun] s mus. saxofon, »ty [sei] I. tr imp. o. pp. said [sed] 1. säga, yttra [to till; about, of angående, om];
påstå, uppge; 500 five hundred pounds) jur. hand. i, 500 (säger ...); ~ to o. s. säga för sig själv; hear ~ höra sägas;
[let ms] ~ a dozen låt oss säga (till exempel) ett dussin; I ~ hör nu, hör på' (hit')! äv. ss. uttr. för överraskning jag
må saga! / P för I said sa' jag; ~ the word! säg ordet! ge order att skrida till handling!

a good word for säga (lägga in) ett gott ord för ngn; ^ something säga några ord ss.bön ei. tal; ~ a p. nay aid. säga
nej till ngn; ~ no säga nej; ~ yes säga ja, samtycka; I can't i svar jag kan inte säga (vet inte riktigt); not to ~ för att
icke säga; they it is said de säger, det säges; that is to ~ det vill säga; you don't ~ so! vad säger ni? det menar ni
väl inte! är det möjligt? you may well ~ so det kan du väl säga (säga med rätta); so he he so det säger han; it in
the Bible det Står i Bibeln; ^ no more about it! nu kan det vara nog talat om den saken! have you nothing to ~ for
yourself t har ni intet att säga till ert försvar? he has nothing to ~ for himself han har ingenting att tala om (ingen
konversationsförmåga) Emots. he has plenty to ~ for himself ]; I will have nothing to rv to that man jag vill inte
ha något att göra med den mannen; what ~ you to a theatref vad säger du om ett besök på någon teater? on! säg
ut! fortsätt! ~ out tala (säga) ut uppriktigt; ~ over läsa upp ur minnet. 2. % tala; away! tala ut! säg vad du har att
säga! 3. läsa [grace, a prayer bön]; /v» o.'s lessons höra upp sina läxor; ^ o.'s prayers läsa (bedja) sina böner tyst
ei. högt. II. s något ätt säga, andel i beslut; have {say) o.'s säga sin mening (vad man har på hjärtat), sjunga ut; he
had no ~ in the matter han hade inte något ord med i laget. Sayce [seis], Sayer [sei'a, sea] nprr. saying. [sei'ig] pr
p o.s I. sägande, yttrande; ngt sagt; ~ that, med dessa ord, åid. så sägande; ~ and doing ord och handling; ~ and
doing are [two~\ different things att säga är ett, att göra är ett annat; there is no ~ who man kan inte säga vem;
that goes without ~ det faller av sig självt. 2. ord|stäv, -språk; as the ~ is som ordspråket säger, sblrro [zbi'ro(u)] s
italiensk polisman, 'sblood [zblAd] interj aid. förkortn. ar God's

blood! Guds död! 8. €. förkortn. för South Carolina; Special Constable; Supreme Court. Sc. = science, scientific;
Scotch, Scots. SC. = scene, scab [skæb] s 1. pi, *»* skorpa. 2. skabb isht på får. 3. sooiaidem.s oorganiserad
arbetare; strejk-brytare, 'svartfot£ingJ.

scabbard [skæ'bad] s svärdskida, sabelbalja, scabble [skæbl] se scapple.. scabby [skæ'bi] a skabbig. scabilles
[skei'bilirz] s lat. skabb, -ous [-os] I. a skabbig, skabbartad. II. s bot. vädd (Scabi-osa).

scabrous [skei'bras] a 1. bioi. sträv, skrovlig.

2. skabrös, slipprig. ~ness [-nis] s strävhet. Scafell [skor'fe'1, -] npr. scaffold [skæfld] I. s 1. byggnadsställning. 2.
schavott [send (go) to the ~]; mount the ^ bestiga schavotten. 3. t åskådarläktare. II. tr 1. resa upp ställning vid
hus. 2. stötta under, stödja. ^Ing [-ig] s [material för] byggnadsställning, scagliola [skaeljou'la] s ital. slags Stuck
konstgjord

marmor.

Scala [ska/la] npr.

scalable [skei'labl] a möjlig att klättra uppför, be8tigbar. scalawag [skæ'lawæg] se scallywag.



1. scald [sko:ld] se skald.

2. scald [sko:ld] I. tr 1. skålla [^ to death]. 2. koka ur kärl [ofta ~ out]. 3. värma upp mjölk nästan till kokpunkten.
II. S skållsår. ~-head [-hed] 8 luk. skorv. ~ing [-ig] I. a skållhet [äv. ~ hot]; ~ tears heta tårar. II. s skållning.

1. scale [skeil] I. s 1. vågskål; turn the ~ tynga ned vågskålen, biidi. giva utslaget, ändra ställningen. 2. pi. våg
[ofta pair of <v«]; the S^s astr. Vågen; hold the <**s even vara en opartisk domare. II. tr väga [100 Ib. hundra
skålpund].

2. scale [skeil] I. s skala i aiia het.; gradation, graderad måttstock; the decimal decimalsystemet; ~ of notation
talsystem; play (sing) mus. spela (sjunga) skalor; the ~ to be 1 inch to the mile i skalan 1 tum på 1 mil; sink in the
~ sjunka tillbaka till ett lägre plan; drawn to ~ ritad efter skala; on a large (small) ~ i stor (liten) skala. II. tr 1.
klättra upp för (i, på) med el. utan stege, bestiga [hill, loall], storma. 2. avbilda i skala (likformigt); ~ up (down)
öka (minska) propor-tionerligt (likformigt). III. itr vara kommen-8urabla (likformiga).

3. scale [skeil] I. s 1. fjäll på fisk &o, äv. biidi.; o*s fell from his eyes bibi. fjäll föllo från hans ögon. 2. skal,
flaga, tunn skiva, blad av Metall &o; hammarslagg. 3. pannsten. 4. tandsten. II. tr 1. fjälla ask. 2. rensa från
pannsten [boiler] el. tandsten. 3. [av]skala. III. itr 1. fjälla av [sig], lossna som fjäll [äv. ~ off]. 2. bilda fjäll, ^-
armour [-a:ma] s fjällpansar.

scalene [skæli:'n] geom. I. a oliksidig [isM^r** triangle]; om kon sned. II. s oliksidig triangel. Scaiiger
[skae'lid^a] npr. scaling-ladder [skei'liglaeda] * X stormstege.
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scallion [skse'ljan] s schalottenlök. scallop [sko'lap] X. s 1. zooi. kammussla. 2. musselskal förr buret av pilgrim,
nu till stuvning o. d.; liten panna. 3. pi. uddning ss. prydnad. II. tr 1. tillaga i musselskal. 2. utskära i uddning,
[ut]udda. ~lng [-ig] s se scallop I,shell [-Jel] se scallop /, 2. scallywag [skæ/liwæg] s odåga, skojare, scalp
[skælp] I. s 1. huvudsvål, skalp [take a p's /x/]; be out for äv. biidi. vara ute i här-nad (i stridsstämning). 2. hjässa;
biidi. kal bergstopp. II. tr skalpera; biidi. ursinnigt kritisera ngn. scalpel [skælpl] s kir. skalpell lätt kniv. scalp-
lock [skse'lplok] s indians skalplock, scaly [skei'li] a 1. fjällig, flagrig. 2. S snål, ^knusslig; tbi. usel.

scammony [skae'mani] s farm. skammonin. scamp [skæmp] I. s lymmel, odåga, skojare, skälm. II. tr slarva med
arbete; o>ed work fuskarbete. ~er [-a] I. itr skena (gno, kila) i väg, skutta. II. « 1. rusning, snabbt lopp; galopp. 2.
biidi. hastig tur (genomläsning) [through Normandy (Dickens)]. ~lsh [-ij] a skojaraktig, ohederlig, scan [skæn] I.
tr 1. skandera vers. 2. uppmärk» samt granska, mönstra, pröva, betrakta [face, proposals]. II. itr om vers vara
metriskt riktig, 'gå ihop'; ~ badly ha dålig meter, scandal [skænd|l] s 1.skandal [it is a ~ that..]', create (raise) a
Qpublic] ~ ställa till (väcka) [allmän] skandal. 2. förargelse, anstöt; to the great ~ of till ngns stora förargelse;
give <v/ to väcka anstöt hos. 3. elakt skvaller; be (lie) under a ~ vara illa utskriken, ha dåligt rykte. 4. jur.
smädelse, ärerörigt yttrande. ~ize [-alaiz] tr 1. förarga, väcka anstöt hos; be at taga anstöt av. 2. draga skam
(bringa vanära) över. ~-monger [-ImAgga] s skandalspridare. ~ous [-alas] a® 1. skandalös, förargelseväckande,
upprörande, anstöt-lig; skamlig. 2. ärerörig, smädlig, r^ousness [-alasnis] s anstötlighet, det skandalösa [of i];
skamlighet. Scandinavia [skændinei'via]rcpr Skandinavien.

~n [-n] I. a skandinavisk. II. s skandinav, scansllion [skæn[fn] « skandering, -orial [-so/-

rial] a zooi. klättrande, klätter-, scant [skænt] I. a° mest aid. ei. poet. knapp, ringa [attention, praise, success],
sparsamt tillmätt; & om vind skral; o, measure knappt mått; o, of breath ung. andtäppt. II. tr aid. inskränka,
knappa in [in på ngt] för ngn a p. in food^, avkorta, minska, knappa in på ngt; ~ o. s. inskränka sig, draga in Ei»
på], finess [-inis] s knapphet, brist, otillräcklighet, ringa tillgång [of på], scantling [skæ'ntlig] s 1. dimensioner
(mått) för timmer o. huggen sten; ~ of timbers 4* spant-dimensioner. 2. mindre bjälke. 3. ställning (bock) för fat
i källare. 4. skäligt minimum,



smula, ngns »na beskärda del [of av ngt]. 6. aid. prov[bit]. 6. konst, kroki, utkast, scanty [skse'nti] a° 1. mest om
sak. knapp Emots. [-ample],-] {+am- ple],+} klen, mager, trång, inskränkt; ibl. otillräcklig; be o, of words vara
ord k arg. 2. om jord karg, mager.

Scapa Flow [skse'paflou', av. ska:'pa-] npr. scape [skeip] s 1. oyggn. kolonnskaft. 2. bot. iang, bladlös Stängel. 2.
scape [skeip] s o. v aid. se escape Eisht hairbreadth ~goat [-gout] s eg. bibi. syndabock. /v/grace [-greis] s
vildhjärna, spelevink; om barn vildbasare, ostyring. scapple [skæpl] tr avkil» (grovt av jämna) sten. scapullla
[skæ'pjul|a] (Pi. -ce [-i:]) s lat. anat. skulderblad. -ar [-a] I. a skulderblads-. II. s kat. kyrk. 8kapular.

1. scar [ska:] I. s ärr, skråma. II. tr märka med ärr. III. itr om sar ärra sig, bilda ärr.

2. scar [ska:] s stalp.

scarab [skse'rab] s zooi. skarabé, tordyvel även

pa fornegypt. smycke.

scaramouch [skæ'ramautj] s itai. gycklare, feg

storskrävlare, aid. av. odåga. Scarborough [ska/bra] npr. scarclle [sksas] I. a vani. pred. 1. knapp, otillräcklig;
food (money) is ^ det'är ont om mat (pengar); make o. s. ~ F försvinna, göra sig osynlig, avdunsta; make yourself
försvinn 1 2. sällsynt, rar [a ~ book]. II. adv aid. se följ. -ely [-li] adv 1. knappt, nätt och jämnt; ~ anyone knappt
någon; ~ .. when knappt .. förrän. 2. knappast; you will ~ maintain that.. du kan väl knappast påstå att.. -eness [-
nis], -ity [*iti] s knapphet, ringa tillgång, brist [of på], sällsynthet, scare [skea] I. tr skrämma. II. s skräck, panik,
skrämsel. /N/Crow [-krou] s fågelskräm-m a av. biidi. om nia klädd pers. &c. ~ m o nge r [-'m Ag ga] s
panikspridare.

1. scarf [ska:f] I. s skarv, lask[ning]. II. tr skarva, laska.

2. scar|f [ska:|f] (Pi. -ves [-vz] o. [-fs]) s bindel, 'scarf'; stor herrhalsduk. «uOd [-t] a försedd med (bärande) scarf
~-pln [£pin] $ prydlig säkerhetsnål för herrhalsduk, kråsnål. <V/-•ring [-rig] s prydlig ring för herrhalsduk, -skin
[-skin] s överhud.

scarifllication [sks^arifikei'lJn] s kir. koppning. -icator [-ta] s lansett, koppjärn. -ier [-[ske'ari-faia]-] {+[ske'ari-
faia]+} S jfr följ.; isht kultivätor slags harv. -y [-[sks'a-rifai]-] {+[sks'a- rifai]+} tr 1. kir. koppa. 2. Midi. pina,
plåga; häckla. 3. harva jord.

scarlatina [ska:lati:'na] s läk. scharlakansfeber. scarlet [ska/lit] I. s scharlakansrött]; dräkt (rock, tyg &c) av
scharlakansröd färg [dressed in II. a scharlakansröd; ~ admiral zooi. slags fjäril; ~ COat röd rock för soldat
(rävjägare); ~ fever läk. scharlakansfeber, skämts, kvinnors svaghet för militärer; ~ hat röd hatt «r kardinal, biidi.
kardinals ämbete; ^ rash iak. se roseola;
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sohismatioal

~ runner bot. slags böna prydnadsväxt; the ~ woman (whore, lady) mm. den babyloniska skökan i uppenb. xvn,
biidi. om Rom o. katolska kyrkan; blush <%/ bli eldröd i ansiktet, "u-bean [-bi:n] se scarlet runner.

scarp [skcup] I. s fort, eskarp, gravs innerbrant; ibi. i aiim. brant sluttning. II. tr isht fort, göra brant (lodrät),
avskära, förse med eskarper. ~ed [-t] a tvärbrant, scarred [skcud] a ärrig åv. büdi. scath e [skeiÖ] I. s men, skada
na åid. utom nttr. without e* utan men. II. tr utt. skada (förstöra) Isht genom eld o. d., bränna, sveda ofta biidi.; -
ing förintande £criticism, remark]. ~less [-lis] a vani. pred. Oskadd, scatter [skæ'ta] I. fr 1. sprida [light, o.'s
troopsut-, kring|strö [gravel, seed, hints]; sv* money strö pengar omkring sig. 2. beströ [road with gravel]. 3.
skingra [enemies, clouds, hopes3, ibi. spränga; ~ to the [four] winds skingra åt alla [fyra] väderstreck[en]. II. itr



1. skingras, skingra (fördela) sig. 2. om gevär o. d. sprida hagel &c. ^-brain [-brein] s vir-rig (flyktig, tanklös)
människa, ^-brained [-breind] a virrig, tanklös. ~ed [-d] pp o. a strödd, spridd [houses, instances], tunnsådd;

light opt. diffust ljus. <>Jng [-rig] s ngt utstrött (spritt), kringstrött fåtal, scaur [sko:] s mest Skotti. se 2. scar.
scavenglle [skæ'vin(d)3] tr o. itr sopa gata o. d., hålla rent. -er [-o] s gatsopare, renhållningskarl. -ering [-arig] se
»y. -ing [-ig] s gatsop-ning, renhållning; ~ department renhållningsverk. Scawfell [sko/fea] npr.

Sc. B. förkortn. för Bachelor of Science. Sc. D.=

Doctor of Science. scena [jei'na] s scen (del) av opera, dramatiskt solo. »vrio [sina/riou] s teat, regiexemplar;
biogr. scenario, filmmanuskript, scene [si:n] s 1. teat. &id. scen, skådebana [nu stage]. 2. teat. o. i aiim. scen,
skådespel; skådeplats för ngt [äv. ~ of action]; the ~ of the disaster olycksplatsen; the ~ is laid in India scenen är
(händelsen tilldrager sig) i Indien; distressing occurred uppskakande scener uppstodo; the ~ closes (opens) ridån
går ned (upp); appear on the ~ uppträda på skådeplatsen; quit the ~ avträda från skådeplatsen, gå hädan; change
of *k> scenförändring. 3. scen, uppträde; don't make a ~ ställ inte till någon scen; there was a great (F regular) ^
det blev en stor (F riktig) scen. 4. pi. kulisser; behind the bakom kulisserna av. biidi. painter [-peinta] s teater-,
dekorationsmålare. ~ry [4ari] s 1. teat, sceneri, dekorationer. 2. [natur]scenerier [av. natural »>/], landskap, tbi.
natur; amid beautiful ~ mitt l en vacker natur, ^-shifter [-Jifta] * teat, scenarbetare. <v-shifting [-Ji'ftig] s teat,
scenförändring.

scenic [si/nik, av. sen-] a (^ally adv) 1. scenisk, teater-; dramatisk, teatralisk. 2. målerisk; ~ attractions
naturskönhet, scent [sent] I. tr 1. lukta, vädra av. biidi. [mischief- ofta ~ out]. 2. uppfylla med sin lukt ei. doft the
air]. 3. parfymera jfr ~ed. II. S 1. vani. angenäm lukt, doft [the of hay]. 2. djurs vädèrkorn [a dog of good of nice
(quick) r*, med fint väderkorn; have a wonderful for.. ha ett underbart gott väderkorn för ..; get ^ of få väderkorn
av, biidi. få nys om. 3. luktspår som hund följer, äv. bildl.; false <v. villospår; a hot (cold) ett färskt (gammalt)
spår; pick up (lose) a ~ få upp (tappa) ett spår; follow up (recover) a ~ följa (återfinna) ett spår\ throw (put) off
the put on the wrong leda ngn på villospår, missleda ngn. 4. vid snitseljakt snitsel. 6. flytande parfym, ^-bottle [-
botl] s luktflaska. ~-box [-boks] s luktdosa, <%/ed [-id] a 1. parfymerad [handkerchief]; ~ water luktvatten. 2.
doftande. oJess [*lis] a luktfri. scepilsis [ske'p|sis] s skepsis, tvivel, -tic [-tik]

1. s skeptiker, tvivlare. II. a * se följ. -ticai [-tik(a)l] a° skeptisk, tvivelsjuk; be ~ of tvivla på. -ticism [*tisizm] s
skepticism, [-tvi-vel[sjuka].-] {+tvi- vel[sjuka].+}

sceptre [se'pta] s scepter, spira. ~d [-d] a

spirbärande, kunglig, sch. förkortn. för school; schooner. schedule [Je'djurl] I. s 1. lista, förteckning, register isht
ss. bihang; inventarium. 2. tabell, schema. 3. mest Am. tidtabell; at (on) nu time på utsatt tid enl. tidtabellen;
keep ~ time om tåg hålla tiden, vara i rätt tid. 4. lagförslag. II. tr upptaga på en lista (tidtabell), registrera.
Scheherezade [fihi*araza:'da], Scheldt [skelt] nprr.

schemlla [ski:'m|a] s (Pi. -ata [-ata]) si. mat. schema; gram. log. figur; se av. scheme 1,1. -atic [skimæ'tik] a (-
atically adv) schematisk, -e [-] I. s 1. schema, schematisk (grafisk) framställning, system, översikt; diagram; the ^
of things tingens ordning, världsordningen.

2. plan, [lag]förslag, utkast; ofta listig ei. hemlig plan, anslag; form (lay) a ~ uppgöra en plan &c. 3. horoskop. II.
itr 1. uppgÖTa planer, planera [for för; to inf. att3- 2. intrigera, stämpla. III. tr planera, planlägga; be -ing
something av. ha något fuffens för sig. -er [-a] s planlägggare, projektmakare; intrig-makare, ränksmidare. -ing [-
ig] I. a° full av planer, beräknande, intrigant. II. s planerande, planläggning.

Schenectady [skine'ktadi] npr. scherzo [sks'atso(u), ska:t-] s it. mus. scherzo. Schiedam [ski:'dæm, - -] s
holländsk genever. schipperke [Ji'paki, ski-] s *iags knähund, schism [sizm] s isht kyrk. schism, söndring. ~atic [-
æ'tik] I. a scbismatisk. II. s schis-matiker. ~atical [-æ'tik(a)l] a° se <^atic I.

-;_t_:_:_J-
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schist [Jist] s min. skiffer.

Schleswig [Jle'zwig], Schofield[skou'fi:ld]»;>rr. scholar [sko'la] s 1. nu mest &id. ei. P lärjunge vid skola,
skoljgosse, -flicka. 2. aid. ei. ütt. ngns lärjunge. 3. i aiim. läskarl, studerande; an apt oj en studiebegåvad person
[mots, a dull #>»]; at 90 he was still a oj vid 90 års ålder studerade han alltjämt. 4. humanistisk vetenskaps|man, -
idkare, lärd [man] isht i klass, språk; classical oj klassisk filolog. 5. P bildad person, studerad karl, ofta blott en
som kan läsa o. skriva; he is no oj äv. han har just ingen skolbildning. 6. vid un i v. o. Public Schools stipendiat.
~Iy [-li] a 1. lärd. 2. vittnande om lärdom, vetenskaplig. r>jship [-Jip] s 1. lärdom isht i klass, språk. 2. univ. o.
skoi. stipendium; travel- I ling ~ resestipendium, scholllastic [skolæ'sti|k] I. a (~a!ly adv) 1. skolas tisk. 2. skoi-
[education, life], skolmässig, ibi. formalistisk, pedantisk; äv. pedagogisk Iattainments, precision]; o* year skoi-,
iäsjår; o* agency platsbyrå för lärare; ~ agent innehavare av ~ agency. II. s skolastiker. -asti-•fcism [-sizm] *
skolastik. -iast [skou'liæst] s scholiast, kommentator, -ijum [skou'lia|m] s (pi. -a [-]) vetensk. scholion,
förklarande not ei. anteckning.

1. school [sku:l] I. * fiskstim [äv. ~ of fish]. II. itr samla sig i (bilda) stim.

2. school [sku:l] I. s 1. skola i alla bet.; skoljtid, -lektioner, -undervisning; the ojS de medeltida universiteten;
skolastiken; for girls, girls' oj flickskola; dancing oj dansskola; the Flemish Soj den flamländska målarskolan;
free o, friskola; high ~ läroverk [isht high o, for girls]; the oj of adversity biidi. motgångens skola; of the old oj
gammaldags; there is no ojto-day det är lov i skolan i dag; when oj breaks up när skolan (terminen) slutar; when
~ is over när det är slut i skolan för dagen; ~ board i Engi. i870 —1902 lokal skolstyrelse, skolråd; ~ children
skolbarn; doctors skolastiker; /n/ divine skolastisk teolog; ~ divinity skolastisk teologi; <v/ /ee[s] skoi-,
terminsavgift; ~ house se oj-house 2; oj miss skolfröken; blyg flicka; ~ pence veckoavgift för folkskolebarn;
keep a oj hålla (förestå) en privat skola; leave oj sluta (lämna) skolan; after oj efter skoltimmarna; efter
skoltiden; at oj i skolan; be at oj vara i skolan; gå i skola; be at oj together vara skolkamrater; life at oj
skolliv[et]; ngns skoltid; for ~ use, for [the use of ] ojS till skolbruk; take a boy from oj taga en gosse ur skolan;
go to oj gå till skolan; gå i skola; put (send) to oj, place at oj sätta i skola. 2. univ. a) ämnesgrupp [the history
(mathematical) b) föreläsningssal. 3. univ. oxf. examenslokal; pi. examen; be in for o.'s ojs vara uppe i examen;
go into the ojs gå upp i examen. II. tr 1. sätta (undervisa) i skola.

2. i aiim. skola, undervisa, uppfostra, öva o. s. to patience]; oj o.'s temper lära sig behärska sitt lynne. 3. om häst
skola, inrida. 4. läxa upp, taga i upptuktelse. ~able [-abl] a om barn skolpliktig. oj--board [-bo:d] se under 2
school 1,1. <v/-book [-buk] s skolbok. <v,boy [-boi] s skol|gosse, -pojke. ~-dame [-deim] s aid.
skolföreståndarinna. ~day [-dei] s 1. skoi-, läs|dag. 2. pi. skoltid, ^fellow [-feNlo(u)] s skolkamrat. ~girl [-ga:l] s
skolflicka, ^-house [-haus] s

1. skolhus. 2. [- -] vid public schools rektorns hus ei. skolhem. oJng [-ig] s 1. skollbildning, -underbyggnad,-
undervisning; skolgång; pay a child's oj betala ett barns terminsavgifter. 2. om häst skolning, inridning. 3.
upptuktelse, läxa. ^-inspector [-inspe'kta] s statens skolinspektör, ^-like [-laik] a skolmässig. <x<-ma'am [-mæm]
s Am. F skollärarinna. <vman [-man] s 1. hist, skolastiker. 2. skolman, pedagog. ~-marm [-ma:m] se oj-ma'am.
master [-ma:sta] s läroverks-, skol|lärare; the

is abroad ordst. folkupplysningen stiger, /n/-mate [-meit] s skolkamrat,

2. skoltid. /v,-year [-ja:] s läsår, schooner [sku:'na] s skonare, skonert, schottische Qoti/j] s schottisch runddans.
Schuilbert Qu:'|ba:t], -mann pma:n, -man],

Schwann [fwon] nprr. sel. förkortn. för science; scientific. sciatic [saise'tik] a anat. läk. höft- nerve

(pains)]. ~a [-a] s läk. ischias, höftvärk. scienüce [sai'an|s] s 1. vetenskap i aiim. [the oj of philology];



vetenskaplighet; the natural (physical) ojs naturvetenskaperna]; branch of oj vetenskapsgren; man of o>
vetenskapsman; the dismal Oj nationalekonomi; with great oj äv. med 6tor skicklighet. 2. naturvetenskap [äv.
natural oj, oj of nature]. -tial [saie'nJXa)!] a° hörande till (begåvad med) kunskap ei. vetande, -tific [-ti'fik] a
(~ally adv) vetenskaplig [book, boxer, [-method],-] {+meth- od],+} isht naturvetenskaplig; av. skolad,
konstfärdig, rationell; ^ character vetenskaplighet; oj man [naturvetenskapsman; a man of (with) oj interests en
vetenskapligt intresserad man. -tist [-tist] s [naturvetenskapsman. SCil. förkortning av Scilicet.

scilicet [sai'liset] adv lat. nämligen, det vill säga. Scilly [si'li] npr; the oj Islands Scillyöarna. scimitar [si'mita] s
österländsk kroksabel, scintilla [sinti'lja] s lat. gnista, mest i uttt. not a oj of inte en skymt (ett grand) av. ~nt [-
[si'n-tilant]-] {+[si'n- tilant]+} a gnistrande, tindrande. ~te [- -eit] itr gnistra, tindra. ~tion [-ei'Jn] s gnistrande,
tindrande.
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score

sciolism [sai'alizm] s förment vetande ei. kunskap, halvbildning.

scion [sai'an] s 1. ympkvist. 2. Midi. telning, ättling [a ~ of the house of Valois], avkom-ling, åid. ättelägg. Scipio
[si'pio(u)] npr.

scissllion [sign, sijn] 8 sönder|skärande, -klippande; Midi, splittring, -or [si'za] tr klippa [off av; out ut (ur)]. -or-
case [si'zakeis] s saxfodral, -ors [si'zaz] s pi. sax; a pair of ~ en sax.

S. 0. L. förkortning för Student of Civil Law. Sclav, Sclavonic &c so Slav, Slavonic &c. sclerollsis [skliar|ou'sis]
s pat. skleros, förhårdnad av vävnad, -tic [-o'tik] I. a 1. pat. sklero-tisk. 2. anat. ~ membrane (coat) vit born-hinna.
IX. s se ~ membrane. scoff [skof] I. s 1. hån, gäckeri, gyckel. 2. föremål för gäckeri ei. gyckel [the ^ of], II. ~ at
driva gäck (gäckas) med, håna, bespotta, begabba, ^er [-a] s isht reiig. bespottare, begabbare. ^ing [-ig] I. a°
hånfull; laugh hånskmtt. II. s begabberi, bespottelse, gäckeri, hån.

scold [skould] I. s ragata, grälsjuk kvinna, argbigga. II. tr banna, gräla (träta) på [isht child, servant]; be (get)
t>*ed få ovett (bannor). III. itr gräla, träta [at på ngn; about för, med anledning av].

1. sconce [skons] s F skalle, knopp [a crack on the

2. sconce [skons] s 1. lampett; ljusarm, ljushållare på piano o. d. 2. ljuspipa. 3. isstycke

av störrre isflak.

3. sconce [skons] s rortif. skans, fort, fäste.

4. sconce [skons] nu isht oxf. univ. I. tr ålägga ngn att böta en kanna öl o. d.; bötfälla. II. S böter jfr föreg.

scone [skon, skoun] S trekantig bulle av mjöl gräddad på pannkakslagg, SCOne. Scone [sku:n] i Skottland npr.
scoop [sku:p] I. s 1. skopa av aiia slag, öskar; skovel. 2. kolhållare [vani. coal3. urholkning. 4. skoptag Ewith a
(at one) 5. S stor o. hastig vinst, 'gott kap' isht genom att komma konkurrent i förväg, t. ex. om nyheter för
pressen;

get the ~ komma de andra i förväg. 6. S Am.

börs. konstlat fall i aktiekurser följt av stegring. II. tr 1. Ösa (skyffla, skrapa) ined skopa &c [vani. ~ away, up]; ~
up äv. skrapa ihop; ~ dry äv. länsa, tömma. 2. urholka, utgräva [ofta ~ out], 3. S inhösta stor viust, 'skyffla in'
pengar [vani. ~ in (up)]. scoot [sku:t] itr S kila (pila, sticka) i väg [ofta

nw off]. ~er [-o] s bams sparkcykel, scope [skoup]s 1. [räck]vidd, omfattning,ram, omfång; andlig synkrets,
horisont; ~ of ideas idékrets; beyond my ~ utöver min horisont



[mots, within my of wide (vas£) ~ vittomfattande, -famnande [enterprise, mind]. 2. utrymme, fritt fält ei.
spelrum, svängrum, frihet att göra ngt [ofta ample (free, full) seek ~ for o.'s energies söka fritt spelrum för sin
energi. 3. t syfte. 4. & utfirad del av tåg; the ~ of a cable kätting ute tm ankars, scorbutic [sko:bju:'tik] läk. I. a 1.
skörbjuggs-artad, skörbjuggs-. 2. angripen av skör-bjugg. II. s skörbjuggspatient. scorch [sko:tJ] I. tr sveda,
förbränna på ytan.

II. itr 1. svedas, brännas, förtorkas. 2. om +oyklist el. bilist F flyga (rU8a) fram i vild fart. ~er [-a] s jfr scorch;
äv. S 1. glödhet dag [to-day ¥has been a 2. bitande kritik, score [sko:] I. s 1. skåra, märke, ritsa, repa, Streck ofta
för markering på karvstock o. d.; the of a block & blockskåra. 2. post i räkning; räkning, skuld, konto; a long en
dryg räkning (lång skuldförteckning); death pays all ordspr. döden sonar allt; pay o.'s ~ åid. göra upp räkningen
(betala sin räkning) på värdshus o. d.; pay off old bildl. ge ngn betalt för gammal ost; put down to a p.'s ~ skriva
upp på ngns räkning äv. Midi.; quit fs with göra upp räkningen (sitt mellanhavande) med; run up a ~ F ta på krita,
sätta sig i skuld. 3. av spelare o. d. uppnådd poäng|summa, -siffra; poängräkning; what is the ~ now?hur står det
(räkningen) nu? keep the föra (ombesörja) räkningen; make a good ~ komma upp till ett högt poängantal. 4. ung.
punkt, avseende; you may be easy on that »v ni kan vara lugn i det avseendet; on what av vilken anledning? on
the ~ of med hänsyn till, för .. skull, ö. startlinje; go (set) off at ^ sätta i gång med full fart, ofta Midi, om tal ei.
handling hugga i'. 6. tjog; three ~ and ten 70 år, biidi. om normal livslängd; four ~ åttio; ojS. of times äv. otaliga
gånger; of people tjogtals (av. massor) av folk; by tjogtals. 7. S tur; what a «%»/ en sådan tur (flax)! 8. S triumf,
seger [over över]; skarpt svar, dräpande replik, 'bräcka' [too fond of making ~s]. 9. mus. partitur. II. tr 1. märka
med skåror (streck &o), göra skåror (märken, repor &c) i, strecka för; ~ under stryka under. 2. stryka över [orta ~
out]. 3. skriva ci. sätta upp (notera) SS. skuld el. på räkning [äv. ~ up; to, against för ngn ss. skuld] äv. Midi. 4.
räkna poäng vid spel o. d., föra räkningen över, markera; ~ a p. two sätta upp 2 poäng för ngn. 5. vinna [a success
en framgång], av. vinna så o. så många poäng markera; ~ a goal fotboll göra mål. 6. ~ off a p. F vinna över ngn
vid ordväxling, tävling o. d., slå, stuka, ibi. 'tillplatta', 'bräcka'. 7. mus. orkestrera, sätta för orkester. III. itr 1. föra
poängräkningen. 2. vinna poäng vid spel ei. tävling; we failed to ~ vi blevo utan poäng; ice r^d heavily by it vi
vunno kraftigt på (genom) det. 3. i aiim. vin-
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na, ha tur (framgång), ibi. 'träffa pricken*, [-ra] s se score 11-111; ibi. markör, scorilla [sko(:)'ri|a] s lat. (Pi. -æ [-
'i:]) 1. slagg. 2. pi. av. vulkanisk slagg, lava. -aceous [-[-ei'-Jas]-] {+[-ei'- Jas]+} a slaggartad. scoring [sko/rig]
jfr score Il-Il I; isht s märkande,

markering, 'protokoll', scorn [sko:n] I. s 1. kalit förakt; spotskhet, hån; think oj of hysa förakt för, förakta; laugh
to oj åid. ei. att. hånskratta åt; be put to oj bli till (utsatt för) förakt. 2. föremål för förakt [be a oj to (the oj of)].
II. tr med sakobj. förakta [äv. med to inf. ei. -ing att], försmå; håna. ~ful [-f(u)l] a föraktfull, full av förakt [of
för], spotsk; hånfull; ~swi?7ehån|leende, -löje. ~fuily [-fuli] adv föraktfullt, med förakt (spott och hån); smile ~
hånle. ~fulness [-f(u)lnis] s förakt, hånfull spotskhet. Scorpio [sko*/pio(u)] npr; the ~ stjärnbilden Skorpionen.

scorpion [sko/pian] I. s zooi. skorpion; chastise with ~s bibi. biidi. om svårt straff tukta med skor-pioner. II. Soj
npr se Scorpio. Scot, rerkortn. för Scotch, Scottish, Scotland. Scot [skot] s skotte.

scot [skot] s hist, pålagd skatt; bidrag; pay o, and lot betala kommunalskatt; pay a p. off oj and lot åid. göra upp
sin skuld med ngn. scotch [skotj] I. tr 1. göra skåror i, rista i, lätt såra. 2. stoppa ei. bromsa hjul &c medelst +kü.
3. o^ed collops slags kalops. II. s 1. linje

på marken för 'hoppa hage'-lek. 2. kil för bromsning av hjul &c, bromssko. Scotch [skotj] I. a skotsk; the oj
skottarna; ~

broth korngrynsoppa; med grönsaker i, ung. tisdags-soppa; ~ cap högländarmössa; cousin skämts, avlägsen
släkting; ~ Jir fura; ~ mist regntjocka; ~ wjooefcodcägg-och-ansjovissmörgås. II. s 1. lågskotska språket [äv.
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screw

without a ~ of courage utan det ringaste mod. 2. urklipp ur tidn. Ac. 3. koll. skräp. 4. koll. järnskrot [är. ~-«rora].
5. S gräl, gruff, slagsmål. II. tr 1. kassera, kasta bort. 2. skrota ned [ship], utrangera. III. itr S gräla, gruff as, slåss,
sv-book [-buk] s bok för tidningsurklipp o. d., urklippsalbum, scraplle [skreip] I. tr 1. skrapa, skava; avskrapa,
gnida ren; ~ acquaintance with bekanta sig med; ~ o.'s hoots (feet) skrapa av sig om (torka av) fötterna; ~ o.'s
chin raka sig; ~ o.'s plate skrapa tallriken ej lämna ngt kvar; ~ off (away) skrapa av (bort) [paint]; owöskrapa ur
(bort); ~ up (together) skrapa (ujji. rafsa) ihop [money, men]. 2. skrapa med [o.'s feet]; ~ down genom skrapning
med fötterna nedtysta. 3. gnida på [fiddle], II. itr 1. skrapa; ~ against skrapa emot ngt; along F trassla sig fram; ~
through F isht om examinand trassla (krångla) sig igenom [äv. ~ througn an examination], 2. F gnida på floi. 3.
vid bugning skrapa med foten. 4. + gnida, snåla [work and vara gnidig. III. s 1. skrapning, skrapande; a ~ of the
pen ett penndrag. 2. skrapning med foten, töl-pig bugning. 3. F tunt lager av smör på smörgås [isht bread and 4.
knipa, klämma, kinkig belägenhet E^e in (get into) a -er [-a] s jfr scrape, äv. 1. skrapa verktyg, raderkniv,
skavjärn. 2, vid dörr fotskrapa [äv. door-r>J]. 3. % gnidare. 4. F birfilare. 5. vägskrapa Eäv. roadav. väghyvel.
scrap-heap [skrse'phiip] 5 skrothög; throw (cast)

on (consign to) the ~ kasta på skrothögen, scraping [skrei'pig] I. a jfr scrape, isht gnidig. II. s 1. skrapning,
skrapande. 2. pi. f\*s ngt av(hop)skrapat, avskrap, skovor, rester, scrappy [skrse'pi] a° hoprafsad, osammanhän-
gande, fragmentarisk, F plockig; meal 'restmåltid*. Scratch [skrætj] npr F vani. Old ~ Hin [håle], Skam.

scratch [skrætj] I. tr 1. klösa, riva med naglar, klor Ac; rispa, repa, rista i; ~ off riva av [pimple]; ~ out klösa Ut
ögonen på ngn &o; ~ o.'s hand riva (rispa) sig i handen. 2. skrapa, krafsa i, klia; ~ o.'s head i förlägenhet riva sig i
huvudet; o, a match riva eld på en tändsticka; ~ [up~] krafsa upp; ~ out krafsa fram. 3. ~ up (together) rafsa ihop.
4. stryka [ut], äv. sport. återtaga anmälning av tävlande häst, inställa tävling, utesluta; ~ off (out) stryka (radera)
ut; ~ through (out) stryka över [word]. 5. klottra. II. itr 1. rivas, klösas. 2. skrapa, krafsa [at the door på dörren]; ~
about for söka krafsa (samla) ihop. 3. ~ along (on) F dra sig fram, ibi. klara sig. 4. vid tävling stryka sig, träda
tillbaka. III. s 1. rispa, skråma; repa. 2. skrapande; a ~ of the pen ett penndrag. 3. startlinje; come [up] to the ~
ställa upp sig, Midi, ej sticka sig undan när det gäller; when it came to the ~ då det

kom till kritan. 4. en tävlande utan försprång [äv. ~ man]; ~ race kapplöpning på lika villkor utan handikap för
ngn. Ö.*se **~wig. 6. dust, nappatag. IV. a hoprafsad, illa (slumpvis) hopkommen (hopparad), sammanrafsad
[crew, majority]. ~-cat [-kæt] s argbigga. ~-race [-reis] se under scratch III, 4. <v/-wig [-wig] s liten kort peruk.

s pi. avfall vid harpning ei. sållning. screeve [skri:v] S I. tr skriva. II. itr måla (rita) med färgkrita på trottoarsten.
^r [-a] s trottoarmålare, screw [skru:] I. s 1. skruv; male (exterior) ~ skruv[bult]; female (internal) skruvmutter;
there is a ~ loose somewhere biidi. det är en skruv lös någonstans, det är något i olag (på tok), äv. han har en
skruv lös; put the ~ on göra påtryckningar (utöva tryck) på ngn; put on (use) the ~ begränsa ens kredit, draga in
på staten; put a p. under the ~ hårt ansätta (klämma åt, pressa) ngn; strained to the last ~ spänd (ansträngd) till det
yttersta. 2. förkortn. av ~propeller propeller. 3. förkortn. av ~ steamer propellerångare. 4. åtskruvning; skruvfor-
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scruple

mig rörelse: give it another oj skruva åt ett tag till. 5. strut \of med ngt i]. 6. S lön, avlöning. 7. S girigbuk,
blodsugare. 8. S hästkrake, skinkmärr. II. tr 1. skruva är. boii, skruva fast [to vid; o» på], skruva till; his head is
r^ed on the right way F han vet vad han gör (är en klok man); <v# off skruva av; ~ money out of a p. avpressa
ngn pengar; ~ up skruva fast (till', åt7): biidi. driva upp pris; ~ up o.'s courage taga mod till sig: ~ up o.'s lips
(eyes) snörpa på munnen (rynka ögonbrynen).



2. bil di. pressa, klämma [åt'], hårt ansätta, förtrycka. 3. förvrida [o.'s face]. III. itr 1. skruva. 2. om boil Ac vrida
(röra) sig i skruv.

3. S snåla, spara. ~-bolt [-boult] s skruvbult. +~-clamp [-klæmp] s skruvtving. ^-cutting

[-kAHig] s gängskärning, /^-driver [-draiva] s skruvmejsel, ^ed [-d~\pp o. a skruvad; biidi. S drucken, på lyran.
~-eye [-ai] s skruvögla. ~-gear [-gia] s drev (kugghjul) med andlös skruv. ~-jack [-d3æk] s 1. domkraft. 2.
tandläkares skruv för att skilja tänder. ~-key [-ki:] s skruv-nyckel. ^-press [-pres] s skruvpress. ~-vice [-vais] s
skruvstäd. ~-wrench [-ren(t)J] se -key.

scribal [skraibl] a skriv-; ^ mistake (error) skri\fel, felskrivning.

1. scribble [skribl] tr grovkarda [wool, cotton].

2. scribble [skribl] I. tr klottra (rafsa) [ihop]. II. itr klottra. III. s klotter, hoprafsat brev

0. d. ~r [-a] s skribent, bläcksuddare, penn-fäktare.

scribbling [skri'blig] s klottrande, klotter. -block [-blok] s notisblock, ^-paper [-peipa] s konceptpapper, scribe
[skraib] s 1,1 skrivkunnig person; he is no great oj han är klen i att skriva (äv. författa). 2. hist, skrivare. 3. bibi.
skriftlärd. 4. skämts. skribent, författare. Scrlbner [skri'bna] npr.

scrimmage [skri'midj] I. s 1. tumult, gruff, slagsmål. 2. Rugby fotb. sammanstötning av forwards [form a II. tr o.
itr vara (placera boll) i scrimmage. scrimp [skrimp] I. a° knapp, torftig. II. tr knappa (draga) intpå, göra för knapp
(kort, liten), inskränka, knussla med. III.t£rknuss-la. ~y [-i] a° knapp, inknappad, scrimshank [skr/mjægk] X S I.
itr 'smita', skolka, hålla sig undan, söka undandraga sig skyldighet. II. s skolkare. o,er [-a] s se

föreg.

scrimshaw [skri'mjo:] I. tr o. itr sira [snäckskal ei. elfenben] med sniderier «i. färgat mönster. II. s snäckjsnideri, -
måleri. Scrip, förkortn. för Scriptural, Scripture.

1. scrip [skrip] s aid. liten väska, tiggarpåse.

2. scrip [skrip] s äv. koll. interimsbevis, -kvitto, provisoriskt aktiebrev.

script [skript] s 1. skrift [mots, print]. 2. boktr. skrivstil Eäv. oj-type], 3. bokstavsskrift, alfa-

bet. 4. jur. [hand]skrift, originalhandling. 5. skriftligt examensprov, "vorium [-oi'riam] s isht i kloster skrivrum,
^ural [-J(a)ral] a° 1. biblisk, bibel-. 2. % skriftlig, scripture [skri'ptja] s 1. den Heliga Skrift [av. the Sojs, Holy
So,], Skriften; attr. bibel-, biblisk [(expression, name]. 2. bibelställe, -språk. 3. i aiim. bibel, helig bok [the Mo--
Yhammedan 4. % [in]skrift. ~-reader[-ri:-

da] s bibelföreläsare i inre missionen, scrivener [skri'vna] s hist, notarie, offentlig skrivare; ~'s palsy läk.
skrivarsjuka. scrofullla [skro'fjula] s läk. skrofler. -ous [-s] läk. skrofulös. scroll [skroul] I. S 1. rulle av
pergament, papper &c; ibi. skrivelse, brev. 2. prydlig slinga, snirkel, band med inskrift, isht [slinga med] motto
över vapensköld. 3. 8näcklinje, arabesk, spiral-formig prydnad; släng pa namnteckning; ark. äv. volut. II. tr 1.
pryda med slingor (arabesker &o). 2. rulla ihop. 3. skriva på pergaments-rulle &o. ~ed [-d] o. a prydd med (i
form av) slingor &c. ~-work [-wa:k] s slingorna-men tering, arabesker &c. Scrooge [skru:dj] npr.

scroop [skru:p] I. s knarrande, gnisslande. II.

itr knarra, gnissla, scrotum [skrou'tam] s anat. testikelpung. scroungüe [skraundj] XSI. itr 0. tr snåla sig till [saker
och ting], ständigt be om; ibi. snatta. II. s snattare, tjuv. -ing [-ig] a snål, 'om sig', -er [-a] s en som ständigt ber
om (snålar sig till) ngt isht tobak o. d.

1. scrub [skrAb] I. tr 1. skura med skurborste, vat. ten àe [floor]) o* it downl F skriv upp detl 2. tekn. rena kolgas.
II. itr 1. skura. 2. F träla, släpa, gno. IH. s 1. skurning; give o.s. a good ~ F ta sig en grundlig [av]tvättning. 2.
skurgumma; widi. 'köksslavinna'.



2. scrub [skrAb] I. s 1. buskskog, rissnår; snår-bevuxen trakt. 2. förkrympt buske (träd, djur); utsliten kvast et.
borste; biidi. stackare, krake, kräk. 3. ngt ynkligt, ynkedom. 4.snål-jåp, gnidare. II. a i aiim. klen, dålig, ynklig.

scrubber [skrA'ba] s i Austr. förvildat nötkreatur el. får.

scrubbing-ilboard [skrA'big|bo:d] s tvättbräde, -brush [-brAj] s skurborste, -up [-A'p] s [av-] tvättning,
upputsning, tillsnyggning. scrubby [skrA'bi] a° 1. förkrympt, klen, ynklig, eländig. 2. betäckt med buskskog. 3.
skäggig, orakad, scruff [skrAf] s nacke, nackbast blott i uttr. take (seize &c) by the oj of the neck taga ngn i
nack-bastet ('i hampan'), serum [skrAm] s förkortn. av scrummage. scrummage [skrA'midj] s se scrimmage.
scrumptious [skrA/m(p)Jas] a S prima, stilig,

flott, pampig, scrunch [skrAn(t\f] s o. tr o. itr se crunch. scrupllle [skru:p|l] I. s 1. i sing. ei. pi. skrupler,
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samvetsbetänkligheter [ofta ~ of conscience], tvivelsmål, tvekan; have about ha samvetsbetänkligheter emot;
make no ~ to int. icke draga i betänkande (tveka) att; a man of no en skrupelfri (mindre nogräknad) man; loithout
n*, av. utan tvekan. 2. skrupel apoteksvikt; biidi. åid. grand, korn. II. itr draga i betänkande, tveka Eéo inf. att]; ~
at hysa samvetsbetänkligheter mot. III. tr åid. hysa samvetsbetänkligheter mot, sky [a lie]. -u-losity [-julo'siti] s
ängslig samvetsgrannhet, skrupulös noggrannhet: betänksamhet. -ulous [-julas] a° skrupulös [cleanliness],
ängsligt samvetsgrann (noggrann, försiktig), samvetsöm, överdrivet nogräknad [about, as to i fråga om],
scrutüator [skru:t|ei'ta] s lat. 1. granskare. 2. se föij. -ineer [-ini'a] s valkontrollant, -inize [-inaiz] tr noga
undersöka, granska, pröva, mönstra, -iny [-ini] s 1. noggrann undersökning, granskning, prövning; ibi. forskande
blick. 2. vid val officiell granskning (kontrol-lering) av avgivna röster, scry [skrai] itr i kristaUkiot se bild av ngt
tillkommande.

Scrymgeour [skri'mdja] npr. scud [skAd] I. itr ila, löpa, rusa [along fram]; »t* länsa undan. II. tr ila (löpa) fram
över. III. 8 1. ilande, biidi. äv. flykt. 2. vindil, by; lätt regnskur. 3. kon. stormskyar, scuff [skAf] itr knega, hasa,
gå med släpande steg.

scuffle [skAfl] I. itr 1. slåss, knuffas, tumla om. 2. streta [through igenom]. II. « slagsmål, tumult, handgemäng.
sculk [skAlk] &o se skulk.

1. scull [skAl] se skull.

2. scull [skAl] I. s 1. mindre åra. 2. vrickåra. II. tr o. itr ro ngn i båt med en el. två åror; ro ei. vricka fram båt. ~er
[-a] s 1. tvåårad roddbåt. 2. roddare.

scullery [skA'lari] s diskrum; kök; ~ maid kökspiga, diskerska. sculling-boat [skA'ligbout] se sculler 1. scullion
[skA'ljan] s aid. ei. poet. disk-, kökspojke.

sculp [skAlp] tr o. itr F se sculpture II. ~sit [-sit] iat. har skulpterat detta verk. ~tor [-ta] 8 skulptör,'bildhuggare,
stress [-tris]s skulp-tris. 'v/tural [-tjar(a)l] a° skulptural, staty-liknande, skulptur- [work]. ~ture [-tja] I. s skulptur,
bildhuggarkonst; rock-^j hällristning. II. tr o. itr skulptera, ^turesque [-[-tja-re'sk]-] {+[-tja- re'sk]+} a om
hållning, ansikte &c skulptural, SOm mejslad.

scum [skAm] I. S 1. skum vid kokning o. jäsning. 2. smält slagg. 3. biidi. av|skum, -skrap. II. tr o. itr skumma
[av]. ~ble [-bl] konst. I. tr dämpa oijeiurg. II. s dämpning, ^bling [-blig] s se fö-reg. ~ming [-ig] s skummande; pi.
skum, ngt àvskummat. ~my [- i]a skummande, skum-liknande.

scupper [skA'pa] I. s & spygatt. II. tr X S överrumpla och nedhugga, sänka [ship, crew]. scurf [ska:f] s skorv,
mjäll; ibi. fjäll På metall &c.



["Q a skorvig, mjällig. scurrillfe] [skA'ril] a åid. so 'ous. -ity [- -iti] s plumphet, grovt skämt, rått språk, -ous [-as]
a0 plump, grovkornig, rått skämtsam, scurry [skA'ri] I. itr springa isht med små steg,

trippa raskt. II. s trippande. scurvüy [ska/vi] I. a° tarvlig, lumpen [fellow, trick], gemen, nedrig. II. s läk.
skörbjugg. -ied [-d] a lidande (hemsökt) av skörbjugg. SCUt [skAt] S kort svans isht på hare, kanin o. hjort.
Scutari [sk(j)u:/tari] npr.

scutch [skAtJ] tr eg. slå för att rensa, skäkta lin, klappa bomull.

scutcheon [skAtJn] s 1. vapensköld. 2. sköld ei. plåt med inskrift, namnplåt; nyckel|skylt, -hålsklaff. scutter
[skA'ta] itr F rusa, kila, gno.

1. scuttle [skAtl] s kolbox [vani. coal-*J].

2. scuttle [skAtl] I. itr skutta (rusa, gno, kila) iväg, äv. smita [iväg] inför fara el. svårighet. II. s rusande, smitande
iväg.

3. scuttle [skAtl] I. s vägg- ei. takglugg med lucka; & lucka, ventil; i aiim. läm, lucka. II. tr hugga hål i skepps
botten ei. sida; borra i sank.

scutum [skju/tam] S lat. 1. rom. krigares sköld. 2. zooi. sköidiikt skal (fjäll) på djur. 3. anat. knäskål. Scylla [si'la]
npr.

scythe [saiö] I. S lie äv. på forntida stridsvagn; the Man with the liemannen döden. II. tr meja ned (av). ~d [-d] a
om stridsvagn försedd med liar. "w-man [-man] s slåtterkarl. Scythia [si'Öia, av. si})-] npr Skytien. ~n [-n] I. a
skytisk. II. s 1. skyt. 2. skytiskt språk, 'sdeath [zde}>] interj åid. = God's death eg. Guds

död! för tusan! S. D. F. förkortn. för Social Democratic Federation. S. E. = South-East; South-Eastern postal
district of London; His Eminence (Excellency). S/E = Stock Exchange. sea [si:] s 1. hav, saltsjö; farvatten; a ^ of
troubles (flame, people) biidi. ett hav av bekymmer (eld, människor): the Dead (Caspian) S~ Döda (Kaspiska)
havet: the high <\>s öppna havet (sjön) utanför territorialgränsen; the four rvs de fyra haven runt Storbritannien;
inland ~ inhav; the mistress of the ~[s] havens härskarinna, huvud sjömakt: half over S pi-rum, på lyran, berusad;
when the ~ gives up its dead när havet ger ifrån sig sina döda vid Uppståndeisen; follow the ~ bli sjöman, ägna
sig åt sjömansyrket; above [the surface o/] the ~ över havet (havsytan); at ~ i sjön, till sjöss (havs), på havet
(sjön); be at ~ F biidi. vara bortkommen (råd|vill, -lös, alldeles förbryllad, förvirrad, konfunderad); out at (in the
open) ~ på öppna havet (sjön); between the devil and the deep ^ mellan två eldar;
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beyond the ^[s] bortom haven, på andra sidan havet; by oj and land till lands och sjöss; come (go) by ~ komma
(resa) sjövägen (sjö-ledes); on the oj a) på havet; 6) belägen &o vid havet (havskusten); over the o> bortom
havet; go to o, gå till sjöss, bli sjöman; put to oj fl) om skepp gå till sjöss, löpa (lägga) ut; b) sätta tat i sjön; stand
to o, om skepp styra (hålla) ut till sjöss. 2. en sjö, våg, störtsjö; o>s mountains high sjöar höga som berg; ship a
oj översköljas av en störtsjö. 3. sjö[gång]; a heavy (high) o, svår (hög) sjö; stark sjögång; long oj sjö med långa
regelbundna vågor [mots. short (choppy) when there's a \bit of] oj on? när det är litet sjögång. ~-alr [-ea] s havs-,
sjö|luft. ^-bathing [*bei'Öig] s bad-ning i havet. ~-bear [-bsa]s 1. isbjörn. 2.biidi. F sjö|björn, -buss. ^-bird [-ba:d]
s sjöfågel, aboard [*bo:d] s [havs]kust. *v-boat [-bout] s sjöbåt [a good (bad) o>], ^-born [-bo:n] a poet. lsbt om
Afrodite havsboren; the So, City Venedig.

-gauge [-geidg] s skepps djupgående, åm-+ning. -girt [-ga:t] a poet. ei. litt. havomflu-ten; the oj isle
Storbritannien, -god [-god] S havsgud, -goddess [-goMis] s havsgudinna, -going [-gouHg] a i ocean-, sjö|gående.
-green [-gri:n] I. a sjögrön. II. s sjögrönt. -gull [-gAl] s noi. fiskmås, -horse [-ho:s] s zooi. 1. valross. 2. sjöhäst,
hippokamp. -kale [-kei'1] s bot. strandkål, -king [-kig] s sjökonung, vikingakung.



1. seal [si:l] I. s 1. zooi. säl« 2. se -shin. II. itr jaga salar.

2. seal [si:l] I. s 1. sigill i aiim., sigillstamp; the Great Soj stora rikssigillet; Keeper of the Great So*
storsigillbevarare; given under my hand and ~ av mig underskrivet och med sigill bekräftat; put (set, affix) o.'s ~
to sätta sitt sigill under (på), budi. bekräfta, stadfästa; put the ~ upon, put under ~ sätta sigill på, försegla; receive
(return) the ojs biidi. tillträda (frånträda) sitt ämbete som lord. kansler ei. Secretary of State. 2. biidi. insegel

[r>u of love], bekräftelse; under o> of confession under biktens insegel; under of confidence i djupaste
förtroende; under o» of secrecy under tysthetslöfte. 3. biidi. stämpel, prägel; have the oj of death (genius) in o.'s
face bära dödens (snillets) stämpel i sitt anlete. 4. mek. vattenlås, spärrventil. II. tr 1. sätta sigill på (under),
försegla [äv. ~ down a ojed book to me en förseglad bok (ngt förborgat) för mig; my lips are o>edminaläppar äro
förseglade, jag är bunden av tysthetslöfte. 2. biidi. stämpla, sätta sin stämpel på.

3. biidi. besegla [with o.'s life], bekräfta, avgöra, bestämma; his fate is o»ed hans öde är beseglat; ojed to (for)
salvation bestämd till frälsning. 4. stoppa (täppa) till (igen), noga tillsluta, fästa ihop med wtt &o [ofta ~ up^ Up
a window täta ett fönster med pappersremsor.

sea-lawyer [si:'lo:ja] s S skansàdvokat.

seal-box [si:'lboks] s sigillkapsel.

Sea-legs [si/legz] S pl. 'sjöben' vana att g& p& däck

under ejög&ng; get o.'s o* bli sjövan. sealer [si/la] s 1. sälfångare. 2. sälfångstfar-tyg.

sea-level [si/levl] s havsyta, havets nivå.

1. sealing [si/lig] s säljfångst, -jakt.

2. sealing [si:'lig] s försegling, förseglande. -wax [-wæks] s [sigill]lack.

sea-lion [si:'laian] s zooi. sjölejon, seal-ring [si/lrig] s sigill-, signetjring. sealskin [si/lskin] s sälskinn. Sealyham
[si/liam] s slags terrier, seam [si:m] I. s 1: söm: rip [«;>] in the ~ spricka upp i sömmen. 2. fog, sammanfog-ning;
gjutrand, plåtfals; & nåt [sÅ(p's 3. geol. tunt skikt (lager) av kol &o mellan tv& tjockare.

4. anat. sutur. 5. ärr. II. tr 1. foga (sy) ihop, förse med söm. 2. vani. i pp. täcka med sprickor, ärr o. d. [o>ed with
wounds (cracks)].

seaman [si/man] s sjöman, matros; [-able-[-bodied]-] {+able- [-bodied]+} Oj. se under able. ~like [-iaik], oj\y [-
li] a sjömans-, sjömansmässig. ~ship [-Jip] s sjömanskap, sjömannaskicklighet. sea-llmark [si:'|ma:k] s sjömärke
bak, fyrtom to. -mew [-mju:] s zooi. havsmås. -mile [-mail] s engelsk sjömil 6,080 feet.

seamjjless [si:'m]lis] a utan söm[mar], osöm-mad; heldragen [pipe], -stress [se'mstris] s sömmerska, -y [-i] a med
söm[mar]; the ~ side söm sidan (avigsidan) av klädesplagg to, büdi. av. den sämre sidan, skuggsidan [of life].
söance [sei'a:s] s tr. seans, sammankomst, seall-nympfi [si:'|nimf] s myt. havsnymf. - -pay [-pei] s avlöning för
sjötjänst. - -pen [*pen] s zooi. sjöpenna. - -ple [-pai] s 1. sjömanspaj av salt kött &c. 2. zooi. strandskata
Hæmatopus. - -piece [-pi:s] se seascape. - -»pink E-'plgk] s bot. gräsnejlika Armeria. - -plane [-pleinj s
sjöflygplan, flygbåt. - -plant [•'plaint] s havsväxt. -port [-po:);] s sjö-, hamn|stad E»v. ^ town], • -power [-paua] s
sjömakt.
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sear [sia] I. a vissen, förtorkad äv. Midi. II. tr 1. % förtorka, göra vissen. 2. sveda med hett järn, bränna på ytan. 3.
förhärda, göra hård (förstockad) [conscience, feelings].



search [sa:tj] I. tr genom|söka, -leta, undersöka, visitera [prisoner, room, pocket]; genomtränga, tränga in i,
sondera [wound, men's hearts]. II. itr söka, leta, spana, speja, forska [for efter], göra (anställa) efterforskningar; ^
for plants äv. botanisera; rv» for ibi. efter|forska, -spana ngn; ~ into utforska [a matter]. III. s sökande, letande,
forskande [for, of, after efter], efterforskning, -spaning; undersökning, visitering; *right of ~ jur. visiteringsrätt; ~
was made for man sökte efter; institute a ~ for anordna skallgång efter; he in ^ of söka (leta, forska) efter; be on
the f\> hålla på att söka.

Searle [sa:l] npr.

seail-room [si:'|ru(:)m] s & sjörum, öppen sjö, svängrum för skepp. - -rover [-rouva] s sjörövare, -fartyg. - -salt [-
so(:)lt] s havssalt, -scape [-skeip] s konst, sjöstycke, marinmålning. - -serpent [-sa:pnt] s sjöorm. -shore [-Jo/] s
havsstrand, -slck [-sik] a sjösjuk, •sickness [-siNknis] s sjösjuka, -side [-sai'd] s kUSt ss. uppehålls- el.
rekreationsort, ibi. kusttrakt," /N/ place kuststad, badort vid havet; at the ~ vid kusten; go to the ~ fara till kusten
rar att

bada.

season [si:zn] I. s 1. årstid [äv. ~ of the year; the four ^s]; the rainy ~ i tropikerna regntiden [mots, the dry at this
~ [of the year"]'v id den här årstiden.' 2. säsong, rätt (passande) tid badtid, jakttid &c [the hunting (shooting) the
cricket (London) the theatrical spelterminen; close ~ förbjuden tid för jakt; open f\i, lovlig tid; the off (dead, dull)
den döda säsongen; when the ~ is at its highest, in the height (pride) of the ** mitt under den livligaste säsongen,
ibi. under den bästa jakt-&ctiden; in [due, good] ~ i god (rättan, sinom) tid; a word in ~ ett ord i sinom tid;
oysters are in (out of) ~ nu är (är inte) rätta tiden för ostron; in ~ and out of ~ i tid och otid; out of ~ ej i sin rätta
[års]tid, i otid, oläglig[t], ej på sin plats, opassande, o. obestämd tid, period; for a ~ en kortare tid, tills vidare. II.
tr 1. bringa till mognad, bereda, acklimatisera, vänja [to vid]; r^ed cigars lagrade cigarrer; r>*ed soldiers mot
klimatet härdade soldater; a ^ed pipe en inrökt pipa; <^>ed timber torrt virke. 2. göra smaklig (aptitlig), krydda
äv. Midi, [conversation r^ed with humour]; highly r^ed dishes

starkt kryddade rätter. 3. mildra, moderera. III. itr bli användbar, mogna, ligga till sig, bli van, acklimatiseras, om
virke torka, bli torr.

biljett, abonnemangskort. sea-swallow [si:'swoNlo(u)] s zooi. tärna, seat [si:t] I. s 1. säte i aiia bet., äv. bakdel;
[sittplats, stol, hildl. säte och stämma i underhuset o. d. [in the House of Commons, on a bonrd], mandat; ~ of
government regeringens sate; ~ of learning lärdomssäte; ^s please! v id tågs avgång tag plats! keep o.'s ^ sitta
k\ar, äv. hålla sig kvar i sadeln; lose o.'s (the) ~ förlora sin plats (sitt mandat) i underhuset o. d., ej återväljas; pray
take a ~ var så god och tag plats (sitt); he took his ~ on the throne han intcg sin plats på tronen; take two f\js for
Macbeth skaffa sig två biljetter (platser) för Macbethförestäiiningen. 2. sits å stol o. d. [a chair with a cane 3.
ridk. sits, sätt att sitta; have a good (firm) ~ sitta väl (säkert) tm häst. 4. herresäte Eäv. country at his ~ in Kent],
lantgods. 5. skådeplats, härd för ngt E~ of disease (plague)]; of war krigsskådeplats. 6. mek. bädd, lager. 7. »i*
fartygs djupgående. II. tr 1. sätta, låta sitta (sätta sig), anvisa (bereda) sittplats åt äv. bildl.; ~ O. S. sätta sig på stol
o. d., slå sig ned, bosätta sig; rv a candidate vid val placera en kandidat; pray be r^ed var så god och tag plats; we
found him *«*ed on a drum vi funno honom sittande på en trumma; the church was built to ^ 500 people kyrkan
byggdes för att rymma sittplatser för 600 personer. 2. förse med sittplatser [church, room]; be ^ed for 50 vara
försedd med sittplatser för 50. 3. sätta sits 1 stol, byxor &o. 4. placera i läge, sätta in (upp). ~ed [-id] pp o. a 1.
sittande på stol o. d., se seat II., 1. 2. isht i sms. försedd med sittplats (sits); hard-tv, hård att sitta på [sofa\. 3.
belägen. 4. om regering o. d. som har sitt säte [on the Bosporus vid Bosporen]. ~er [-a] s i sms. om bil,
flygmaskin o. d. med sittplats för [two-^]. /v/ing [-ig] s se seat II.; isht 1. sättande, placering; anbringande av sits
i stolar &c. 2. sitsmaterial. Seaton [si:tn], Seattle [siæ'tl] nprr. seall-urchin [si:'|a:xtjin] s tool, sjöborre. --wall [-
wo:l] s damm mot havet, strandvall, -ward [-wad] I. a vänd mot havet. II. adv mot (åt) havet. III. s sjösida, -wards
[-wadz] adv mot havet. - -way [-wei] s 1. sjöväg. 2. sjögång, hög sjö. -weed [-wi:d] s sjögräs, havstång, -alg. - -
wolf [-wulf] s 1. zooi. havkatt. 2. poet. vi-
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secretary

king, sjörövare, -worthiness [-wa:Nöinis] s skepps sjöjduglighet, -värdighet. -worthy [-wa:Nöi] a om skepp
sjö|duglig, -värdig.

sebaceous [sibei'Jas] a vetensk. fett|avsöndran-

de, -förande; tälgig. Sebastian [sibæ'stian, seb-], Sebastopoi [sibæ'-stapl, seb-] nprr.

1. sec [sek] a tr. om vin torr.

2. sec [sek] s F förkortn. för second sekund [wait a

secant [si:knt] mat. I. a skärande. II. s sekant.

secateur[s] [se'kata:, -z] s tr. sekatör, trädgårdssax.

seccotine [se'kati:n] s slags flytande lim.

sellcede [sisi/d] itr formligen utträda [from ur samfund o. d.], separera sig. -ceder [-a] s en som utträder,
separatist, -cession [sise'jn] s formligt utträde, utbrytning [from ur kyrkan o. d.], avsöndring, secession; the War
of So, Am. hist, nordamerikanska inbördeskriget 1861—65. »cessionist [sise'Jnist] s Am. hist, sydstatsman,
secessionist; separatist.

seciullde [siklu:'d] tr utesluta, avstänga; ~ o. s. from society draga sig undan sällskap, -ded [-id] a° avskild,
undangömd, enslig [spot], isolerad [life]. -sion [siklu/gn] s 1. uteslutning. 2. avstängdhet, avskildhet,
undangömdhet, tillbakadragenhet, enslighet [live in avskilt läge. 3. avskild (undangömd) plats.

second [seknd] I. a 1. andre; nästa, följande; every ~.. varannan..; come in (finish) o> komma in som (bli) tvåa; a
o, Daniel en andra Daniel; ~ advent Kristi andra tillkommelse; o* ballot omval; [thè] o, best (largest) näst bäst
(störst); come off o, best dra det kortaste strået; ~ birth pånyttfödelse; o, chamber andra kammare; enter (get into)
o.'s ~ childhood bli barn på nytt; ^ coming se ~ advent;

0, in command näst högste befälhavare; ~ distance mittelparti av landskap mellan förgrund o. fond; ~ division a)
lägre statstjänstemannaklass; 6) mildare fängelsebehandling; play o, fiddle biidi. spela andra fiolen [to i
förhållande till ngn]; lieutenant underlöjtnant; ~ nature andra naturen [habit is ~ nature]; in the o, place för det
andra: his o, self hans andra jag (högra hand ei. förtrogne); o, sight inre syn, fjärr|synthet, -skådning, siarför-
'måga; ~ string biidi. reserv; ~ teeth permanenta tänder [mots, milk-teeth]; [up]on oj thoughts vid närmare
betänkande (besinnande); a (for the) o, time för andra gången; get o.'s ~ wind andas ut, hämta andan (nya
krafter). 2. biidi. underlägsen E^o ngn]; be o* to none inte stå efter någon, kunna mäta sig med vem som helst. 3.
isht hand. sekunda; av. sekundär, andrahands-, underordnad. II. s

1. vid tävling andre man, tvåa [a good o,]. 2. univ.exam. klass med näst högsta betyg av. en som erhfiller dyl.
betyg. 3. ngns närmaste man

(medhjälpare). 4. sekundant [in a duel]. 5. sekund, F ögonblick [wait a 6. pi.

hand. sekunda varor isht grövre mjöl el. därav bakat bröd. 7. mus. sekund, andra stämma. 8. o* of exchange
hand. sekundaväxel. III. tr 1. sekundera, understödja, biträda. 2. instämma [a p. med ngn; a proposal i ett [-
förslag].-] {+för- slag].+} 3. [siko'nd] bevilja tillfälligt avsked från regemente åt officer. ~ary [-(a)ri] I. a°
sekundär, andrahands-, senare, underordnad, medelbar, härledd; ~ education högre skolväsen, utbildning
(undervisning) vid läroverk; school läroverk ofta kommunalt; o, planet astr. drabant. II. s 1. vikarie,
ställföreträdare. 2. astr. drabant. 3. underordnad präst Tid domkyrka. ~-beSt [-be'st] a se under Second

I., 1. tvi-chop [-tJVp] a S sekunda, [-andra-klass[-].-] {+andra- klass[-].+} ~-class [-kla/s] a andraklass[-]
[carriage, passenger, ticket]. ~e [siko'nd] s mkt. sekund. ~er [-a] s se second III; isht en som instämmer. ~-hand I.
[-hænd] s sekundvisare. II. [-hæ'nd] a i (ur) andra hand, isht om kläder, möbler &o begagnad, ej ny, om böcker



äv. antikvarisk; ~ information andrahandsupp-lysningar; at o, i andra hand, efter hörsägner. ~ly [-li] adv för det
andra. *v>o [-[seko'n-do(u)]-] {+[seko'n- do(u)]+} s mus. sekund, andra stämma. <xs-pair [-pga] s i uttr. ~ back
rum två trappor upp åt gården [mots. ~ front]. ~-rate [<reit] I. a andra klassens; sekunda, medelmåttig. II. s &
andraklass fartyg.

secrllecy [si:'kri|si] s 1. tystlåtenhet, förtegenhet [on beträffande]; observe o, iakttaga diskretion. 2.
hemlighetsfullhet; committee of o, hemligt utskott. 3. blott i uttr. in o, i hemlighet (tysthet), -et [-t] I. a° 1.
hemlig, förborgad, lönnlig; avskild, undangömd [place];

0, door lönndörr; o, drawer lönnlåda; service poüt. hemligt underrättelse-, spioneri|-väsen; keep a th. ~ from
hemlighålla (förtiga) ngt för ngn; in his o, heart i sitt stilla sinne. 2. tystlåten, förtegen E~ as the grave].

II. s hemlighet; av. hemlig mekanism (fjäder); the grand o, det stora obekanta; the o* is out hemligheten är röjd
(kommen i dagen); I have no o, from you jag har inga hemligheter för dig; keep a o, bevara en hemlighet; make a
oj of göra en hemlighet av, hålla hemlig; make no o, about inte göra ngn hemlighet av; in ~ i hemlighet
(lönndom); be in the o* vara invigd i hemligheten; let a p. into a o, inviga ngn i en hemlighet.

secretaire [sekratjs'a] s tr. sekretär, -rial [-[-&'a-rial]-] {+[-&'a- rial]+} a° sekreterare- [work], -riat[e] [-e'ariat] s

1. sekretariat. 2. sekreterarskap. -ry [-ri] s 1. sekreterare; honorary o, förenings oavlönade sekreterare Eförk. hon.
sec.]; private «v privat-, handsekreterare. 2. poin. S*» of State departementschef: So* of State for the Home
Department (Home So,) inrikesminister; So, of State for Foreign Affairs (Foreign So,)
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utrikesminister; of State for War (War krigsminister; of State for the Colonies (Colonial S*J) kolonialminister;
of State for India (Indian S~J) minister för Indien; Under S[of State] ung. statssekreterare [ibi. av. Permanent
åW]; First S^> äv. expeditionschef. 3. sekretär, -ryship [-rijip] s sekreterarebefattning, secretlle [sikri/t] tr 1.
undan|gömma, -sticka, dölja [from för]; ~ o. s. dölja sig. 2. avsön-dra. -ion [sikri:'Jn] s 1. undangömmande. 2.
avsöndring, sekretion, secretive [sikrr/tiv] a° 1. hemlighetsfull, förtegen, tystlåten. 2. fyaioi. förorsakande
avsöndring.

secretllly [sr/krit|li] adv hemligt, i hemlighet (lönndom); i själ och hjärta, -ness [-nis] s egenskapen att vara
hemlig, hemlighet, secretory [sikri:'t(a)ri] a ryaioi. sekretorisk, se-

kret- E»essefe]. sect [sekt] s sekt. ^arian [-s'arian] I. a [-sek-ter[ist]i8k.-] {+sek- ter[ist]i8k.+} II.* sekterist,
^arianism [-[-s'arian-izm]-] {+[-s'arian- izm]+} s sekterism; sektanda. <^ary [-ari] s sekterist Isht om 1500—
1700-talens protestantiska frikyrk-liga.

sectllion [sekjjn] I. s 1. anat. skärning, snitt. 2.

[av-, genomskärning, tvärsnitt, mikroskopiskt -i-preparat. 3. sektion, avdelning, del av resa, bok &c; naturv.
grupp, underavdelning; in av. +hopsatt. 4. & ung. tropp. II. tr [in]dela i avdelningar &o. -ional [se/kjan(a)l] a°
sektions-, avdelnings-; interests lokala intressen, särintressen. -or [-ta] s geota. sektor, secular [se'kjula] I. a° 1.
sekular, världslig [power, law; mot», ecclesiastical], profan [music, education]; ~ clergy sekularprästerskap
[mots, regular clergy]; ~ marriage borgerlig vigsel. 2. varaktig, beståndande [-[fame],långsamt-] {+[fame],lång-
samt+} fortgående, astr. sekulär. 3. sekulär, hundraårig, hundraårs-; ~ games rom. hist, seku-larspel. II. s 1.
sekularpräst. 2. lekman, /xtism [-rizm] s sekularism; världslighet. ~ist [-rist] s sekularist. ~ity [sekjulae'riti] •« -
ism. r^ization [-raizei'Jn] s sekularisering ar kyrko-gods o. d. ~ize [-raiz] tr 1. sekularisera, indraga kyrkogods o.
d. 2. göra sekular [priest], securüe [sikju'a] I. a° 1. tuiraiHgt trygg «i. säker [against, from för, mot], utan känsla
av fara [they slept tryggad. 2. i säkert förvar [prisoner, papers], i säkerhet. 3. stadig, säker [foothold, grasp, lock].



4. viss, säker [of victory om seger]. II. tr 1. befästa [a town with a wall], 2. göra säker, låsa till, stänga [door,
shutters]; fästa, fast|bålla, -binda, -knyta, i surra, göra fast; a vein trycka till en åder för att hämma blodflöde. 3. [-
[be]-trygga,-] {+[be]- trygga,+} skydda, bereda trygghet åt [against, from mot, för]; ~ o. s. against trygga
(säkerställa) sig mot [consequences, /om]; ~ arms skydda gevären genom att hålla dem i armhålan ss. akydd met
regn. 4. försäkra sig Om,

skaffa [sig] [seats at a theatre, lodgings], iyo-kas erhålla, vinna [end, object, prize], sätta sig i besittning av,
bemäktiga sig; a p.'s person försäkra sig om ngns person. 5. insätta i säkert förvar, inspärra [prisoner], 6.
tillförsäkra [the labourer [i»] the fruits of his labour], -ity [-riti] s 1. säkerhet, trygghet [against, from mot, för]; ~
for life and liberty säkerhet till liv och frihet; for additional ~ till yttermera säkerhet; lull into ~ invagga i
säkerhet. 2. självsäkerhet, tillförsikt, sorglöshet. 3. säkerhet, skydd, garanti [against mot], borgen [for för], av.
borgensman, hypotek; real ~ säkerhet i fast egendom; deed of ~ säkerhetshandling; become (stand, go) ~ for gå i
borgen för ngn; find (give) lämna säkerhet, ställa borgen; give as t\* lämna som hypotek; in ^ for såsom säkerhet
för; on [pood"] ~ mot [god] säkerhet. 4. säkerhetshandling, värdepapper, obligation; government statsobligation.
Sedan [sidæ'n] npr.

sedan [sidse'n] s under leoo—1700-taien bärstol [av. +»v chair].

sedatlle [sidei't] a° stillsam, lugn, sansad, stadig. -ive [se'dativ] I. a stillande, lugnande, läk. av. rogivande,
smärtstillande. II. s läk. rogivande (smärtstillande) medel. Sedbergh [se'dba:(g)], Sedding [se'dig] nprr.
sedellntary [se'dnt(a)ri] I. a° 1. om person, arbete o. d. stillasittande. 2. sittande [posture, [-sta-tue].-] {+sta-
tue].+} II. s stillasittande person, -runt [-[sidi'a-TAnt]-] {+[sidi'a- TAnt]+} s iat. sammanträde, palaver [have a
long /x/]. sedge [sedg] s bot. starr[gras]. Sedgellfield [se'djlfi-.ld], -moor [-mua] nprr. sedge-warbler
[se^d^wo'.bla] s zooi. sävsångare. Sedgllley [se^li], -wick [-wik] nprr. sedilllia [sedjai'lia] s pi. iat. sittplatser av
sten nr präster i kyrkas kor. -ment [-imant] s sediment, fällning, avlagring, bottensats, -mentary [-ime/nt(a)ri] a
bestående av (bildad genom) fällning, sedimentär. seditillon [sidrT|n] s upproriskhet, upprorsanda. -ous asj a°
upprorisk, uppstudsig, [-agitatorisk. -ousness [-asnis] s se -on. Sedley [se'dli] npr.

seduclle [sidju/s] tr förleda, locka [from från det ratta; into till ont]; förföra, -er [-a] s förförare. -ing [-ig] ppr o. a
förförisk, lockande. -tion [sidA'kJn] s förledande, förförande; förförelse, lockelse, -tive [sidA'ktiv] a° förförisk,
lockande, sedulllity [sedju/liti] s trägenhet, oförtruten-het. -ous [se'djulas] o° trägen, oförtruten, flitig.

Sedum [si/dam] s bot. Sedum, fetknopp.

1. see [si:] s biskopsstift [the ~ of Norwich]; the Holy So* (the S~u of Rome) påvestolen.

2. see [si:] saw seen tr o. itr 1. se, bese, skåda, bevittna; av. erfara, uppleva, röna, vara
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med om; he was ojn to fall (falling) han sågs falla; oj page 15 ss. hänvisning se sid. 15; we shall oj vi få [väl] se;
please ~ who it is var snäll och se [efter] vem det är; let me oj låt mig se (tänka efter); worth ojing sevärd; / ~
things (life) differently now jag ser på saker och ting (livet) annorlunda nu; he has o>n better days han har sett
bättre dagar; he will never oj 50 again han är över 50 &r;

what (how) it is to..! där kan man [få] se vad det vill säga att ..; I do not ~ anything of.. jag ser inte till ..; ~ if he
does not do it få se om han inte gör det; ~ the bach of a p. slippa [att] se (bli kvitt) ngn; not oj the colour of a p.'s
money inte se till (en skymt av) ngns pengar; ~ double se dubbelt; ojgood finna för gott [to inf. att]; I'll oj you
blowed (damned, further) first! ung. förbanna mig om jag gör det! ~ a p. home följa ngn hem; o, a p. off följa ngn
till tåget &c, ~ life lära känna ('leva') livet; ~ the light skåda dagens ljus; rv the red light bli rädd (skrämd); have
ojn service ha varit med (prövat på), vara sliten; ^ stars efter ett slag se stjärnor för ögonen; ~ things ha syner; ~
visions vara siare; I do not o, my way to E-ing ei. inf.] jag ser mig inte i stånd att (förstår inte hur jag skall



kunna); rv the world se sig om i världen; Pil oj about it jag skall se till (sörja för, sköta om) saken, äv. jag skall
fundera (tänka) på saken; ~ after se efter (till) [the children]; <v after a place söka [en] plats (anställning); ~
again återse; the rest were never again av. de andra hördes aldrig av mer; ^ by (from) se av from a letter, by a p?s
face]; <%, into titta närmare på, undersöka; into a millstone bi i di. vara ovanligt skarpsynt (skarpsinnig); out
överleva; se ngt (hålla ut) till slutet, se slutet av ngt, av. se hur långt ngn vill gå; ~ over gå igenom [house] för att
närmare undersöka; ~ through Cl) prep. genomskåda; ~ through a brick wall Midi, vara ovanligt skarpsynt
(skarpsinnig); 6) adv. framhärda (hålla ut) till slutet; ~ a p. through hjälpa ngn igenom [&r. through the
difficulty]; ~ to se till (efter) ngn el. ngt, ha tillsyn över, ha ett öga på, sköta om, ombestyra, F ta reda på; ~ to it
that tillse att &o. 2. biidi. inse, förstå; Oh, I oj åh jag förstår, jaså; you ~ inskjutet du förstår, ju, förstås; do you
oj? (F oj?) förstår du? as far as I can oj såvitt jag kan förstå; anyone can o» that det kan vem som helst förstå; he
did not

all clear (ready, safe) se till att allt blir klart (ombestyrt). 4. taga emot [he refused to oj me], se hos sig. 5. besöka,
hälsa på', träffa, råka; ~ one another träffas, råkas; he o/S nobody äv. han umgås inte med ngn; you must o, the
doctor du måste söka läkare; come to (F and) oj komma och hälsa på', F titta till'; go to (F and) oj gå och hälsa
på, söka upp; o* a p. about a th. söka upp ngn och tala med honom om ngt; can I oj you on businessf kan jag få
träffa er i affärer (saker som rör yrket)? seed [si:d] I. s i. frö; kon. säd, utsäde[sfrö], blomfrö; xooi. sädesvätska,
mjölke; go (run) to oj gå i frö, fröa sig, biidi. bli gammal och skral, ha sett sina bästa dagar, försäkras; sow the
good ~ biidi. så den goda säden, predika evangelium. 2. bibi. säd, avkomma [the oj of Abraham]; raise up oj
bringa barn till världen. 3. biidi. frö, upprinnelse, begynnelse; sow the ojs of utså frön till [disease, strife]. II. itr
gå i frö, fröa sig. III. tr 1. plocka frön urform*]. 2. beså,beströ [liksom] med frön. ~-bed [-'bed]se-jt>Zo£. ~-
cake[-keik] s kumminkaka. »v-corn [-ko:n] s 1. frökorn. 2. kon. utsädesfrö. ~-down [-daun] s fröfjun. ~ed [-id] pp
o. a 1. fröad, fröbärande. 2. be-+strödd med frön. o-er [-a] s jordbr. [-[rad]så-ningsmaskin.-] {+[rad]så-
ningsmaskin.+} ~-grain [-grein] se -corn. oJng [-ig] s 1. frösådd. 2. fröfällning, /ving-machine [-igmaji:'n] se -er.
~-Ieaf [-li:f] s bot. 4-hjärtblad. /xJing [-lig] I. s planta uppdragen ur frö, späd planta. II. a uppdragen ur frö. os-
lobe [-loub] se -leaf pearl [-pa:l] s sandpärla. "w-plot [-plot] s frö|skola, -odling; biidi. -»•plantskola, härd [of för
ngt], ^sman [-zman] s fröhandlare. -time [-taim] s såningstid. ^-vessel [-vesl] s%fröhus. [-i] a° 1. full av frön,
fröbärande, gången i frö. 2. om konjak aromatisk. 3. F illa medfaren, luggsliten av. om per8., sjaskig, ruskig,
avsigkommen. 4. F illamående, krasslig,'ruskig', 'dålig', seeing [si:'ig] I. ppr o. a seende; worth oj sevärd. II. s 1.
seende; ~ is believing vad man ser det tror man. 2. syn[förmåga]. m. konj vani. ~ that i betraktande av att,
alldenstund. seek [si:k] sought sought I. tr 1. söka [efter], leta efter; ~ o.'s fortune söka lyckan; ~ a situation as
cook söka plats som kokerska; he is to oj in intelligence hans make i intelligens får man leta efter; be [much
(still)] to oj vara att söka, fattas, saknas; ~ through genom|-söka, -leta. 2. eftersträva, söka vinna, begära [a th. of
(from) a p. ngt av ngn3, trakta efter [a p.'s life ngns död]; ~ adv:ce (assistance) söka råd (bistånd); ~ the
Kingdom of God söka Guds rike: ~ out av. söka upp (reda på) ngn, söka ngns sällskap. 3. uppsöka, begiva sig till
Eo.'s bed, the shore; ibi. ~ out\. II. itr 1. söka, leta [for, after efter]. 2. [-[för]-söka-] {+[för]- söka+} [to inf. att].
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self

seel [si:l] tr åid. 1. tillsluta [eye]', hopsy ögonen på falkar. 2. Midi. föra bakom ljuset.

Seel[e]y [si:'li] npr.

seem [si:m] itr 1. synas, tyckas, förefalla; synas vara; it t^s that (as if) det tycks att (som om); it inskjutet som det
synes, synes det, av. säges (berättas) det, efter vad det framgår; by this it (will härav synes framgå; it would
(should) ~ det kunde tyckas; it »%/s to me that det förefaller mig (jag tycker) att; ~ good to synas ngn gott
(lämpligt); what *\>eth him good åid. vad han finner för gott; me ^s eth) aid. mig synes. 2. tycka sig [vara]; I ~
[to bè] deaf to-day det är som om jag vore döv i dag; I ^ to see Mm still jag tycker mig se honom ännu; I do not



i\t to like him S hur det nu är så tycker jag inte om honom, /»ing [-ig] a skenbar, låtsad [sincerity]; ibi. synbar;
the ~ and the real sken och verklighet, singly [-irjli] adv skenbart, till utseendet, illness [-linis] 8 anständighet,
tillbörlighet, det passande. ~ly [-li] I. a passande, anständig, hövisk. II. adv # anständigt, -hseelln [si:n] pp av see.
-r [si(:)a] s siare.

seesaw [si/so:', - -] I. s 1. barns gungning på gungbräda Over bock; play at gunga gungbräda. 2. gungbräda. H. a
o. adv isht biidi. svängande, vacklande; ~ policy vacklande (hållningslös) politik; go gunga, vackla. III. itr 1.
gunga på gungbräda över bock, gunga upp och ned. 2. Midi. vara vacklande, svänga i po.

litik o. d.

seethe [si:ö] imp. aid. sod; pp. aid. sodden I. itr sjuda, koka av. biidi. [with discontent av missnöje]. II. tr aid.
koka.

segar [si g a*/] se dg ar.

segment [se'gmant] I. s segment av. geom. [<\* of circle], avskuren del. II. itr o. tr [-uppde-la[s]-] {+uppde-
la[s]+} i segment, ^al [segme'ntl], ~ary [-(a)ri] a bildande (hörande till) ett segment; *\» arch bjggn.
segmentbåge.

segregatlle [se'grig|eit, si:g-] I. tr o. itr [-avskiljas],-] {+avskil- jas],+} avsöndra [sig]. II. [se'grigit] a 1. aid.
avskild. 2. zooi. enkel, ensam. -Ion [-ei'Jn] * avskiljande, avsöndiing.

Seidlltz [se'dlits] npr; powder farm. Seidlitz-pulver.

Selgel [si:gl] npr.

seignlleur [seinja:'], seignor [si:'nja] s fr. storman, läns-, godsjherre. -iorage [si/njaridj] s länsherres rättighet, isht
mynt[nings]skatt tiii kronan; royalty, -iorial [seinjo/rial] a läns|-herrlig, -herres, -lory [si:'njari] s 1.
länsherravälde, länsherres myndighet. 2. stormansgods.

seine [sein, si:n] I. s större not (vad) för havsfiske. II. tr fiska med seine.

Seine [sein, ss:n] npr.

seislled [si:z|d], -in [-in] se seiz\e, -in.

seismllic [sai'zm|ik] a vetensk. seismisk, jordbäv-

nings-. -ograph [-'ogræf, -agra:f] s seismograf. -ographic [-ogrse'fik] o seismografisk. •ography [-o'grafi] s
seismografering. -ologi-cal [-alo'd3ik(a)l] a° seismologisk. -ology [-[-o'-ladgi]-] {+[-o'- ladgi]+} s seismologi. -
ometer [-o'mita] s seismometer. -oscope [-askoup] s seismoskop. seizlle [si:z] I. tr 1. gripa, fatta [a p.'s hand; a p.
by the arm ngn i armen], rycka till sig; /vi an opportunity (occasion) taga fasta på (begagna sig av) ett tillfälle; be
-ed with panic (remorse) gripas av panik (samvetskval); be -ed with fever angripas av feber; be -ed with
apoplexy drabbas av ett slaganfall. 2. sätta sig i besittning av, bemäktiga sig [fortress, sceptre], uppbringa skepp;
jur. av. lägga beslag på, taga i beslag; be -ed of vara i laglig besittning av [ofta stand -ed of], biidi. vara fullt
medveten om, ha kännedom om. 3. fatta med förståndet, tydligt begripa [idea, distinction]. 4. »i* bändsla, sejsa
ropes together], fast-surra. II. itr, f\i [tip~]on ivrigt gripa [tag i], taga fasta på [av. a chance (pretext)], kasta sig
över, rycka till sig, bemäktiga sig, jur. taga i beslag. -In [-in] * jur. 1. besittningstagande, fasta; acquire ~ of taga
fasta på. 2. besittning av fast egendom. 3. besittnings-tagen egendom. -Ing [rig] s o. a gripande etc., sejsning,
bändsel. -ure [si/ga] s 1. gripande, besittningstagande; uppbringande av skepp; jur. beslagtagande, utmätning. 2.
häftigt anfall, attack av sjukdom, isht slaganfall, sel. förkortn. för selected, selection. selah [si'/la] bibi. Sela.

Selangor [se'loggo:], Selborne [se'lbo:n, -ban],

Selby [se/lbi], Selden [seldn] nprr. seldom [seldam] adv sällan, select [silent] I. a utvald [company, group];
exklusiv [society]; /v» body (committee) särskilt utskott. H. tr 1. ut]välja, -plocka; o f^ed few några få utvalda,
ett utvalt fåtal. 2. [ut]välja, utse [as till; to an office; to be att vara].



Selenillte [sili:'n|ait] s selenit, invånare på månen. S-um T-iam] kem. selen, self [self] I. s (pi. selves [seivz]) 1.
ngns jag; person, individ; o.'s better (former) ^ ngns bättre (forna) jag; his etc. own (very) ~ just han etc. själv;
Cassar's ~ utt. Cesar själv; my humble (unworthy) ~ min ringa person; o.'s second ~ se second I. 1.; our three
selves vi (oss) tre; ~ do, ~ have ordspr. själv är bästa dräng. 2. enfärgad blomma, blomma med naturlig färg ss.
vild. 3. hand., skämts, ei. F ngn själv; cheque drawn to ~ check ställd till egen order; ticket admitting ~ and friend
inträdesbiljett för ngn med en person i sällskap. II. a 1. i sms. myself etc. fpi. -selves]

rw whole title-word 0 adverb regular ^ rare >8t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangself-absorbed

— 743 —

sell

själv. 2. om färg enahanda; om blomma enfärgad [är. /v.-coloured], med naturlig färg. •absorbed [-abso:'bd] a
försjunken i sig själv. ~-acting [-ae'ktin] a självverkande, automatisk, ^-assertion [-asa/Jn] s framhållande av sig
själv, självhävdelse, ^-binder [-bai'nda] s jordbr. självbindare, rw-caused [-ko:'zd] a självförvållad. ^-centred [-
se'ntad] a egocentrisk, självupptagen. ^-coloured [-kA'lad] se self //., 2. ^-command [-[-ka-ma/nd]-] {+[-ka-
ma/nd]+} s självbehärskning, ^-complacent [-kamplei'snt] a självjbelåten, -förnöjd. ~-con-ceit [-kansi/t] s
egenkärlek, självgodhet. •conceited [-kansi/tid] a egenkär, självgod, ^-confidence [-ko'nfidns] s själv|förtroende,
4--tillit, ^-confident [-ko'nfidnt] a full av självförtroende, självsäker, ^-conscious [-ko'njas] a 1. självmedveten. 2.
besvärad, generad, försagd. /^-consciousness [-ko'njosnis] s 1. fil. självmedvetande. 2. förlägenhet, för-sagdhet.
^-contained [-kantei'nd] a 1. sluten, förbehållsam, reserverad. 2. behärskad, måttfull. 3. bildande ett slutet helt; 4-
^ house enfamiljshus, ^-control [-kantrou'1] s självbehärskning, ^-criticism [-kri'tisizm] s självkritik, /^-defence [-
dife'ns] s självförsvar, nödvärn; in ~ till självförsvar (nödvärn); the [noble] art of ~ boxning, ^•denial [-dinai^o)!]
s självförnekelse, -försakelse, /^-denying [-dinai'ig] själv|-förnekande, -försakande, /^-dependent [-[-di-pe'ndant]-
] {+[-di- pe'ndant]+} a självständig, oberoende. ~-de-stroyer [-distroi'a] s självspilling. /v-destruc-tion [-
distrA'kJn] s självmord, ^-determination [-dita^minei'Jn] s 1. självbestämmelse, fri vilja. 2. poiit. nations
självbestämmanderätt, ^-devotion [-divou'Jn] s självuppoffring. -earned [-a:'nd] a självförvärvad. ^-educated [-
e'djukeitid] a självbildad. ^-effacement [-efei'smant] s självuppgivelse. ^-esteem [-esti:'m] s själv|aktning, -
känsla; av. själv-överskattning. evident [-e'vidnt] «° självklar. /^-examination [-igzseWnei'Jn] s självprövning. ^-
existent [-igzi'stnt] a si. självständig. ^-explaining [-iksplei'nig], ~-expla-natory [-iksplæ'nat(a)ri] a
själv|förklärlig, -förståelig, -klar. ~-faced [-fei'st] a om sten ohuggen, oarbetad, ^-feeding [-fi/dig] a mek.
självmatande, ^-forgetful [-fage'tf(u)l] a glömsk av sig själv, osjälvisk, /v-glazed [-glei'zd] a om porslin med
enfärgad glasyr, /^-governing [-gA'vanig] a med självstyrelse [colony; mots, crown colony]. ^-government [-
gA'vanmant] s självstyrelse. /v-help [-he'lp] s självhjälp; ~ society självhjälpsförening, ^•importance [-impo/tns]
s dryghet, viktighet. ^-important [-impo/tnt] a dryg, viktig, ^imposed [-impou'zd] a självpåtagen [taskJ. ^-
indulgence [-indA'ldjns] ^ självsvåld, brist på självtukt; njutningslystnad, ^-indulgent [-indA'ldjnt] o självsvåldig,
efterlåten mot

sig själv; njutningslysten; be ~ äv. icke neka sig något, /^-instruction [-instrA'kJn] s självstudium, studier på egen
hand, /^-interest [-i'ntristjsegennytta. ^-interested [-i'ntristid] a egennyttig. /vish [-ij] a° självisk, egen-nyttig. ^-
knowledge [-no'lids] s självkännedom. ~less [-lis] a osjälvisk, r^-love [-Ia'v] s egen|kärlek, -nytta, ^-made [-
mei'd] a; a ~ man en som kommit sig upp [på egen hand] (som är sin egen lyckas smed). ~-murder [-ma/da] s
självmord, ^-opinionated [-[-api'n-janeitid],-] {+[-api'n- janeitid],+} ~-opinioned [-api'njand] a egenkär, självgod,
inbilsk. ^-possessed [-paze'st] a [själv]behärskad, lugn. ^-possession [-[-pa-ze'Jn]-] {+[-pa- ze'Jn]+} s
[självbehärskning, lugn, fattning, ^-praise [-prei'z] s självberöm, eget beröm, /^-preservation [-prezavei'Jn]s
självbevarelsedrift. /^-prompted [-pro/m(p)tid] a spontan, av egen drift, ^-realization [-rialaizei'Jn] s
självhävdelse. /x/-regard [-riga/d] s egoism, /^/-reliance [-rilai'ans] s själv|tillit, -förtroende, -förtröstan. «v-reliant
[-rilai'ant] a full av självtillit, ibi. tillitsfull. /x/-reproach [-[-ri-prou'tj]-] {+[-ri- prou'tj]+} s självförebråelse, /^-
respect [-[-ri-spe'kt]-] {+[-ri- spe'kt]+} s självaktning, aktning för sig själv, /^-restrained [-ristrei'nd] a
[själv]behärska&. -^-restraint [-ristrei'nt] s [självbehärskning, ^-righteous [-rai'tjas] a egenrättfärdig. rJ--righting [



-rai'tig] a om båt självresande. /v<--sacrifice [-sæ'krifais] s självuppoffri nof. /v»-same [-seim] a just [den]samme.
/^-satisfied [-sse'tisfaid] a självbelåten. />--seeker [-si/ka] s egoist, /^-seeking [-silkig] I. a egoistisk, egennyttig.
II. s egoism, egennytta. /v>-sown [-sou'n] a självsådd. ^-starter [-sta/ta] s på mi självstart, /^-study [-stA'di] s
självstudium, /xs-styled [-stai'ld] a med ett utan rätt antaget +namn; föregiven, ^-sufficient [-safi'Jnt] a l. se -
sufficing. 2. syffisant, självjklok, -god, -sä-ker. ^-sufficing [-safai'sig] a självtillräcklig, oberoende, självständig,
^-support [-sapo/t] s förmåga att uppehålla (bära) sig med egna medel, /^-supporting [-sapo/tig] a
självförsörjande. /v-taught [-to/t] a självlärd, /^-torture [-to/tja] s självplågeri. ~-will [-wi'l] s egensinne,
självrådighet. ^-willed [-wi'ld] a egensinnig, självrådig, självsvåldig, /^-win-ding [-wai'ndig] a om klocka med
automatisk uppdragning. <x<-worship [-wa'/Jip] 8 själv-förgudning. Selim [si/lim, sel-], Selkirk [se'lka:k] nprr.
sell [sel] sold sold I. tr 1. sälja [at, for för; to åt, till; cheap (dear) billigt (dyrt); by the yard alnsvis], av. Midi.
£<vi o. s.; ~ o.'s [-coun-try];-] {+coun- try];+} ~ o.'s life dearly sälja sitt liv dyrt; to to be sold äv. till salu; ^ a p.
a pup S lura llgn; o,ing race kapplöpning efter vilken segrande häst säljes till den högstbjudande; ~ off
slutreallSera lager; ~ Out slutförsälja aktier el. lager, förr sälja sin commission o. lämna armén; ~ up tvångs-
försälja gäidenärs egendom. 2. S lura, narra, be-
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draga; sold again! lurad nu igen! n. itr säljas, ha åtgång (avsättning); like hot cakes F gå åt som smör; ^ well ha
god åtgång. III. s S bedrägeri, skoj. ~er [-o] s 1. [försäljare, i sms. -handlare [bookseller]. 2. ngt som säljes; best ~
bok som går bäst, succébok. ~ing [-ig] I. a säljande. II. * försäljning. Selous [salu:'s], Selsey [se'lsi] nprr. seltzer
[se'ltsa] s seltersvatten [»▼. "»-water]. selvüage [se'lvjidj] s 1. Pa tyg stad, kant, list. 2. på l&s kantplåt. -aged [-
'id3d] a försedd med stad &c. -edge [-edj, -idj] = -age. selves se self.

semantics [simæ'ntiks] s pi. språkv. se semasiology.

semaphore [se'mafo:] I. s 1. isht jam*, semafor. 2. X semaforering. II. tr o. itr X semaforera. semasiologliy
[simersilo'ladji] s språkv. semasio-logi, semologi, betydelselära. -ical [-[^alo'd-3ik(a)l]-] {+[^alo'd- 3ik(a)l]+} a°
sem[asi]ologisk. semblance [se'mblans] s skepnad, utseende Eunder the ~ of an angel]; without even the ~ of a
trial utan ens en tillstymmelse till rannsakning. Semé [se'mei] a her. fr. beströdd med stjärnor o. d. Semele
[se'mili] npr.

semester [sime^ta] s univ. i u. s. a., Tyskland &o

halvårstermin, semi [se'mi] pr ef iat. i«ht vetensk. halv-. ~ breve [-bri:v] s mus. heltaktsnot. ^circle [-sa:%kl] s
halvcirkel, ^circular [-sa:'kjula] a halvcir-kelformig. ^colon [-kou'lan] s semikolon, ^•detached [-ditae'tjt] a om
hus till hälften fristående, sammanbyggd på en sida. final [;fai'nal] s sport, semifinal. ~Iunar [-l(j)u:/na] o
halvmånformig. seminalll [si:/min(a)l, sem-] a frö-, sades-; ~ fluid sädesvätska; in the ~ state i frö (outvecklat
tillstånd); ~ principles principer fulla av konsekvenser, -rist [se'minarist] s seminarist se foij. -ry [se'minari] s 1.
nu mest rom. kat. prästseminarium. 2. büdi. plantskola Eof vice {heroes)]. semill-official [se'mi|afi'Jal] a°
halvofficiell, officiös, -quaver [-kweiva] s mus. sextondels +not.

Semitlle [si:'m|ait, sem-] I. s semit. II. a semitisk. -Ic [simi'tik] a semitisk. -Ism [-itizm] s semitism.

semilitone [se'miltoun] s mus. halvton. -vowel [-vau'al] s spr&kr. halvvokal. - -weekly [-[-wi:'k-li]-] {+[-wi:'k-
li]+} a utkommande &c två gånger i veckan, semolina [semali/na] s semolinagryn. sempiternal [sempita:'n(a)l] a°
iitt. evinnerlig,

evig, ändlös, sempstress [se/m(p)stris] s se seamstress. Sen. »rkortn. för senate, senator; senior. senary [si/nari] a
grundad på (bestående av

ei. indelad i) sex. senatlie [se'nit] s senat av. widi. -or [-a] s senator. -orial [senatorial] a° senatorisk. -or-



Ship [-ajip] s senatorsvärdighet, -us [-[senei'-tas]-] {+[senei'- tas]+} S lat. hist, romerska Senaten, send [send]
sent sent I. tr 1. sända, skicka ffor efter; to till; by med en lägenhet], avsända bud &o; ~ for av. rekvirera; ~ word
skicka bud (ett budskap) [that att; to inf. att ngn skall göra]; ~ along eftersända [letter], befordra vidare; ~ away
(off) skicka bort, se av. under 4; ~ down av. univ. förvisa; ~ forth se ~ out; in insända, ingiva [o.'s resignation sin
[-avskedsansökan],-] {+avskeds- ansökan],+} anmäla till tävling o. d. in o.'s name av. anmäla sig]; ~ off äv.
avsända [letter, parcel], expediera; om pers. följa ngn tm tåget, båten 4o, infinna sig vid ngns avresa; ~ on sända
(befordra) vidare; ~ out utsänd a, släppa Ut bok 1 marknaden; ~ round to a p. Skicka [bud] hem till ngn. 2. om
Gud, Försynen &c sända [rain, pestilence], förläna, giva, foga det så att.. [God ~ him a long life!]; God ~ it may
be so! Gud give att det vore så! 3. med pred.-fyiin. göra him victorious!]; ~ a p. mad {crazy) göra ngn tokig. 4.
skicka i väg [-[bullet];-] {+[bul- let];+} driva; slunga, jaga; ~ flying a) ge ngn ett slag så att han vacklar, slunga i
väg; b) köra på dörren (bort, ut); c) skingra, driva på flykten [enemies]; the blow sent him staggering slaget kom
honom att vackla; ~ away (off) köra bort (av), av|visa, -färda; ~ off av. avskjuta; slunga iväg; ~ out (forth) skjuta,
frambringa [leaves], utsända [stéam], utbreda, sprida [odour]; ~ up driva (pressa) upp [prices]. II. itr skicka bud
[he sent to warn me]. ~er [-a] s avsändare. ~-off [-o/f] 8 1. ledsagande tin tåg, båt &c vid avresa. 2. berömmande
recension av bok. Seneca [se'nika] npr.

Senellgal [seni|go:'l] npr. -galese [-' -go:li:'z] a senegalisk. -gambia [-gæ'mbia] npr Sene-gambien.

senescenllce [sine'sn|s] s senescens, begynnande ålderdom. *t [-t] a till åren kommen, som börjar åldras,
seneschal [se'nijl]* hist. seneskalk, hovmästare

i förnämt hus.

senillle [si/nail] a senil, ålderdomssvag, ålderdoms-, gubb-. -ity [sini'liti, sen-] s senilitet, ålderdomssvaghet,
senior [si/nja] I. a äldre tm åren, i tjänsten o. d. [to än]; man univ. äldre student; ~ partner firmas chef; the ~
service marinen i mots. t. armén; John Smith »v (wrk. sen. ei. sr.) John Smith den äldre; ~ wrangler se under
wrangler; he is two years ~ to me to me by two years, two years my han är två år äldre än jag. II. s en som är den
äldre (äldste, förste, förnämste) i tjänsten o. d.
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sensation [sensei'Jn] s 1. sensation, sinnesförnimmelse, känsla [of cold (pain, thirst)]. 2. sensation, uppseende,
uppståndelse; make (cause, create) a great ~ väcka stort uppseende. 3. sensation, ngt sensationellt [the latest ~al
f-(a)l] a0 1. sinnes-, sensations-. 2. sensationell, uppseendeväckande, ^alism [-alizm] s 1. m. sensualism. 2.
böjelse för det sensationella, sensationsjmakeri, -lystnad.

senslle [sens] I. s 1. sinne [the Jive ojs: the oj of hearing, the oj of sight, the oj of smell, the o,of taste, the o, of
touch]; biidi. ojs pi. förstånd, besinning; sans, medvetande; lose o.'s *\ts förlora besinningen (sansen,
medvetandet); recover (come to) o.'s ojs återfå (återkomma till) sans ei. besinning[en], åter komma till förnuft; in
o.'s o>s (ay. in full enjoyment ei. possession of o.'s ~s) vid sina sinnen[s fulla bruk], vid full besinning (sans), vid
sunt förnuft; [be, drive, frighten] out of o.'s ojs [vara, skrämma] från sina sinnen (från förståndet ei. vettet); bring
to o.'s ojs föra till besinning, bringa till förnuft. 2. förmåga av uppfattning, känsla [of av], medvetande, sinne [for,
of för]; the moral ~ den moraliska (sedliga) känslan; ~ of beauty (for the beautiful) skönhetssinne; ~ of duty
pliktkänsla; ~ of honour hederskänsla; ~ of humour sinne för humor; ~ of o.'s own importance känsla av sin egen
betydelse; of locality lokalsinne; of pain känsla av smärta; ~ of propriety känsla för det passande,
anständighetskänsla, takt; under a o* of i känslan av (medvetandet om). 3. gott förstånd, omdöme, förnuft i friare
bet.; common (sound, good) oj sunt förstånd (förnuft); a man of common oj en man med gott (praktiskt) förstånd
(med sunt omdöme); he has plenty of oj han har en god portion sunt (praktiskt) förstånd; he had o* enough (the
[jgood] not to say anything han hade det förståndet (var klok nog) att tiga; speak oj to tala förnuft med; talk ~
tala förnuftigt: what is the ~ of talking like that? vad ligger det för mening i att prata så där? 4. ords betydelse,



mening, bemärkelse; make o> ge mening; it makes good oj det ger god mening; it makes no o. det ger ingen
förnuftig mening; make oj of it få ngn mening däri; in a [certain] ~ i viss mening, på sätt och vis; in a legal
(literal) oj i juridisk (bokstavlig) mening; in a (the) limited {nar row, restrict ed) ~ i inskränkt betydelse; in a
(the) strict {proper) o, i egentlig betydelse. 5. förhärskande mening (åsikt), stämning; collect the oj of sondera
stämningen hos; speak the oj of the citizens uttala den rådande meningen hos medborgarna; take the OJ of the
meeting genom anstånd omröstning o. d.

inhämta mötets mening. II. tr märka, ha en förnimmelse av, uppfatta. *eless [-lis] a° 1.

oförståndig, oförnuftig, orimlig. 2. sanslös, utan sans; become ~ förlora sansen (medvetandet); strike ~ av.
bedöva. -ibiiity [-ibiliti] s känselförmåga, mottaglighet för sinnesintryck, känslighet [to för], känsligt sinne, ofta
pi. ömtålighet, -ibie [-abl] a° 1. förnimbar [to för sinnena]. 2. kännbar, märkbar. 3. medveten [of om]; be oj of
av. ha förnimmelse av, kunna förnimma; ha sinne (känsla) för, vara övertygad om, märka, inse [av. be oj that]. 4.
förståndig, klok [man, compromise]; that is very oj of him det är mycket förståndigt av honom. 5. vid besinning
(sans). 6. åid. sensibel, känslig [to för], -itive [-itiv] a° av. om sak. känslig E*o för], mottaglig för intryck o. d.,
ömtålig, sensitiv, sensibel; paper fotogr. ljuskänsligt papper;

plant bot. Sensitiva. -Stivity [-iti'viti]s känslighet. -itization [Mtaizei'Jn] s fotogr. sensibili-sering. -itize [-itaiz] tr
fotogr. sensibilisera. -o-rlal [-o:'rial] a fysioi. sensoriell. -orlum [-o/riam] s fysioi. sensorium. -ory [rari] a se -
orial. sensual [se'nsjual, sen Ju-] a° 1. sinnlig, köttslig, vällustig, sensuell. 2. oi. sensualistisk. ^Ism [-izm] s
sensualism, sinnlighet. -ist] s sensualist, sinnlig människa. ~ity sensjuae'liti, senju-] s sensualitet, sinnlighet.

sensuous [se'nsjuas, senju-] a° sensuell, sinnlig, sent [sent] imp. o. pp. av send. sentenllce [se'ntans] I. s 1. jur.
utslag, dom i brottmål av. biidi. [on över]; pass oj on avkunna dom över; serve o.'s ~ avtjäna sitt straff; under oj
of death döds-, liv|dömd. 2. gram. mening, [isht huvudjsats; simple oj enkel sats; complex oj mening;
subordinate o» bisats. 3. sentens, tänkespråk. 4. åid. uttalad åsikt. II. tr fälla dom över, döma [to till], •tlous
[sente'njas] a° 1. lakonisk, koncis, kärnfull. 2. sententiös, aforistisk. sentienllce [se'nj(i)an|s] s känsloförmåga, -t
[-t] a° kännande, förnimmande; med känsloförmåga, känslig [nervé\. sentiment [se'ntim|ant] s 1. andlig isht
moralisk känsla of gratitude (pity)]\ marriage of oj inklinationsparti. 2. ofta pi. stämning, uppfattning, tänkesätt,
tankar, mening [on i fråga om]; public oj stamningen bland allmänheten; express o.'s ojs ge uttryck åt sina
känslor (sin uppfattning). 3. känslosamhet, -pjunk; a man of oj en känslomänniska. 4. inro mening, grundtanke,
ledande idé. 5. kort skåltal, utbringande av en skål [conclude o.'s speech with a oj; give a ~al [-e'nt(a)l] a0
sentimental, känslo|full, -sam; value affektionsvärde. sialism [-e'ntalizm] s känslosamhet. ~ al i st [-e'ntalist] s
känslomänniska, känslosam människa, ^aiity [-[-an-tse'liti]-] {+[-an- tse'liti]+} s sentimentalitet, känslosamhet,
realize [-e'ntalaiz] itr vara känslosam, hänge sig åt sina känslor.
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serious

sentinel [se'ntinal] I. s vaktpost, skyltvakt; stand o» stå på post. II. tr poet, hålla vakt över (i).

sentry [se'ntri] s & vaktpost, skyltvakt; keep (stand, be on) hålla vakt. *v-box [-boks] * post-, vakt|kur. ~-go [-
gou'] s vaktpost» pa-t ruller in g fram o. tillbaka, sepal [si:pl, sepl] s bot. blomfoder|blad, -flik. separllability
[separ|abi'liti] s skiljbarhet. -able [-abl] a° skilj bar. -ate I. [-it] a skild [from från], av-, en-, sär|skild, separat;
three times tre olika gånger; ~ estate hustrus enskilda egendom; ~ maintenance makes underhåll åt hustru vid
hemskillnad. II. [-it] s separat-, sär|tryck. III. [-eit] tr 1. [av]skilja [from från], av-, sönder|déla [into i]. 2. separera
[milk], frånskilja [cream], sortera [grain, fruit]. IV. [-eit] itr [åt]skiljas, separera, skiljas från varandra, gå åt var
sitt håll; she has «vcZfrom her husband hon har flyttat från sin make. -ately [-itli] adv separat, var för sig. -ation
[-ei'Jn] s [av]skiljande [from från], skilsmässa, avsöndring; jur. akta makars hemskillnad; judicial «vr av domstol
ålagd hemskillnad. -atism [-atizm] s isht kyrki. separatism. -atist [-atist] s kyrki. o. poiit. separatist, -ative [-ativ] a



[åt]skiljande. -ator [-eita] s separator, -atum [-ei'tam] s se -ate II. sepia [sir'pja] s sepiabrunt. sepoy [si/poi] s iud.
infödd soldat i engelsk tjänst, sepsis [sepsis] s iak. sepsis, sept [sept] s isht på Irland stam, klan. sept- [sept] pr ef
sju-. ~ angular [-se'ggjula] a geom. sjuhörnig.

September [sapte'mba] s september, septllenary [sept|i:'nari] I. a sju[års]-. II. s sjutal. -ennate [-e'nit] s styrelsetid
av 7 år. -en-nial [-e'nial] a sjuårig; återkommande vart sjunde år. -et[te] [-e't] S mas. Septétt. septic [se'ptik] a iak.
septisk. septuagenarian [se'ptjualdgins'arian] s sjuttio-åring. (S)-gesima [^--dje'sima] s sondagen Sep-tuagesima.
-gint [-djint] s septuaginta. sepulilchral [sipA'lkral] a° grav-, begravnings-; gravlik [voice]; ~ monument
gravvård; ~ mound gravhög, -chre [se'palka] s mt. isht uppbyggd ei. uthuggen grav, grift; the Holy Sr* den
Heliga Graven; whited ~ bibi. vitmenad grift, -ture [se'paltja] s begravning, jordande.

sellquacious [silkwei'Jas] o° 1. osjälvständig. 2. konsekvent, -quel [sii'kwal] s 1. följd, fortsättning; in the ~ i det
följande, sedermera. 2. följd, resultat, utgång, -quelja [-kwi/la] s (pi. -se [-i:]) iak. följdsjukdom. -quence [-[si-/-
kwans]-] {+[si-/- kwans]+} s ordningsföljd, serie, rad; kort. svit [o f\j of cZwös]; the ~ of events händelsernas
gång; of tenses gram. tempusfoljd; in rapid ~ i snabb följd, -quent [si/kwant] a [-l.[efter]-följandé,-] {+l.[efter]-
följandé,+} som följer på [to ngt]* 2. därav följande, som följer av (ur) ^.up^on, to ngt].

-quential [-kwe'njXa)!] a° följande [to på]; i

oavbruten följd.

sequestller [sikwe'st|a] I. tr 1. avskilja, isolera; ^ o. s. from the world draga sig undan [från] världen. 2. jur.
sekvestrera, belägga gai-denärs egendom àc med kvarstad,lägga beslag på, beslagtaga; konfiskera. II. itr jur. om
anka göra sig urarva. -ered [-ad]pp o. a isht avskild, isolerad, enslig [life, cottage], -rate [-reit] se -er I., 2. -ration
[si:kwestrei'Jn] s jur. sekve-ster, sekvestrering, [beläggande med] kvar-Btad, beslagtagande, -rator
[sir'kwestreita] s jur. förvaltare av beslagtagen egendom, sequin [sil'kwin] s hist, sekin venetianskt guldmynt

omkr. 8,50 kr. S. E. R. förkortn. för South-Eastern Railway. ser. förkortn. för series.

seraglio [sera:'lio(u)] s seralj, turkiske sultanens

palats; harem. seraph [se'raf] s (pi. 0. ~*im) s seraf; the Order of the Sf>jim svenska Serafi mer orden, c[al°]
[sarse'flk, -(a) 1] a serafisk; hänryckt, brinnande.

Serb [sa:b] I. s 1. serb[ier]. 2. serbiska språket. 31. a serbisk. ~ia [-ia] npr Serbien. ~ian [-ian] s o. a se Serb.

Serbonian [sa:bou'nian] a, the bog Serbon-

eka träsket i Egypten, biidi. om försumpning, hopp* löst tillstånd.

sere [sia] a litt. el. poet. vissen, förtorkad [leaves, age].

serenade [serinei'd] I. s serenad [give a ^ to a p.]. II. tr uppvakta med serenad, ^r [-a] s serenadgivare, serenata
[serina:'ta] s mus. serenata, serenad, serenlle [siri:'n] I. a° klar och lugn, fridfull [sky, look, life]; all ~ S se all
right; His (Your &e) Highness förr titel för tyska furstar Durch-laucht. II. s % klar himmel, lugnt hav. III. tr poet.
göra klar (lugn), -ity [sire'niti] s klarhet, lugn, stillhet, frid; Your ào Sse Serene Highness.

serf [sa:f] s livegen, träl. ~age [-idg], ~dom [-dam], 'xrhood [-hud]« livegenskap, träldom. serge [sa:d3] s sars
slags yiictyg; cheviot; silk ~ sidensars.

sergeant [satdjnt] s 1. & sergeant; major nng. fanjunkare. 2. vid polisen överkonstapel. 3. se serjeant. <^Ship [-
Jip] s X sergeantsbeställning, serilial [si'ar|ial] I. a° i serie, serie-, periodisk; /v» rights förlagsrätt till följetong o.
d.; ~ story följetong. II. s följetong, -atim [-iei'tim] adv i regelbunden följd, i tur. -es [-i:z, av. -i(i:)z] (pi. s serie,
följd, Täcka; in ~ i [ord-ni ngs]följd. seringa [sari'gga] s Seringueira brasil. gummiträd. Seringapatam
[sarixggapata:'m] npr. serio-comic [si'ario^ujko'mik] a på en gång allvarlig och skämtsam, serious [si'arias] a 1.
allvarlig, allvarsam, biidi.
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av. viktig, betydande, betänklig [attempt, illness, question, rival]; I am oj [about it] jag menar allvar, det är mitt
fuiia allvar; to be oj allvarsamt sagt; it is a oj thing (business) det är en allvarlig (betänklig) sak. 2. F allvarligt
(religiöst) sinnad, religiös. [-li] adv allvarligt &c, på allvar; speaking, to speak »v allvarsamt talat (sagt); oj?
menar du allvar? 1 mean oj by you jag menar allvarligt med dig; take oj taga på allvar; think oj of vara starkt
betänkt på att. ~-minded [-[-mai'n-did]-] {+[-mai'n- did]+} a allvarligt sinnad,

i eng. pari. bärold som även överrakar ordningen; S^-at-LciW förr jurist av högsta rang bland bar-risters.

Serjeantson [scudjntsn] npr. sermon [sa/man] I. s 1. predikan [on över]; the Soj on the Mount Bergspredikan; lay
oj lek-mannapredikan; book of ojs postilla, predikosamling; deliver (preach) a ~ hålla en predikan. 2.
straffpredikan, uppläxning. II. tr läxa upp, läsa lagen för. ^ette [-e't] s kort predikan, betraktelse. ~ize [-aiz] tr o.
itr predika, hålla [straffpredikan [för], serous [si'aras] a serös, vattenblandad. serpent [sa:pnt] s isht bibi. o. större
orm. ~-charm-er [-tja:ma] s ormtjusare. ^-eater [-i:ta] s zooi. Serpentarius ormfalk, sekreterarfågel. ~ine [-ain] I.
a ormliknande, slingrande, biidi. förrädisk, listig. II. S 1. the långsmal slingrande damm i Hyde Park. 2.
skridskoåkares skärombyte-ögla. 3. min. serpentin. III. itr slingra [sig], serratlle [se'rit], -ed [serei'tid] a
sågtandad.

-ion [serei'Jn] s sågtandning. serried [se'rid] a isht ^ tätt sluten (hopträngd)

[ranks led], serum [si'aram] s iak. serum, servant [sa:vnt] s tjänare i aiia bet., tjänsteflicka, jungfru, betjänt, dräng
&c; o>s pi. ar. tjänstefolk, betjäning, ibi. husfolk; ~ of oj» Guds tjänares tjänare isht påTetitei; civil o, tjänsteman
i statsförvaltningen; domestic (indoor) o/ tjänare inomhus; outdoor oj tjänare utomhus: kusk, trädgårdsmästare
&c; public o* statstjänsteman; the ~s' hall tjänstefolkets matsal i större hushåll; Your humble oj åid. ss.
arslutnlng i brev Ödmjukligen; Your obedient oj se obedient. ~-girl [-ga:l], ~-maid [-mfeid] s tjänsteflicka,
jungfru, hembiträde, serve [sa:v] I. tr 1. tjäna [for, as till, såsom], vara i tjänst hos, betjäna, passa upp på;

a rope
(tjänstgöra) som; nothing would oj him but the best endast det bästa var gott nog åt (dugde för) hopom; ~[s] you
right! det var rätt (lagom) åt dig! 4. behandla [shamefully], 5. fullgöra, sköta [office]; ~ o.'s apprenticeship tjäna
sin lärotid; ~ two parishes sköta (tjänstgöra i) två församlingar; ~ a sentence avtjäna ett straff; ~ [out] o.'s time a)
tjäna ut [sin tid] i en tjäost; b) avtjäna fängelsetid, straff o. d. 6. servera av. biidi. [o, a p. a trick spela ngn ett
spratt], sätta fram mat, taga in, duka upp; dinner is ojd middagen är serverad, det är serverat; ~ a p. with servera
ngn ngt, äv. förse ngn med ngt; ~ a p. with the same sauce ge ngn lika gott igen, betala ngn med samma mynt; ~
out ut|spisa, -portionera, -dela [rations, ammunition]; oj a p. out ge ngn hans beskärda del (lika gott igen),
behandla ngn efter förtjänst; ~ round (up) servera, sätta fram, sätta på bordet. 7. & servera, betjäna [gun], 8. jur.
delgiva; oj a p. with a writ (summons), oj a writ (summons) on a p. delgiva ngn en stämning. 9. i tennis sör-va,
serva [a ball], II. itr 1. tjäna [as, for såsom; to inf. till att], vara i tjänst, tjänstgöra [in the army, in India], fungera;
oj as a warning tjäna som (till) varning; ~ on a jury sitta i en jury; o, up from the ranks tjäna sig upp ur ledet av.
Midi. 2. servera, passa upp [^ at table]. 3. gagna, passa, duga; it will oj det duger (passar); when the chances o,d
när tillfälle erbjöd sig, när det passade bäst; as memory ojs när man kommer ihåg; as occasion ojs när tillfället är
gynnsamt, när det passar bäst, vid lämpligt tillfälle; the wind o,d vinden blev (var) gynnsam. 4. i tennis sörva,
serva. Hl. s i tennis sörv[ning], serv[ning] [whose oj is itf],

Servia [sa/via], o>n [-n] se Serbia[n].

service [sa/vis] s 1. tjänst i atia bet., tjänstgöring, tjänsteförhållande, tjänsteplikt; the \jighting]ojS vapenslagen
armén, flottan, flygvapnet, försvaret, krigstjänsten; the Army Soj Corps trängen ss. truppslag; the Civil So,
statsförvaltningen; the preventive oj tullbevakningen; [the] public oj allmän tjänst, statstjänst; the secret oj
hemliga polisen; the telegraph oj telegraf-

+verket; the oj rifle armégeväret; do (render) oj tjänstgöra, göra tjänst; do (perform) the oj of göra tjänst som ei. i



stället för; en-ter a p.Js »v träda i ngns tjänst; hove seen [active] ~ ha varit med i krig (fält), ha luktat krut, biidi.
ha varit mycket med [där det gick hett till]; have seen o> av. vara mycket använd (nött); have seen some ~
together ha kamperat ihop; take oj with taga tjänst hos; be at a p.'s o» vara (stå) till ngns tjänst (förfogande); fit
for oj tjänst|bar, -duglig; retire from oj avgå ur tjänsten, taga avsked; be in a p,'s oj vara i ngns tjänst; go [out\
into (to) oj om tjänstefolk taga tjänst; take into o.'s oj taga
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i sin tjänst; on i tjänst[göring], i tjänsteärenden; On His Majesty's ss. påskrift [-tjänstebrev]-] {+tjän- stebrev]+}
[fork. 0. H. M. £.]; out of ~ utan tjänst. 2. gjord tjänst [ar. a piece of bistånd, gagn, nyttn; will you do (render) me
a f>u? vill ni göra mig en tjänst; do good o- vara till stor nytta [to för]; offer (tender) o.'s erbjuda sina tjänster;
stand a p. in good ~ vara ngn till god hjälp (stor nytta); can I be of \any\ ~ to you? kan jag stå er till tjänst [på ngt
sätt]? 3. gudstjänst, kyrklig förrättning ei. akt, [del av] mässa [iburial (communion) divine ~ gudstjänst;/^ ~
mässa med musik [mots, plain after [*A«] ~ efter gudstjänsten; go to [the\ ~ gå till gudstjänsten. 4. servering, av.
X om kanoner. 5. bords-servis [av. table-*»; dinner (tea) 6. jur. delgivning [of a writ av stämning]. 7. i tennis
sörv[ning], serv[ning]; whose ~ is it? vem skall sörva (serva)? 8. vördsam hälsning [send o.'s ~ to a />.]. 9.
'service' för bilar, kundtjänst. 10. trafik; drift [bus rörelse, ^ability [-abi'liti] s 1. brukbarhet, användbarhet,
tjänlighet, gagn, nytta. 2. tjänstvillighet. <vable [-abl] a° 1. tjänstbar, tjänlig, användbar, nyttig, brukbar [person,
[-reminder];-] {+remin- der];+} varaktig, hållbar. 2. tjänstvillig, -ak-tig. svableness [-ablnis] se -ability. <xs-book
[-buk] s kyrkohandbok.

och en natt sesam, öppna dig! sesquipedalian [se'skwipidei'lian] a halvannan

fot lång; om ord o. uttryck långrandig, session [sejn] s isht om pari. ei. domstol 1. sammanträde, sittning. 2.
session[stid], mötestid, ibi. ting; hold be in ~ vara samlad (i verksamhet); the Court of S*» i skotti. Högsta
civildomstolen; extraordinary ~ urtima möte; petty ting för mindre brottmål under ledning av 2 el. flera
fredsdomare; quarter kvartals-ting för grevskap under ledning av dess samtliga fredsdomare. 3. isbt skotti. o. Am.
univ. termin. ~al [-(a)l] a° sessions-, gällande för en session ei. ett år, års-, set [set] set set I. tr 1. sätta i aiim.,
ställa; ^ o.*s heart on fästa sitt hjärta vid; ~ o.'s hope on sätta sitt hopp till; little by sätta föga värde på, fråga
föga efter; ~ matters straight ställa allt till rätta; much (store) by sätta stort värde (hålla mycket) på; ~ o.'s teeth
bita ihop tänderna isht biidi., stå på sig; a ball rolling rulla i väg ett klot; ~ a machine

going sätta i gång en maskin; ~people laughing komma folk att skratta; rv o. s. an object sätta sig ett mål fore; o.
s. to inf. ff) besluta (bestämma) sig för att: 6) gripa sig an med att; ~ against sätta upp mot ss. motvikt; sätta
(reta) upp ngn (görangn avogtstämd) mot; ~ o. s. (o.'s face) against motsätta sig, mota, ogilla; ~ at defiance trotsa;
~ at ease stilla, lugna; ~ at liberty försätta i frihet, frigiva; ~ at work sätta till arbete; sätta i gång arbete ei.
maskin; ~ before a p. sätta fram för ngn, wwi. framlägga för (förelägga) ngn; ~ before o. s. av. göra till sin
uppgift; ~ in order ställa i ordning; a p. in the way visa ngn vägen, hjälpa (visa) ngn till rätta; ~ a p. on his way
aid. följa ngn ett stycke till vägs; ~ a dog on to (at) tussa en hund på; ~ a p. over sätta ngn tin uppsikt över; ~ a p.
to sätta ngn till ett arbete o. d.; ~ pen to paper sätta pennan till papperet, fatta pennan för att skriva. 2. sätta,
plantera [hedge,plant], så [seed], 3. besätta [with jetoels]. 4. insätta; infatta [gem; in gold]. 5. tillsätta, sätta till
[sat7]. 6. sätta Ut fälla el. snara; ställa fram stolar; ut|ställa, -sätta vakt, poster. 7. ställa klocka [by efter]; gillra
[upp] faiia. 8. bestämma, fastställa; förelägga ngn en uppgift o. d. [problem, task], isht utge (sammanställa)
examens-uppgift Eexamination paper]; ålägga ngn [-[punishment];-] {+[pun- ishment];+} r\> an (a good)
example föregå med [gott ei. eget] exempel; ~ the fashion diktera modet; ~ a price åsätta pris [on på vara]. 9.

the table duka bordet. 10. sätta på spel, våga [stake, o.'s life; [up~]on på ngt]. 11. sätta (ställa) i ordning, ater
sätta till rätta; dra[ga] i led [bone, joint, limb]. 12. vässa, bryna [sate]; draga, strigla [razor]. 13. mus. sätta: ~ to



music sätta musik till text. 14. boktr. [upp]sätta [av. ~ up]. 15. <£ the land pejla land. 16. med adv. ~ ashore
landsätta; ~ aside a) lägga undan, avsätta, undantaga [for till, för]; b) upphäv», kassera; c) åsidosätta, sätta sig
över, förbigå; ~ back a) hejda, stoppa; 6) vrida tillbaka klocka-, ~ down a) sätta ned, avlämna [load, passengers];
6) nedskriva Eav. ~ down in writing], anteckna, skriva upp [to a p.'s account på ngns räkning]; c) tillskriva, ge
[to ngn] skulden för; d) anse, betrakta [as som, för], taga ngn [for för]; ~ forth a) förkunna, offentliggöra; 6)
fram|-lägga, -ställa, skildra; c) aid. fram|häva, »hålla, pryda; utveckla prakt; ~ forward vrida fram klocka, föra
framåt eg. o. biidi., befrämja; ~ off a) fram|häva, -hålla tm rördel, låta framstå, förhöja, pryda; b) sätta i gång [-
ing med att Skratta, prata o.d.], komma (få) ngn att göra ngt; c) avsätta, reseryera; ~ on egga, hetsa, driva, F sätta
upp ngn [to till; to inf. till att]; ^ out a) sätta ut i aiim., utplantera, sätta fram stolar &e; b) utstaka; c) fram|visa, -
lägga, -ställa, utlägga, skildra; d) pryda; ~ together a) sätta
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ihop i aiim.; b) tussa ihop; ~ up a) sätta (ställa) upp i allm.; slå (spika) upp; b) uppföra byggnad, uppresa; c) sätta
upp [business, loom], inrätta, grunda £factory, institution], upprätta; lägga sig till med [carriage]; oj up
housekeeping sätta [eget] bo; d) [upp]sätta ngn som härskare [over över]; e)boktr. sätta upp [article, page]; f)
etablera ngn [in business, as a [-tobacconist];-] {+tobac- conist];+} g) uppställa [theory]; h) utstöta, uppgiva
[shriek, protest3; o* up a laugh ar. slå till ett skratt; i) bringa på benen, kurera; j) framkalla, förorsaka [soreness];
k) be oj up with (in) vara väl försedd med ngt. II. itr 1. biidi. sätta sig, stadga sig, bli fastare, hårdna, styvna,
stelna, tjockna; a blossom ojs en blommagåri frukt; when his body (character) has oj när hans kropp (karaktär)
vunnit stadga (stadgat sig); his eyes o* hans ögon blevo stela; his face oj hans ansikte fick ett hårt uttryck
(stelnade till); fruit ojs frukt bildas; a tree ett träd sätter frukt. 2. om himlakropp o. biidi. gå ned, sjunka; his star
has (is) ~ hans stjärna har gått ned (dalat). 3. om tidratten, havsström &o antaga en viss riktning, strömma [the
tide ~S in (out)]. 4. om jakthund Stå för lägel, göra stånd. 5. dans. figurera to [-partners],-] {+part- ners],+} 6. om
kläder sitta [well, badly], 7. med adr. el. prep. oj about företaga sig, gripa sig an (taga itu) med [-ing att], börja; at
anfalla; forth bege sig i väg (åstad) [on a journey], avresa [for till], sätta sig i marsch;

^ forward åid. se föreg.; ~ M ö) om årstid, tillstånd

o. d. inträda, börja [it oj in to rain], börja på fullt allvar, stadga sig, om mörker, dimma &o falla på; 6) om pers. t/
in to gripa sig an med, slå sig på; o, off bege sig av, avresa [for till]; sätta iväg [to the woods, after a p. efter ngn];
f\j on överfalla, kasta sig över; ~ out a) bryta upp, bege sig av (iväg, åstad) [on [-ajour-ney],-] {+ajour- ney],+}
avresa [for till]; 6) börja [sin [-verksamhet]-] {+verksam- het]+} [in life (the world)], Midi. ar. utgå [from från]; ~
out in business börja som affärsman; he had not much to o, out upon han hade inte mycket kapital att göra början
med; ~ to a) adr. gripa sig an (taga itu) med saken, F hugga i ei. klämma till; b) prep. skrida till rerket [<v to
work]; ~ up a) etablera sig [as a [-dentist];-] {+den- tist];+} oj up for O. S. etablera sig p& egen hand, bliva sin
egen, börja egen affär [ar. ~ up in business (trade)]; b) o, up for göra anBpråk på att vara, ge sig ut för [a scholar;
ar. ~ up to be a scholar], vilja gälla för;setting-iii
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finputs, sista avputsning. ~-in [-i'n] s inträdande, början; the ~ of [thè\ winter vinterns inbrott. <x;-off [-o(:)'f] s
se set-off 3. ^-stick [-stik] s 1. planter[ings]pinne. 2. boktr. vinkelhake.

1. settle [setl] s högryggad bänk ofta med låda

nedtill.

2. settllle [setl] I. tr 1. [in]sätta i en fast ställning, sätta tillrätta [feet in stirrups; an invalid among pillows], äv.
giva en fast ställning i världen, sätta bo åt, etablera; be ^d av. vara installerad £in a new cottage]; get o.'s daughter



{in life] få sin dotter försörjd; ~ o. s. a) slå sig ned, sätta sig tillrätta [in a chair]) b) bosätta sig, slå sig ned; av.
sätta eget bo, gifta sig; c) lugna sig; d) bestämma sig [to för]; ~ o.'s mind on fästa sitt sinne vid. 2. bringa till
fasthet (lugn, visshet &c), sätta i ordning, slutgiltigt ordna, uppgöra, avgöra, göra slut på, F klarera, klara; lugna
[doubts], ställa tillfreds; that's ~d det är uppgjort (avgjort); clear weather will ~ the roads vackert väder gör
vägarna fasta; ^ an account (a bill) göra upp (likvidera) en räkning; ~ o.'s affairs ordna sina affärer, isht beställa
om sitt hus; that the matter (question) detta avgör saken (frågan); ~ a quarrel bi-lägga en tvist; a liqueur to ru o.'s
dinner en likör för att bättre smälta maten; up [-[«accounts]-] {+[«ac- counts]+} avsluta räkning (konto), göra
upp; ~ up differences göra upp mellanhavanden; you must get it up dumåste få saken ordnad (uppgjord, F klarad).
3. fastställa, bestäm-

. ma Edate, day], förordna om [the succession tronföljden], anslå (tillförsäkra) underhåll o. d. [an annuity, all o.'s
property; [up~\on a p. åt ngn]. 4. F expediera, tysta munnen på, göra slut på, döda. 5. låta ngn bosätta sig Jews in
Palestine]. 6. kolonisera, bebygga. 7. låta bottensats sjunka ei. sätta sig, klara [coffee, soup]. II. itr 1. sätta sig i
flera bet., sätta sig tillrätta, slå sig ned Eofta ~ down; to din-ner (reading)], hamna, om rägei o. d. slå ned [on a
tree], om dimma, damm &o lägra (lägga) sig, om sjukdom lägga (slå) sig på on the lungs]. 2. biidi. vani. ~ down
slå sig till ro, bliva stadgad, stadga (lugna) sig; etablera sig; ~ down in (to) business bliva affärsman; ^ down in
life av. sätta bo, gifta sig; ~ down into övergå till att bli, ibi. hamna såsom [he ~d down into a schoolmaster in a
country town]) ~ down to married life gifta sig; ^ down to o.'s work börja vänja sig vid (finna sig i) sitt arbete. 3.
bli fast (stadig) till sin beskaffenhet, isht om väderlek stadga sig, bli varaktigt vackert; the wind ~d in the west
det blåste ihållande västlig vind. 4. bestämma sig Eon för]. 5. Eofta ~ up] göra npp rakning [icill yon f^ for me?]
el. mellanhavande E~ with O.'s creditors]. 6. ned-, bojsätta sig, anlägga nybygge[n] Eofta ^ down]. 7. om hus,
grundval &o sätta sig, sjun-

ka; the ship <>od skeppet började sjunka. 8. sjunka (fällas) till bottnen, avsätta sig Eav.

out]; om vätskor klarna, -ed [-d] pp, a se settle I.—II., isht 1. avgjord, bestämd, uppgjord; påräkning Betalt; that's
^ det är avgjort, saken är klar. 2. fast, stadgad, stadig, ihållande, om väg torr, om väder lugnt och vackert; of ~
convictions med fasta grundsatser; the ~ order den bestående ordningen; he has no ^ home (habitation) han har
ingen fast bostad. 3. fast bosatt, -ement [-mant] s 1. fastställande, fastställelse, avgörande, lösning av en fråga. 2.
uppgörelse, betalning, hand. äv. utjämnande av räkning [in ~ of our account]. 3. avta 1; förlikning, bilägg|ande (-
ning) av tvist. 4. anslående av belopp [upon åt ngn], anslag till ngnsförmån, livränta, förordnande isht om
arvsföijd; marriage ~ jur. paktum; Act of arvföljds-

lag isht eng. successionsordningen av 1701. 5. murs àc

sättning, sjunkande. 6. hemortsrätt. 7. bebyggelse, bosättning i ett land, kolonisering; nybygge, koloni. 8.
'settlement' social Midn n£s-anstalt i storstads arbetarekvarter, -er [-a] S se Settle

I.—II., isht 1. nybyggare, kolonist. 2. S dråpslag; dräpande svar, avgörande ord. 3. aptitsup. -Ing [-ig] s 1.
fastställande, förordnande, stadgande. 2. uppgörelse äv. hand.; förlikning.

0. byggnads &o sättning. 4. pi. bottensats, fällning. 5. bebyggande, bosättning.

set-llto [sektor/] s F slagsmål, gruff; nappatag, dust. -up [-A'p] I. s hållning. II. a iuttr. well ~ med god hållning,
välutbildad, spänstig.

seven [sevn] I. räkn sju; six days out of ~ sex dagar i veckan; the ~ sleepers sju so vare; the SrKj Yeats' War
sjuåriga kriget. II. s sjua. refold [-fould] I. a sjufaldig. II. adv sjufalt. —-league [-li:g] S i sms. ~ boots sjumils-,
sjumila|stövlar.

Sevenoaks [se'vnouks] npr.

sevenllteen [se'vnlti/n] räkn sjutton; sweet ~ den ljuva sjuttonårsåldern, -teenth [-ti:'nf)]

1. a sjuttonde. II. s sjutton[de]del. -th [-J)] I. a sjunde; in the ~ heaven i sjunde himlen;



Day kväkares &o sabbatsdag; S^-day Ad-ventists sjundedagsadventister. II. s sjundedel. -thly [-j)li] adv för det
sjunde, -tleth [-tii£>]I. a sjuttionde. II. s sjuttion[de]del. -ty [-ti] räkn o. s sjuttio.

sever [se'va] I. tr 1. våldsamt skilja [the head from the body], av|hugga, -slita; biidi. äv. lösrycka, avsöndra; ~ o.
s. avsöndra (utbryta) sig [from the Church]. 2. mmi. skilja, söndra, splittra [friends, friendship]. II. itr brista; gå
isär, skiljas åt; ibi. handla var för sig.

several [se/vr(a)l] I. a enskild, särskild [each ~ ship]; skild, respektive, pi. av. olika [the ~ members of the board];
joint and ~ bond förbindelse med solidariskt ansvar en för alla och alla för en. II. pron flera, åtskilliga [of them]
failed]. ~ly [-i] adv särskilt, var[t] för sig; jointly and ~ en för alla och alla för en.

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangseverance
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severance [se'varans] s avskiljande, delning;

söndring, splittring, severlle [sivi'a] a 1. sträng i aiia bet. [look, master, sentence, cold, winter; \_up~\on mot],
omild, hård [blow], häftig, våldsam, skarp; om vader äv. kall, stormig. 2. svår, prövande [pain, competition, test],
kännbar. 3. ren. konstlös [architecture, beauty], koncis [language], -ely [-li] ado strängt &c; ~ wounded svårt
sårad; be oj felt vara mycket kännbar; leave oj alone sorgfälligt undvika, akta sig noga för. -it|y [sive'riti] s
stränghet, hårdhet; pi. -ies bevis på stränghet, sträng behandling; /v» of life strängt levnadssätt.

Severn [se'va(:)n], Severus [sivi'aras], Sevier [se'via], Seville [se'vil], Sèvres [seiv|r, -a] nprr.

sew [sou] tr o. itr pp. aw ~n [-n] 1. sy [a button on a coat; money into o.'s belt]; ~ona button sy i (fast) en knapp;
~ up sy ihop (igen) [hole, wound]; oj up money in a bag sy in pengar i en påse; ~ a p. up S göra ngn schackmatt
(utmattad, 'slut'); o,n up av. S berusad. 2. nåtla skor; häfta böcker, sewage [sju(:)'id3] I. s kloakvatten; ~ farm
lantgård vars fält gödas med kloakvatten. II. tr göda med kl oak vatten. Seward [sju(:)'|ad], Sewell [-el] nprr.

1. sewer [so(u)'a] s sömmare, sömmerska.

2. sewer [sju'a] I. s kloak, avloppsledning]; ~ rat kloakråtta. II. tr förse med kloaker (avlopp), /vage [-ridj] s
avlopps-, kloaksystem.

sewing [sofu/ig] s sömnad, sy'arbete, -saker; -v/ materials sybehör. ~-guild [-gild] s syförening. ^-machine [-
maji/n] s symaskin. ~-silk [-silk] s sysilke. sewn [soun] pp av szw.

1. sex [seks] s kön; the oj kvinnokönet; the fair (gentle) ~ det täcka könet; the weaker (softer) oj det svagare
könet; the sterner oj det manliga könet.

2. sex [seks] iat. räkn. ss. pref SQJL. ^agenarian [-adgins'arian] I. a sextioårig. II. s sextio-åring. ^agenary [-
adji'/nari] a sextio-; sextioårig. S^agesima [-adge'sima] s söndagen Sexagesima [äv. ~ Sunday], ^agesimal [-[-a-
d3e'sim(a)l]-] {+[-a- d3e'sim(a)l]+} a° mat. sexagesimal, ^ennial [-[-e/-nial]-] {+[-e/- nial]+} a sex|årig, -års-,
inträffande vart sjätte år. ~tan [-tan] a om feber &c återkommande var sjätte dag. ^tant [-tnt] s sextant. ~tet[te] [-
te't] s mus. sextett.

sexto [se/ksto(u)] S (pi. o/S [-z]) sext bokformat, rvdecimo [- -de'simo(u)] s sedes, sextondelsformat [vani.
förkort. 16mo], sexton [sekstn] s kyrk|vaktare, -vaktmästare, sexual [se'ksju|(a)l] a° sexuell, köns-; ~ desire
könsdrift; ~ organs könsorgan; oj system sexualsystem. ~ity [-[-æ'liti]ssexualitet,köns-lighet,-] {+[-
æ'liti]ssexualitet,köns- lighet,+} könsliv.

Seychelles [seije'lz], Seymour [si:'mo:] nprr.

shabby [Jse'bi] a° 1. tarvlig, lumpen, futtig [gift, trick], 2. luggsliten, sjaskig [clothes, felloios], ruskig, sluskig;
förfallen [house], 3. snål. ^-genteel [-djenti/l]» trasgrann, shack [Jæk] s Am. timmerkoja, shackle [Jækl] I. s 1.
boja, black, pi. av. fjättrar ofta bi]di. [the ojs of convention], 2. bygel a hängi&s &c. 3. teiegr. isolator. 4. &



schackel. II. tr belägga med bojor, fjättra; klavbinda. Shackleton [Jæ'kltan] npr. shad Qæd] s kon. zooi. stamsill
(Alosa). shaddock [Jae'dak] s pompelmus slags apelsin, shadlle [feid] I. s 1. skugga ej belyst ställe, frånvaro av
ljus äv. biidi., dunkel; the ojs of night nattens skuggor (dunkel); lights and ojs skuggor och dagrar; 40° in the ~
40 grader i skuggan; be in the ~ av. föra en obemärkt tillvaro; throw (cast, put) into the oj ställa i skuggan; under
the ~ of i skydd av; without light and oj utan skuggor och dagrar, entonig, enformig. 2. nyans, skiftning,
schattering av. biidi. [~s of green (opinion)]; delicate ojs of meaning fina betydelseskiftningar. 3. skymt,
hårsmån, 'smula', 'aning' [I am a ~ better to-day]; prices are a o> higher prisen stå en smula högre. 4. skugga, själ
efter döden; among the ojs (in the realm of ojs) bland skuggorna (i skuggornas rike); go down to the ojs nedstiga
till skuggorna, ö. skärm för ögon, lampa &c, glaskupa. II. tr 1. [be]skugga o.'s eyes with o.'s hand], skymma
[för], dämpa ljus, biidi. fördunkla. 2. vid teckning skugga. 3. låta färg övergå [into i] jfr följ. III. itr genom
nyanser småningom el. omärkligt Övergå [into i], -eful [-f(u)l] a skuggrik, -ing [-ig] s skuggning, -ow [Jæ/do(u)]
I. S 1. skugga kastad av ett föremål; the oj of death dödens skugga (annalkande); the ojs of night nattens
skuggor; coming events cast their o,s before kommande händelser kasta sin skugga i förväg; under the oj of o.'s
wing under sina vingars skugga; throw (cast) a oj kasta skugga. 2. skugga [si£ in the dunkel; obemärkthet; live in
the oj leva i skymundan (obemärkthet). 3. skuggbild; spegelbild; skenbild, fantom, vålnad; he is but the oj of his
former self han är blott en skugga av sitt forna jag; catch at o/s gripa efter skuggbilder; wasted almost to a oj
avtärd nästan till en skugga. 4. Midi. ngns skugga (ständige följeslagare). 5. skymt, hårsmån, 'minsta spår'
[without a ~ of doubt]. II. tr 1. mest poet. [be]skugga. 2. vani. ~ forth giva en dunkel bild av, skissera, antyda;
förebilda. 3. skugga, obemärkt följa efter ngn. -owy Qae'dotu)!] a° 1. skuggig, skuggande; dunkel. 2. skugglik,
overklig. 3. förebildlig. Shadrach []ei'dræk] npr bibi. Sadrak Shad wei I

[Jæ/dw(a)l] npr. shady [fei'di] a° 1. skuggig, skuggande, skuggrik; side skuggsida; on the oj side of forty över
fyrtio år gammal. 2. tvivelaktig, tve-

/x» hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt àSc militärterm «i» ty C term F familjärt P lägre språk S si
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tydig, betänklig; ljusskygg. 3. underhaltig, sämre [eggs], skral [prospects]. shaft [Ja:ft] s 1. [spjut-, pil-, kolonn-,
verk-tygs- &c]skaft. 2. pil av. biidi. of satire], 3. ljusstråle; åsk|stråle, -vigg. 4. spole & qa-der. 5. tornspira. 6.
bygg. skorsten den del som ar ovanför taket. 7. mek. axel[ledning]. 8. skakel, skälm. 9. schakt I gruva o. masugn.
10. upp-atriktad lufttrumma [av. ventilating /v-al-ley [-æNli] s mek. axel gång. Shaftesbury [Ja:'ftsb(a)ri] npr.
shaftll-horse [Ja:'ft|ho:s] s gaffelhäst vid tandem-

körning. -ing [-ig] s mek. axelledning, shag [Jæg] s 1. ragg, lurvigt hår. 2. schagg tyg. 3. slags stark finskuren
piptobak. ~gy [-'i] a° 1. raggig, lurvig, långhårig; buskig [eye-brows]. 2. om mark Ao skog-, snår|bevuxen.
shagreen [Jægri/n] s [s]chagräng. shah [Ja:] s schah persisk konung. Shairp Qeap] npr.

shake [Jeik] shook shaken I. tr 1. skaka, ruska, rista; biidi. uppskaka; he was much f\>n with (iat, by) the news
han blev mycket uppskakad av nyheten; ~ o.'s fist at a p. (in a p.'s face) knyta näven (hota) åt ngn; ~ hands with a
p., a p. by the hand skaka hand med ngn, taga ngn i hand; hands! av. din hand på det! *\j! F mest Am. = ~ hands!
^ o.'s head skaka på huvudet Eover, at åt]; ^ o.'s sides with laughter skratta så att magen hoppar; down skaka ned
[fruit from a tree]) ~ off skaka av sig \dust], av. göra sig kvitt (fri från) obehagligt sällskap, bekymmer o. d.; <vt
off thedust from (of) o.'s feet büdi. skudda stoftet av sina fötter; t\* out skaka ur, tömma; skaka ut [flag, sail]) a p.
out of sleep ruska upp ngn ur sömnen; up skaka upp (om') [pillow], skaka om7 [ingredients]; rycka (ruska) upp.
2. biidi. bringa att vackla [faith, ranks], rubba, försvaga [evidence], störa lugn. 3. mus. drilla på en ton. II. itr 1.
skaka, skälva, darra [with cold (fear) av köld (rädsla)], bäva [the earth shook]; ~ in o.'s shoes F darra av rädsla; ~
down à) bliva fast (kompakt); 6) komma till ro, lära sig trivas 0~in]to med förhållanden o. d.]; c) anordna
tillfällig bädd åt sig; ~ together F vänja sig vid varandra, lära sig trivas tillsammans. 2. mus. drilla. III. s 1.
skakning, skälvning; the pi. frossa ss. sjukdom; all of a ~ darrande i hela kroppen; give it a «v/ skaka på det! with



a ^ of the head skakande på huvudet. 2. upp skakning, stöt; in a in two (a brace of) F i ett nafs (huj). 3. mus. drill.
4. spricka i trad. 5. S no great f^s just ingenting att skryta med (att tala om). ~down [-dau'n] s improviserad bädd.
S~r [-a] s kyrkohist. 'skakare'

4-sekt.

Shakespearlle [Jei'klspia] npr. -lan [-spi'arian]

a tillhörande (liknande) Shakespeare, shako QVko(u)] s & schakå.

shaky [Jei'ki] o° 1. skakande, skälvande, darrande [hand]. 2. ostadig, skral [feel (look) olustig; rankig [table],
osäker, opålitlig [voters], vacklande [courage], svag [about o.'s grammar].

Shale Qeil] s min. lerskiffer.

Shall Qæl, J(a)l] hjälpv blott i pres. o. imp. (imp. should [Jud, Jad]) skall; / ~ be ruined jag blir (kommer att bli)
ruinerad; [1 promise that] it ~ be done (jag lovar att] det skall bli gjort; what rsj it bet vad får det lov att vara?
vad får jag bjuda på? he says he ~ (will) never manage it han säger att han aldrig kommer att lyckas med det.

shalloon [Jalu/n] S hand. chalon slags lätt ylletyg mest för foder.

shallop [Jae'lap] s & iatt öppen slup.

shallot [Jalo't] s bot. schalottenlök.

shallow Qæ/lo(u)] I. a° grund [water, stream], flat EcKffA]; biidi. ytlig, tom, kortsynt [argw ment, mind]. II. s
grund, grunt ställe. III. tr o. itr bliva (göra) grund, ^-brained [-breind], ~-pated [-peixtid] a ytlig, kortsynt,
enfaldig.

Shftlt [Jælt] (2. pers. sing. pres. av shall) aid. do skall [thou o* not steal].

Shaly [Jei'li] a lerskifferartad, lerskiffer-.

1. sham [Jæm] I. tr faiskeiigen föregiva, simulera [illness, a faint], hyckla, affektera; ~ madness av. spela
vansinnig; ~ sleep låtsa[s] sova. II. itr simulera, hyckla, förställa sig [he is only fuming], låtsa sig vara, 'spela'
[asleep, dead, mad]. III. s 1. förställning, föregivande, spegelfäkteri, 'spel', sken, skoj, humbug. 2. om pers.
charlatan, humbugsmakare, svindlare, ibi. hycklare. 17. a attr. falsk, låtsad, fingerad, sken-, förställd, föregiven;
~ excuse tom undanflykt; ~ fight fingerad strid, stridsövning.

2. sham [Jæm] s F förkortn. tor champagne 'cham-pis\

Shamblje [Jæmbl] I. itr släpa benen efter sig, lufsa, knega; -ing gait se följ. II. s släpande (otymplig) gång.

shambles [Jæmblz] s pi. men använd, ss. sing, slaktarbod, av. biidi. skådeplats för blodbad [the place became a

shame [Jeim] I. * skam [to för], blygsel; vanära, nesa; it is a sin and a ~ det är både synd och skam; think ~ to
skämmas (blygas) för att; what a en sådan skam! så skamligt! [fie] for fy skäms! ~ [up]on you! du borde
skämmas! fy skäms! ~ on him that . .! skam den som ..! bring ^ upon bringa vanära över: for very ~ för skams
skull; to the ~ of till skam för; to my av. skam till sågandes; put to ~ skämma ut, göra skamsen, bringa på skam;
be put to ~ komma på skam, lida smälek; be without (lost to, past) tsi vara skamlös, ha bitit huvudet av
skammen. II. tr göra skamsen, komma ngn att skämmas (blygas); draga vanära

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangshamefaced
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över: ~ a p. into genom att väcka ngns blygsel förmå honom till, få ngn att för skams skull göra ngt; o, a p. out of
his cowardice genom att väcka ngns hederskänsla taga honom ur (förmå honom att lägga bort) sin feghet. III. itr
åid. skämmas, blygas E^e ojS not to say . .]. ^faced [-'feist] a (^facedly [-[-feist-+li]-] {+[-feist- +li]+} ado) blyg
äv. poet., försagd, anspråks-+lös. svfacedness [-fei'sidnis] s blyghet, för-sagdhet. <vful [-f(u)l] a° skamlig, neslig;



aid. äv. skamsen, /vless [-lis] a° skamlös, oblyg, shammy [Jae'mi] s sämskskinn [o, leather]. Shampoo Qæmpu:']
I. tr schamponera. II. s schamponering[spulver], Shamrock [Jse'mrok] s vitklöver Irlands emblem, shandrydan
[Jge'ndridae^n] s 1. iri. lätt tvåhjuiig kärra. 2. gammalt skrangligt åkdon, ett 'skrälle till vagn'. Shandy [fæ'ndi]
npr.

shandygaff [fæ'ndigæf] s blandning av öl o. lnge-färsöl.

Shanghai [Jæghai'] npr.

Shanghai [Jæghai', - -'] tr & S 'schanghaja' be.

döva o. bortföra ngn as. sjöman mot hans vilja.

Shank [Jægk] s 1. skänkel, skänk, lägg, skenben; ride {go on) Sojs's mare resa med apostlahästarna. 2. skaft &
sked, verktyg, metkrok, kolonn &c; strumpben; blomstjälk. Shankiin [Jae'gklin], Shanks Qægks], Shannon
Qæ/nan] nprr. shan't [Ja:nt]=«Äa/Z not. Shanty [fse'nti] s hydda, koja. skjul, barack,

krog; ruckel. Shap|3 [Jeip] I. s 1. skapnad, form, fason, gestalt; persons växt; ibi. ordning; it has the ~ of a boat
den har formen av en båt; give oj to ge fast form åt; take ~ [an]taga [fast] form, bli verklighet; in human oj i
människogestalt; in the oj of i form av; spherical in oj sfärisk till formen; in any oj or form i någon form, i aiim.
på något [som helst] sätt, av något [som helst] slag; get o.'s ideas into oj få sina idéer i ordning; the hat is out of ~
hatten har förlorat fasonen; get out of oj förlora fasonen, bli oformlig. 2. skepnad, gestalt. 3. modell, mönster;
fasonjärn, form; tekn. av. stomme; hattmakares stock. 4. blancmangé-, gelé|pudding gjord i form. 5. pi. teat,
trikåer. II. tr (pp. av. àid. shapen) 1. forma, gestalta, fasonera, avpassa [to efter], tillyxa; ojd like a pear
päroriformig. 2. i aiim. anordna, inrätta, lämpa, avpassa [to efter]; ~ o.'s (the) course sätta kurs; styra kosan [for
till, på]; biidi. ställa (förhålla) sig,handla. III. itr [an]taga [fast] form (gestalt), gestalta sig; be -ing well se
lovande ut, arta sig bra. less [-lis] a° oformlig, formlös, klumpig. iiness [-linis] s vacker form (gestalt, växt). o,ly
[-li] a välfformad, -bildad, -skapad, shaping-machine [Jei'pigmaJ'i/n] s tekn. fräs-maskin.

shard [Ja:d] s 1. åid. lerkrukskärva. 2. insekts

täckving|e, -ar. Share [jsa] I. s 1. an|del, -part; del[aktighet], ibi. portion; a fair oj en rättmätig (tillbörlig) [an]del;
o»s! låt oss dela lika! go o,s, go oj and oj [a lik c] dela lika, dela vinst och förlust; he has got his oj han har fått
sin beskärda del; he has a large oj of self esteem han har en god portion egenkärlek; he had a oj in bringing it
about han hade sin del i att det kom till stånd (sin andel i verket); take an active oj in ta verksam del i; he had for
his o, han fick för sin del (p& sin lott); fall (come) to a p.'s o, falla på ngns lott, komma ngn till del. 2. aktie, lott
[»» i]; block of ojs aktiepost; price of o,s aktiekurs; preferred (preference) o*s preferensaktier; ordinary
stamaktier; hold 50 ojs in inneha 50 aktier i. 3. plogbill [plough-oj]. II. tr 1. dela ngt [with med ngn], dela med sig
[with others åt andra]; I cannot oj your opinion jag kan inte dela din åsikt; ~ the same room dela rum; ~ a p.'s
sorrow ar. deltaga i ngns sorg. 2. utdela Eorta ~ out; among bland]. HL itr I. dela; deltaga, vara med [in i]; we
must oj even (alike) vi måste dela jämnt. 2. ha [an]del fi» i], vara med "(delaktig), ^-certificate [-'sati'fikit]*
aktiebrev. holder [-[-houl-da]-] {+[-houl- da]+} s aktieägare. ~-list [-list] s lista aver fondnoteringar, kurslista,
shark [Ja:k] I. s 1. sooi. haj. 2. biidi. F svindlare, utpressare. II. itr bedriva svindelaffärer (utpressning). Sharon
[JYaron] npr Saron. Sharp [Ja:p] I. a° 1. skarp i aiim. [knife, point; av. curve (summit)], vass, spetsig [av. ~
gable]. 2. klar, skarpt markerad [distinction, features]. 3. skarp, tvär [curve, turn, [-transition],-] {+transi- tion],+}
plötslig, brant [incline]. 4. skarp [eye, rebuke, tongue, words], stickande [pang], genomträngande, bitande [frost],
gäll [cry, voice], amper, bitter [flavour]; häftig, hård, våldsam, svår [attack of gout, contest]. 5. rask [take a oj
walk]; oj is the word [nu gäller det att] raska på; ~ work snabb expedition, äv. styvt arbete, hård strid. 6. [-
skarpsinnig],-] {+skarp- sinnig],+} vaken, intelligent [child, eyes, [-remark],-] {+re- mark],+} pigg, kvick i
uppfattning, fyndig; keep ä oj look-out hålla skarp utkik; as oj as a needle biidi. 'skarp som en rakkniv', med
skarpt förstånd. 7. förslagen, listig, knipslug, raffinerad; he was too oj for me han överlistade mig; practice F
vingleri, ogenerade (hänsynslösa) metoder, svindlarknep; ~ trick tjuvknep. 8. mus. höjd en halv ton, en halv ton
för hög. II. s mus. kors. III. adv 1. på slaget, precis [a< six o'clock oj]; &v. fort, bums. 2. skarpt &c; look oj se



noga efter, passa på, imp, vani. raska på! look at oj se skarpt på; look out oj! håll skarp utkik! IV. itr kort. spela
falskt; i aiim. leva på svindlerier.
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V. tr 1. aid. ei. P vässa, göra skarp. 2. mos. höja en halv ton. ~-cut [-kAt] a skarp[t [-markerad]-] {+mar- kerad]+}
[(features]; klar, bestämd. Sharpe [Ja:p] npr.

sharp-edged [Ja^pe'djd] a skarp[slipad], vass. sharpen [|a:pn] I. tr 1. vässa, göra skarp (bitter, genomträngande
&c), skärpa. 2. mus. höja en halv ton; be bli falsk. II. itr bli

skarp[are]; ~ up rycka upp sig. ~er [-o] s vässare, formerare. sharper [Ja:'pa] s falskspelare, jrkessvindlare,

skojare, filur, bondfångare. Sharpies Qfcuplz] npr.

sharpllness [Ja/pnis] s skärpa. - -set [-se't] a 1. skarpt markerad. 2. hungrig [a ~ [-stomach].-] {+stom- ach].+} -
shooter [-Ju:ta] s skarp-, prick|skytt. - -sighted [-samtid] a skarpsynt, biidi. »t. klarsynt. --witted [-wi'tid] a
skarpsinnig, bitande kvick.

shatter [Jæ'ta] I. tr [söndersplittra, bryta (spränga) sönder, ramponera; biidi. är. förstöra, [ned]bryta [health],
uppriva [nerves], skingra [hopes]. II. itr splittras. Shaughnessy [Jo/nasi] npr.

shave [Jeiv] pp. vani. ~d ss. verb, <^>n ss. adj. I. tr

1. raka [beard, chin, a p.]\ be (get) ~d låta raka sig, bli rakad: ~ off raka av (bort) [beard]. 2. hyvla (skrapa) av. 3.
nästan snudda vid (förbi) ngt. II. itr 1. raka sig. 2. snudda förbi [av. ~ past]. III. s 1. rakning; have (get) a ~ [låta]
raka sig. 2. snuddande förbi, biidi. F undgående med knapp nöd; miss (win) by a close (narrow, near) ~ förfela
(vinna) nätt och jämnt (vinna med knapp nöd); he had a close ^ [of it] han var nära däran, det hängde på ett hår
för honom, han klarade sig med knapp nöd. 3. bandkniv. 4. svindlarknep, skoj; uppskörtning. *>Jing [-lig] 5 aid.
präst (munk) med tonsur, ^r [-a] s 1. F pojkvasker [vani. young uten grabb, glytt. 2. skinnare, prejare; bedragare.

Shavian [Jei'vian] a av (tillhörande) G. B. Shaw.

shavingü-brush [fei'vig|brAj] s rakborste, -s [-z]

s pi. hyvelspån. - -tackle [-tækl] s rakdon. shaw [Jo:] s åid. o. poet. skog[sdunge], snår. shawl [Jo:l] I. s schal; ~
bärrem. II.

tr lägga en schal över. shawm [Jo:m] s mus. förr skalmeja, shay [Jei] s åid., skämts, ei. P för chaise schäs. she
[Ji:, obeton. äv. Ji] I. pron hon, om fartyg, järn-vägståg, land o. d. den, det. II. s kvinna, flicka [is the child a he or
a III. a i sms. av hon-

kön f^-cat &c].

Shea [Jei] npr.

shea [Jia] s Afr. bot. schiträd, smörträd. ^-butter [-bAta] 8 fett (smör) från smörträdet, sheaf [Ji:f] (pi. sheaves
[Ji:vz]) I. s 1. kärve.

2. bunt of papers], knippa £~ of arrows]. II. tr lägga i kärvar &c.

shear [Jia], imp. <*~ed, åid. shore, PP. shorn, t

r^ed tr 1. klippa isht får; [över]skära kläde; klippa av [nap, wool]. 2. mest poet. hugga med svärd o. d. 3. biidi.
skinna, klå: beröva [of ngt].

[-ra] s fårklippare; klippmaskin. *ving [-rig] s 1. [får]klippning: avklipp. 2. klippull. ~-legs [-legz] s pl. mek.



slags pålkran. f\j* ling [-lig] s en gfmg klippt får. ^Shearman [Ji'aman, äv. Ja/man] npr. shears [Jiaz] S pl. större
sax ss. ullsax, plåtsax, träd-

gSrdssax &c; a pair o/*~ en sax. Shearson [Jiasn] npr. she-ass [Ji/ae's] s åsninna. sheath [Ji:]}] s (Pi. [Ji:öz]) 1.
slida, skida, balja, fodral. 2. [strand]skoning av lösa stenar. 3. zooi. täck vingar. ~e Qfi:ö] tr 1. sticka i slidan &c.
2. bekläda, överdraga, förhyda [sAip]. ~ing Qfi/öig] s förhydning[splåt], [-[bräd]be-klädning,-] {+[bräd]be-
klädning,+} betäckning.

1. sheave [Ji:v] s 1. blockskiva. 2. nyckelhåls-klaff.

2. sheave [Ji:v] tr se sheaf II. [-z] pl. av sheaf I.

Sheba [Ji:'ba] npr bibi. Saba. she-bear [Ji/bs'a] s björnhona, shebeen [Jibi'/n] s iri. lönnkrog, she-cat [Jh'kse't] s
katta. Shechem [Ji/kem] npr bibi. Sikem. she'd [Jid] = sAe had (would).

1. shed [Jed] s skjul, lider.

2. shed [Jed] shed shed tr 1. [ut.]gjuta [blood, tears]', f\j a p.'s blood utgjuta ngns blod; »v» o.'s blood for o.'s
country gjuta sitt blod för sitt fosterland. 2. fälla [feathers, horns, leaves], tappa, släppa. 3. sprida, utsända [love,
peace, scent; over över]; ~ light on isht biidi. sprida ljus över, belysa, -ding [-ig] s utgjutande [of blood (tears)],
fällande.

She-devil [Ji*/de'vl] s djävulsk kvinna. Shee [Ji:] npr.

sheen [Ji:n] I. a se II. s glans, sken, klarhet. ~y [-i] a glänsande, skinande, sheep [Ji:p] s pi. lika 1. får äv. widi.; a
wolf in s clothing en ulv i fårakläder; malce (cast) f^'s eyes at kasta kärliga (förälskade) blickar på. 2. berett
fårskinn. ~-cot [-kot], rv--cote [-kout] s åid. får|fålla, -hus. ~-dip [-dip] s fårtvättning. ~-dog [-dog] s fårhund;
biidi. F förkläde. ~-farmer [-fa:ma] s 'fårfarmare', ^-fold [-fould] s fårfålla. ~-hook [-huk] s får-herdes stav. ~ish
[-ij] a° fåraktig, genernd, förlägen, ^-master [-mcr.sta] s se -farmer. ~-run [-TAn] s vidsträokt betesplats för får
(fårbete). ^sbank [-Jægk] s 1. fårlägg. 2. trumpetstek knut för förkortn. av tåg. ^skin [-skin] s fårskinn. ~-walk [-
wo:k] s se -run. 1. sheer [Jia] I. o 1. ren force, nonsense, waste], idel, pur, blott och bar; a ^ impossibility en ren
omöjlighet. 2. om klippa o. d. lodrät, tvärbrant. 3. hand. om tyg skir,- genomskinlig. II. adv 1. lodrätt, tvärt [if fell
1,000 ft 2. rakt, rätt [ii ran <%/ into the wall].
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2. sheer [Jia] I. itr & gira [av], vika av [av. ~ off']; o, off av. i anm. bege sig iväg, F laga sig iväg, pallra sig
undan. II. s gir. Sheerness [[Kane's] npr. sheers [JiazJ s pi. se shears. Sheet [Ji'.t] I. s 1. lakan; turn pale (white) as
a oj bli vit som ett lakan (lärft) i ansiktet; between the o,s mellan lakan, till sängs. 2. tunn stor skiva ei. platta,
plåt; ~ iron järnbleck,-plåt. 3. vidsträckt yta, flak; ~ lightning kornblixt; the rain was coming down in 0,3 regnet
stod som spön i backen; <v of fire (flame) eldhav; ~ of rain skyfall; ~ of snow snötäcke; of water vidsträckt
vattenyta. 4. pappersark [/Ni of note-paper]; book in ~s bok i ark. 5. t tidningsblad [a halfpenny o,]. 6. skot; a ~
(three o,s) in the wind[_'s eye] S något (ganska) stagad drucken. II. tr 1. insvepa i lakan. 2. skota [vani. ~ home].
3. bilda flak ei. massor av; o,ed rain skyfall.

shekel [jekl, av. Ji:'k(e)l] s bibi. sikel; pi. o>s-av.

S pengar, slantar. Sheldon Qeldn] npr. <vian Qeldou'nian] a Sheldonsk.

shsllldrake [/e'l|dreik], -duck [-dAk] s zooi. gravand.

shelf Qelf] (pi. shelves Qelvz]) s 1. bräde i en hylla, vägghylla; [laid] on the ~ lagd på hyllan (åsido), skjuten åt
sidan, ej längre arbetsför (användbar). 2. avsats, utstående kant. 3. rev (sandbank) under vattnet, shell [Jel] I. s 1.
skal Pa agg, nötter, djur, ärtbalja, mussla, musselskal, snäcka, snäckskal; av. Midi, ngns yttre skal (människa);



come out of

0.'s o, Midi, krypa ur sitt skal, bli meddelsam. 2. yttre sken. 3. & granat. 4. stomme av hus, skepp o. d. 5. enkel
inre likkista. 6. skoi. mellanklass mellan de numrerade klasserna. II. tr

1. skala, rensa, sprita arter. 2. X beskjuta med granater, bombardera. 3. S ^v out punga ut med pengar. III. itr om
metall &c flagna, fjälla av [ofta ~ off]. ~ac [-æ'k, av. JVlæk] I. s schellack. II. tr polera med schellack. o,- back [-
bæk] S S sjöbjörn gammal sjöman.

Shelley [jVli] npr.

shellil-fish Q*e/l|fiJ] s musseldjur, skaldjur ostron, krabbor 4c. - -jacket [-dgæ^kit] s X officers kol-lett, mäss
jacka. - -proof [-pru;f] a & bomb-fast. - -shock [- Jok] 5 psyk. ei. fysioi. rubbningar i följd av utstånden
artilleribeskjutning, granatchock. - -work [-wa:k] s snäck-, mus-sel|prydnåder, -y [-i] a full av skal, mussel-,
snäckjrik; mussel-, skal-, snäck-.

shelter [Je'lta] I. s skydd [from, against för, mot], skyddad plats, tillflykt[sort], ibi. härbärge, tak över huvudet;
cabman's oj kiosk (skjul) för kuskar; invalid's o, sjukbarack; ask o, for the night be om härbärge för natten; find
(seek, take) ~ söka skydd [from för]; give o, to härbärgera (hysa) ngn, av. ge ngn skydd ei. lä; leave o* ar. våga
sig ut; under o, i lä (säkerhet), under tak skyddad för oväder; under the o, of i skydd (skyddad) av. II. tr skydda
[from för]; hysa, inkvartera; ^ o. s. söka skydd [under, behind &c]. III. itr söka skydd [£», under &o; from för].
~ed [-d] a skyddad, lugn; spot lugn vrå; ~ trades skyddade industrier Utan konkurrens frän utlandet, sheltllie, -y
[Je'lti] s isht skotti. shetlandsponny. Shelvje [felv] I. tr 1. förse med hyllor [-[cupboard].-] {+[cup- board].+} 2.
lägga på hyllan, Midi. äv. lägga åsido, skjuta åt sidan; avlägsna [official]. II. itr Blutta, luta; -ing [lång]sluttande;
shah low and -ing ar. långgrund. ~S [-z] pi. av shelf Shem [Jem] npr mm. Sem. »vite [-ait] &o se Semite.

shepherd [Je'pad] I. s [fåra]herde av. Midi.; the good So, bibi. den gode Herden; o,'s crook herdestav med krok i
spetsen; ~'s pie köttpud-ding; o,'s plaid svart och vitrutigt ylletyg; o,'s purse bot. lommeört capseiia. II. tr valla
(vakta) får; Midi. av. driva som en fårskock. <%«-boy [-boi] s vall-, herde|gosse. ~-dog [-dog] s vallhund. ~ess [-
is] s herdinna. Sheppard [Je'pad], Sheppey QVpi] nprr. Sheraton [Je'ratn] s möbeistu pi 1700. t. [o, chairs].
sherbet [Ja;'bat] s sorbet vattenglass med vin. sherd [Ja:d] se shard. Share [Jia], Sheridan [Je'ridn] nprr. sheriff
[Je'rif] s sheriff högste ämbetsman i ett

county, 'konungens befallningshavande'. Sherlllock [Ja:'|bk], -man [-man] nprr. sherry [Je'ri] s sherry vin.
Sherwood [Ja:'wud] npr. she's Qiz] — she is (has). Shetland QVtland] npr Shetlandsöarna [av. the oj Islands].
~er [-a] s invånare på Shetlandsöarna, 'shetländare'. shew [Jou] ào se show. She-wolf [Ji/wu'lf] s varg|hona, -
inna. Shibboleth fji'bale|)] s 1. schibbolet, igenkänningstecken, lösen; partilösen, slagord. 2. förlegad visdom,
shield [Ji:ld] I. 5 1. isht stor sköld; bildl. äv. om pers. värn, [be]skärm, skydd; the other side of the o, Midi, den
andra sidan av saken. 2. her. vapensköld. 3. på maskin skyddsplåt, skärm. II. tr värna, skydda [from mot]. Shift
[Jift] I. tr skifta, byta om [o.'s lodging[s] bostad], omstuva, [om]flytta, överflytta P& en annan; ~ o.'s battery
biidi. ändra taktik; ~ o.'s ground vid debatt &c ändra ståndpunkt; o.'s shirt aid. ömsa skjorta; ~ the helm »i* lägga
om rodret; ~ the scenens] göra scenförändring; ~
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off undanskjuta, skjuta ifrån sig, vältra över [a burden (duty); on to another p.['s shoulders] på ngn annan]. II. itr
1. skifta, ändra sig; vända sig, kasta om [the wind r^ed round to the east]; <^ing sand drivsand; the ~ing seasons
de växlande årstiderna; ~~ing scenes växlande skådespel; the scene <*us det blir scenförändring; about svänga
hit och dit; ~ to and fro av. vara ombytlig. 2. [söka] finna utvägar, reda (hjälpa) sig; he must as he can, for
himself han måste reda sig p& egen hand så gott han kan. 3. bruka knep (finter). 4. om skeppslast förskjuta sig.



in. s 1. ombyte, förändring, skifte; a ^ of clothes ett ombyte kläder; the and changes of life livets växlingar; o/ of
crops växelbruk; by <vs skifte-, växel|vis. 2. arbetsskift [work in three <w]. 3. nytt uppslag, utväg, medel;
nödfallsutväg; make [a] ~ söka reda (hjälpa) sig så gott man kan [with med; without utan], med möda lyckas [to
inf. att]; be reduced to desperate f^s drivas till att använda förtvivlade utvägar; be put (reduced) to o.'s last bli
bragt till det yttersta. 4. konstgrepp, fint, knep; undanflykt [use f^s]. 5. &id. linntyg, chemis. 6. skiftnyckel Pa
skrivmaskin. ~ing [-ig] I. s omkastning [of the wind], II. a växlande &c, se shift II. *Jess [-lis] a° råd-, hjälpjlös,
opraktisk. [-i] a° 1. förslagen, listig, finurlig; /x/ eyes ostadig blick. 2. om vind ombytlig, växlande, shikaree
[Jikæ'ri] s nngio ind. jägare. shillela[g]h [Jilei'la] s irländsk knölpåk, shilling [Ji'lig] s shilling eng. mynt V*o
pound, omkr. 90 öre; take the [King's (Queen's)"] ~ taga värvning; cut off with a ~ göra arvlös. <n/s-worth [-
zwa(:)fj] s vad som fås för 1 shilling, shilly-shally QiliJæMi] I. s obeslntsamhet, villrådighet. II. itr vackla, tveka,
vara obeslutsam (villrådig), av. krångla, vingla. Shiloh [Jai'lo(u)] npr mm. Silo. shily [Jai'li] se shy.

shimmer [Ji'ma] I. itr skimra, glimma. II. s

skimmer, glimt. Shimmy [Ji'mi] s 1. F 0. bamspr. at chemise. 2.

dans shimmy, shin [Jin] I. s skenben; ~ of beef oxlägg. II. tr 1. klättra upp på (i) [tree, wall; ofta ~ up]. 2. sparka
ngn på skenbenen. III. itr klättra, /v-hone [-boun] s skenben. Shindy QYndi] s bråk, gruff, oväsen, krakel. shin'e
[Jain] I. itr imp. o. pp. shone [Jon] skina, lysa, glänsa, blänka, biidi. av. briljera; his face shone with gratitude
hans ansikte strålade av tacksamhet; a -ing light Midi, ett skinande ljus; a -ing example ett lysande exempel; the
moon shone bright månen lyste klar[t]; »vi out lysa fram [between the clouds]; ~ through mest biidi. lysa igenom
(fram), röja sig. II. tr F putsa [boots, plate; ofta ~ up], polera, blanka. III. s 1. glans, sken, blank-

het; [jgive your boots a] /v, Sirt F får jag blanka kängorna? put a good /v» on putsa riktigt fin; take the ~ out of
skada glansen på, biidi. fördunkla, ställa i skuggan. 2. F solsken; rain or ~ antingen det blir regn eller solsken. 3.
S bråk, väsen [he made no end of a gruff. [-a] s S mynt isht sovereign; pi. pengar.

1. shingle [Jiggl] I. s 1. takspån. 2. shingling.

II. tr 1. täcka med spån, spåntäcka. 2.shingla

hår.

2. shingle [Jiggl] s på sjöstrand o. d. klappersten.

shingles [Jigglz] s pi. iuk. bältros.

shingling [Ji'gglig] s spåntäckning.

shingly [Ji'ggli] a full av klappersten, stenig.

shin-llguard [Jfi'n|ga:d] s vid fotboll benskydd, -plaster [-pla:sta] s sårplåster; Am. S bank-sedel.

Shinto QYnto(u)] s shinto Japans religion.Shipton
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Shoolbred

man8mässig[t], i mönstergill ordning, välordnad, snyggt och putsat. Shipton [Ji'ptan] npr.

shipll-way [Ji'p|wei] s stapelbädd. - -worm [-wa:m] s skeppsmask. -wreck [-rek] I. s skeppsbrott, förlisning är.
biidi.; make ~ biidi. aid. stranda, förstöras; make (suffer) ~ of o.'s hopes se sina förhoppningar strandade. II. tr
mest biidi. sönderslå, förstöra, bringa att förlisa; f^ed förolyckad; he av. förolyckas, förlisa. III. itr förlisa, lida
skeppsbrott. • -wright [-rait] s skeppsbyggare, varvstimmerman; master~ skeppsbyggmästare, -yard [-ja:d] s
skeppsvarv. Shiraz [JYaræz, Jircr/z] npr. shire [Jai'a, ss. sista led i namn J(i)a] 81 Engi. grevskap, län, landskap;
~ horse slags kraftig draghäst; the o,8 ranl. grerskapen i the Midlands. shirk [Ja:k] I. tr söka undandraga sig (F
smita från) [hard work, duty], draga sig för ngt;

school skolka. II. Ur söka undandraga sig sina skyldigheter; skolka, F [söka] smita. III. s se »ij. <v,er [-a] s



skolkare. Shirley [fa/li] npr.

shirt [Ja:t] s 1. skjorta; give a p. a wet o, S låta ngn arbeta i sitt anletes svett; get a p.'s ~ off S göra ngn ond
(förargad); keep your ~ on! S lugna dig! håll dig lugn! put o.'s ~ [up~\on S rid radb&iining hålla sitt sista öre på;
in o.'s ~ i bara skjortan; stripped to the ~ avklädd sä när som på skjortan. 2. damblus med styr krage o.
manschetter. ~-front [-frAnt] s skjortbröst, fast ei. lost skjortveck. ~-sleeve [-sli:v] 8 skjortärm; in o.'s i
skjortärmar--fna. ~y [-i] a S ond, förargad, 'förbannad'. Shishak [Jai'jsek], Shiva [fi(:)'va] nprr.

1. shiver [fi'va] I. s småbit, splittra, skärva, fli--fsa; break \in\to slå i kras (bitar). II. tr

splittra, slå i kras (bitar). III. itr splittras, gå i kras (bitar), flisa sig.

2. shiver [Ji'va] I. itr darra, skälva [with cold (fear)], huttra ar köld, rysa. II. s darrning, skälvning, rysning; a cold
<v en frosskakning; a cold ~ went (ran) through me, I felt a <v all over me en rysning gick genom mig, jag kände
en rysning i hela kroppen; it gives me the r^s F det kommer mig att rysa. ~ing [-rig] s skälvning, rysning; aft of
o» en frossbrytning. singly [-rigli] adv skälvande, med en rysning. [-ri] a 1. fallen för rysningar. 2. rysande,
skälvande. 3. förorsakande rysningar, isande.

1. shoal [foul] s fiskstim; i aiim. massa (mängd) pers. ei. saker [^8 of people]; in i massor.

2. shoal [Joul] I. a om ratten grund. II. s grund, isht rid lågratten synlig Sandrevel; bildl. isbt pl. dolda faror
(hinder), m. itr bli grundare. /N^ing [-ig] a långgrund. ~y [-i] a grund; full av grund.

1. ShOCk [/ok] I. 8 Skyl ranl. best&eude ar 12 karvar. II. tr lägga upp i skylar.

2. shock [Jok] s lurvig 'peruk' (massa hår).

3. shock [Jok] I. s 1. våldsam stöt (sammanstötning); %c chock, kavallerianfall; electric o* elektrisk stöt; of
earthquake jordstöt; the o* of the two armies sammanstötningen mellan de

+båda härarna; ^ tactics X taktik med massanfall av kavalleri; stand the ~ uthärda stöten (anfallet). 2. biidi. slag
[the news was a terrible rst to me], knäck; his constitution has received a severe hans hälsa har fått en svår knäck.
3. üppskakning, nervchock, ibi. nervskakning [nervous ar. a ^ to the nerves]. II. tr uppj-röra, -skaka, chockera,
stöta fa p.'s sense of decency]; be bli upprörd, taga illa vid sig [at över; to inf. över att]; nothing her hon blir inte
chockerad av något, /ver [-9] s F ngt upprörande (anstötligt), isht sensationell roman; shilling ~ ung. 'Nick Carter-
roman'.

shockhead QVkhed] s ang. rufshuvud, lurvigt huvud. ~ed [-id] a försedd med en stor (lur-vig) 'peruk', shocking
[Jo'kig-] I. o° upprörande, chockerande, stötande, anstötlig, förargelseväckande, skandalös. II. adv F isht bad
mycket dålig, miserabel, shod [Jod] imp. o. pp. av shoe II. shoddy [Jo'di] I. s 1. lump-, konst|ull; schoddy. 2.
biidi. sämre vara, maschverk, smörja, skoj. II. a 1. schoddy-. 2. midi. oäkta, humbugs-, svindlar-.

shoe [Ju:] I. s sko i aiia bet., isht lågsko; hästsko, skoning, beslag, hjulskena; pi. ar. skodon; cast (throw) a ~ em
hast tappa en sko; that's another pair of det är en helt annan sak; I see where the ~ pinches jag förstår var skon
klämmer; wait for dead men's vänta livet-ur folk för att örertaga befattning ei. egendom; be in another p.'s ~s
vara i en annans kläder (ställe); die in o.'s *\*8 dö en våldsam död, isht bli hängd; without o.'s ar. i strumplästen.
II. tr imp. o. pp. shod (pres. part, ojing) sko [horse], förse med sko[r], be-sl&pole shod with iron järnskodd påle;
neatly shod feet fötter i fina skor. <%*black [-blæk] s skoborstare. ^-buckle [-bAkl] « skospänne. Shoeburyness
[Ju/barine's] npr. shoellhorn [Jui^hom] s skohorn. •-lace [-'leis] 8 sko|snöre, -rem. - -latchet [-læMJit] s bibi.
skorem. - -leather [-leöa] s 1. läder till skor; save ~ spara skosulor nndrika att g& a better man never trod in ~ en
bättre man har aldrig gått i ett par skor. 2. skodon, -less [-lis] a utan skor. "lift [-lift] s «e 'horn, -maker [-meika] s
skomakare. • -string [-strig] s aid. se -lace.

shone [Jon] imp. o. pp. ar shine I.

shoo [ju:] I. interj schas! II. tr schasa bort

fvani. ~ away]. shook [Juk] imp. o. pp. ar shake. Shoolbred Qur'lbred] npr.
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sh ort

shoot [Ju:t] shot shot I. itr 1. skjuta med skjut-vapen [at på]; ~ straight skjuta rätt (om bössa äv. gå rätt), av. vara
en god skytt. 2. jaga med bössa; be out rating vara på jakt (ute och jaga); go out r^ing gå på jakt (ut och jaga);
«v> over a p.'s preserves avjaga (jaga på) ngns jaktmark. 3. skjuta (ila, störta, flyga, tränga, sticka) fram (ut, upp
&c); r^ing star stjärnskott, -fall;shortage

759 —

show

ej gå upp emot, ej motsvara [expectations], ej vara vuxen, svika; fall oj ej räcka till, tryta, börja ta slut, komma till
korta, svika förväntningarna; fall oj of se come oj of; go oj komma till korta; run oj börja lida brist [of på], tryta,
vara på upphällningen, börja ta slut [our tea ran /v]; we ran oj of tea vi började lida brist på te. 3. kort, tvär, snä-
sig [with mot], 4. om bröd o. d. mör; lös, lucker [clay]; the bread eats oj brödet är mört. 5. S om sprit stark,
outspädd; something oj 'en tår'; a oj drink en styrkedryck före maten &c. II. adv kort; tvärt, plötsligt; of utom, så
när som på; oj of lying utan att gå så långt som att ljuga; bring up oj tvärt hejdajjwwijo /v hoppa för kort; pull up
<v tvärstanna; sell oj hand. sälja för kort leverans; stop oj tvärstanna; he stops o, of nothing han ryggar inte
tillbaka för någonting; he took him up ~ han avbröt honom; he turned oj [round])i&n vände [sig] plötsligt om.
III. s 1. kort vokal (stavelse), äv. tecken för kort vokal [ä]. 2. pi. ojs kortbyxor för idrottsmän o. d., idrotts-byxor.
3. for ~ för korthetens skull; in oj kort sagt, korteligen, kort och gott; the long and the oj of it {the matter) det
hela, summan (kontentan) av saken. /vage [-idj] s brist; o, of bread brödbrist; there is a o, of butter ar. det är ont
om smör. thread [-bred], /vcake [-keik] s kök. mörbakelse. ^-circuit [-'sa/kit] I. s eiektr. kortslutning. II. tr
förorsaka kortslutning i. ^coming [-kAmig] s 1. brist, ofullkomlighet. 2. underskott i be-räknad skörd o. d. <v-
dated [-dei'tid] a hand. kort[fristig]. ~en [-n] I. tr förkorta, minska, av|korta, -stubba; ~ sail «£« minska segel. H.
itr bli kortare, förkortas, minskas, avtaga, /v/hand [-hænd] s stenografi, snabbskrift; attr. är. stenografisk; /v witer
stenograf. ^-handed [-hæ'ndid] a med otillräcklig besättning (brist på arbetskraft), /vhorn [-ho:n] s kort-
hornsboskap. /vhorned [-ho:xnid, -ho:nd] a korthornad. <v-lived [-li'vd] a kort|livad, -va-rig. /vly [-li] adv 1.
inom kort; ~ after[wards\ kort därefter. 2. med få ord; to put it oj för att fatta mig kort. 3. kort, tvärt [answer »%,].
/vness [-nis] s se short I.; korthet; [-knapp[hän-dig]het,-] {+knapp[hän- dig]het,+} otillräcklighet; ~ of breath
andtäppa, /v-sighted [-sai'tid] a° 1. närsynt. 2.kort|syut, -tänkt. 3. hand. kort[fristig] [bill], <v-spoken [-spou'kn] a
fåordig, ordkarg. -^-tempered [-te'mpad] a obehärskad, häftig, <v-waisted [-wei'stid] a kort i livet, ^-winded [-
wi'ndid] a andtäppt. /v-wltted [-wi'tid] a korttänkt, enfaldig.

1. shot [Jot] imp. o. pp. av shoot.

2. shot [Jot] s [andel i] betalning (värdshus-räkning); vani. i uttr. pay o.'s oj betala sin andel.

shot [Jot] I. s 1. skott; biidi. F försök, gissning; oj with ball skarpt skott; blank oj löst

skott; flying oj skott mot fågel i flykten o. d., flyktskott; make a bad oj Fgöra en förtvivlad gissning, gissa galet;
Jire (F have) a oj at skjuta på (efter); at a ~ i ett skott. 2. kula: med pl. vani. oförändr. [bly]hagel [äv. Small /v];
like a oj F ögonblickligen, genast, på fläcken; he was off like a oj F han for i väg som en pil; not a oj in the locker
biidi. F inte ett öre på fickan; fire with oj skjuta skärpt. 3. skytt [a good {bad) II. tr 1. ladda skarpt. 2. tynga med
hagel, /vproof [-pru:f] a skott-, kul|fast. ~-tower [-taua] s hageltorn. should [Jud, Jad] (imp. av shall) skulle, borde
(bör).

shoulder [Jou'lda] I. s skuldra, axel; pä kreatur bog; bil di. bergsutsprång; /v of mutton fårbog; oj to oj skuldra
vid skuldra, sida vid sida, i slutna led, biidi. med förenade krafter; broad in the ojs axelbred; have broad ojs ha
starka skuldror är. biidi.; an old head on young ojs är. om lillgammal person; give the cold oj to bemöta



(mottaga) ngn kyligt, visa sig stram mot, ej vilja kännas vid; put (set) o.'s oj to the wheel med friskt mod gripa
verket an, lägga man* ken till. II. tr 1. knuffa med axeln. 2. lägga på (över) axeln [burden]; oj arms på axel gevär.
3.biidi. påtaga sig [responsibility, task], ~-belt [-belt] s axelgehäng, bantlär. oj-•blade [-bleid] s skulderblad, /ved
[-d] pp, a 1. buren på (kastad över) axeln. 2. i sms. -axlad, med .. skuldror [broad-oj], <v/-knot [-not] s
axelbandros & livré, /v-strap [-stræp] s axelklaff. shouldn't [Judnt] = should not. shouldst Qudst] åid. 2 pers. sing,
av should. shout [Jaut] I. itr o. tr ropa, hojta, skrika [for joy av glädje]; he oj ed with laughter han tjöt av skratt; ~
approbation höja bifallsrop; /v at hojta åt, håna med rop, okväda; ~ out ropa högt, uppge höga rop. II. s rop, ibi.
hojtande; /v of applause (approbation) bifallsrop; [i£'s] my oj S det är min tur att bjuda på dryckjom o. d.; give
(raise, set up) a oj uppge ett högt rop. shove [Jav] I. tr 1. skjuta, knuffa, skuffa, F skjutsa till7; ~ off a boat skjuta
ut (skjutsa i väg) en båt. 2. F stoppa [/v it in the drawer]. II. itr; oj along (through) knuffa (skuffa) sig fram; ~ out
stöta (lägga) ut från strand. III. s knuff, stöt, F skjuts i väg; give a F ge ngn fart (skjuts),

shovel [JavI] I. s 1. skovel, skyffel; hat i Engl. bredbrättig lågkullig prästhatt. 2. F se ~ hat. II. itr o. tr skövla,
skyffla, skotta; <v up skyffla (skotta) upp (ihop), skotta över med jord o. d., mylla ned. *vler [-a] s jfr shovel II;
äv. zooi, skedand. show [Jou] showed shown (sällan shotced) I. tr 1. visa, ådagalägga, lägga i dagefa, röja; förete,
fram-, före-, upp|visa, utställa; /v o.s. a) visa sig offentligt; b) visa sig vara (som) [a

/x» hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt àSc militärterm «i» ty C term F familjärt P lägre språk S si
angshow-bread

— 760 —

shrinkage

friend]; time will ~ det får tiden utvisa; ~ o.'s hand visa sina kort, Midi, förråda (röja) sina planer; ^ a leg stiga ur
bädden; be a room anvisas ett rum; ~ forth &id. ådagalägga, före-, upp|visa; ~ off briljera (lysa, skylta, ståta)
med, uppvisa, låta framstå i all sin glans; off briljera, lysa, visa sig på styva linan; ^ up a) visa upp; 6) blotta,
avslöja [fraud, impostor], ställa i den rätta belysningen; c) ~ up to ridicule förlöjliga. 2. visa vägen, ledsaga; ~ the
way visa vägen, av. Midi.; f\* a p. in (out) visa in (införa) ngn, ledsaga ngn ut; he **ed us round the house han
förde (visade) oss omkring i huset. 3. på-, be|visa. II. itr visa sig, fram|-träda, -stå, komma i dagen; /x/ well ta sig
bra ut; ~ to great advantage visa sig särskilt till sin fördel; ~ off se ~ o.s. off, ar. göra sig till; up visa sig,
uppträda. III. s 1. framvisande, företeende; före-, upp|visning, revy, utställning [flower-**, horticultural the Lord
Mayor's ~ i London lord mayorns festtåg den 9 nor.; ~ girl balettflicka; ~ room se f^-room; be on vara utställd till
beseende, kunna beses, förevisas, skylta, om pers. är. sitta och ståta; put (place) on ~ utställa till beseende,
förevisa. 2. skådespel, syn [a fine ~ of blossom]. 3. utseende, yttring, sken; yttre ståt, parad, prål [empty (vain)
prunk, effekt; of hands handuppräck-ning n. retering; ~ of reason skymt av förnuft; of resistance tecken till
motstånd; ~ of sanctity fromleri; ~ of truth sken av san ning; fairy ~ feeri; better ~ for o.'s money bättre valuta
för sina pengar; to make a*»för syns (effektens) skull, på parad; make a *>* of à) vilja lysa (briljera, pråla) med;
6) göra min av E-ing att vilja . giva sig sken av, låtsa; make a ~ as if låtsa[s] som om; make a ^ of o. s. göra sig
löjlig; it makes a fine ~ det tar sig bra ut (gör sig utmärkt); it makes a poor f>o det gör sig inte (tar sig ingenting
ut); he did it for /x/ han gjorde det för syns skull (för att briljera); in outward ~ i yttre måtto, till utseendet
(skenet); be fond of ~ tycka om yttre glans (ståt), vara praktälskande; a man of no ~ en flärdfri man; under the ~
of under skenet (masken) av. 4. S företag, 'tillställning'; run (boss) the leda (vara chef

+för) det hela. 5. S chans, tillfälle att visa rad ngn duger tin (att försvara sig) [ give him a fair <x<-bread [-bred] s
mm. skådebröd. [-ka:d] s reklam|kort, -skylt, plakat, "w-case [-keis] s monter, utställningsskåp, fotografs to
skyltlåda.

shower [Jau'o] I. s [regn]skur; Midi. skur, ström, regn of hail (stones, gifts, honours)]; letters come in brev
strömma in. II. itr falla i skurar, strömma ned [ofta ~ down]; Midi. av. hagla. III. tr låta ngt regna ned; Midi.
överjhopa, -ösa Eofta --v down . . upon . .J;

abuse upon a p. överösa ngn med o vett. f-bath [-ba:J>] s regndusch av. Midi., duschapparat; take a ~ duscha;



give a p. a *** dn-+scha ngn. finess [-rinis] s regnighet. [-ri] a kommande i skurar, regnig, regn-; o; season regnig
årstid, regntid, showiness [Jou'inis] s ståt, prål[ighet]. showllman [fou'man] s chef för utställning(me-nageri o.
d.). - -room[s] [-'rum, -z] s utställningslokal. --window [-'wixndo(u)] s skyltfönster. -y [-i] a° grann, prålig,
prunkande. Shrank [frægk] imp. av shrink. shrapnel [/ræ'pn(a)l] s & granatkartesch [av. ^ shell].

shred [Jred] I. * remsa, lapp, trasa, stycke, stump, bit; without a ^ of clothing on him utan en tråd på kroppen; not
a of evidence inte en tillstymmelse till (skymt av) bevis; »7»

2. argbigga, ragata. shrewd Q"ru:d] a° 1. klipsk, slug, finurlig, klok, skarp[sinnig] [observer, guess, remark]. 2.
litt. om smärta, köld o. d. skarp, bitande, shrewish [fru/ij] a° argsint, grälsjuk, trät-girig.

Shrewsbury [Jru:/zb(o)ri, av. Jrou'z-] npr. shriek [Jri:k] I. itr skrika av ångest o. d.; ~ with laughter tjuta av skratt.
II. s gäiit skrik av

ångest o. d.

shrievalty [Jrr/vlti] s sheriffs ämbete ei. tjänstetid.

shrift Qfrift] s aid. bikt nu Mott i uttr. short ~

kort frist tid mellan dom oob straff, shrike Qraik] s zooi. törnskata, shrill Qfril] I. a° genomträngande, gäll, skarp;
Midi. av. påträngande, envis. II. tr o. itr skrika (ljuda, uppstämma) gällt, shrimp [Jrimp] I. s zooi. mindre räka;
büdi. rorakti.

puttifnask, pyssling. II. itr fånga räkor, shrine [Jrain] I. s 1. helgon-, relik|skrin; helgongrav, -altare. 2. helgedom,
heligt rum. II. tr se enshrine. Shrink [Jrigk] shrank shrunk (ss. adj. äv. shrunken) I. itr 1. krympa, skrumpna,
draga ihop sig, krypa ihop; warranted not to ^ hand. garanterat krympfri; his face had a shrunken look hans
ansikte såg skrumpet ut; rv, away småningom försvinna; ^ into krympa ihop till ngt mindre; ~ \J>ack~\ into o. s.
(into o.'s shell) dra[ga] sig tillbaka inom sig själv (inom sitt skal); ~ up krympa (krypa) ihop; ~ up to nothing
krympa ihop och försvinna. 2. rygga tillbaka [av. ^ back; at vid, för; from för], dra[ga] (gruva) sig för (sky) att
göra ngt. II. tr krympa tyg; ~ a wheel-tire on påsätta en hjulskena efter upphettning. III. s krympning. <vable [-
abl] a krympbar. ~age [-idj]
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Sibley

8 storlek av krympning ei. sammandragning, minskning av. biidi. i värde-, allowance for oj kiympmån. *ving [-
ig] I. s [hop]krympning, sammandragning. II. a° ryggande tillbaka, skygg.

shrive [Jrai v] tr (imp. o. pp. ,d, ar. shrove, shriven) åid. bikta, böra ngns bikt, skrifta; ~ o. s. bikta sig.

Shrivel [Jrivl] I. itr skrynkla ihop sig, bli[va] skrynklig, skrumpna [up ihop]. II. tr skrynkla, göra skrumpen, /vied
[-d] a skrumpen, hoptorkad.

Shropshire [Jro'pJ(i)a] npr.

shroud [fraud] I. s 1. svepning. 2. Midi. hölje, slöja [a o, of mystery]. 3. «£> pi. ojs vant. II. tr 1. svepa lik. 2.
[om]hölja, dölja.

Shrove [Jrouv] blott i uttr. ~ Sunday fastlagssöndag, /v Tuesday fettisdag o. ~tide [-taid]

s början av fastlagen t. o. m. fettisdagen.

shrove [Jrouv] imp. av shrive.

shrub [frAb] s buske, rvbery [-ari] s busksnår, buskage, busk|grupp, -verk. ojby [-i] a buskig, busk|artad, -
bevuxen.

shrug [JrAg] I. tr i uttr. ~ o.'s shoulders rycka på axlarna. II. s axelryckning Ear. ~ of the shoulders].



shrunk [JrAgk] pp. ar shrink /-//; se ay. toy. ~en [-n] a hop|fallen, - k rum pen, skrumpen.

shuck [fAk] I. s skal p& nöt o. d. II. tr skala.

Shuckburgh [jA'kbra] npr.

shudder [JVda] I. itr rysa, bäva [at vid], skälva, huttra [with cold]. II. s rysning; give a oj rysa [till]; it gives me
the o>s F det kommer mig att rysa; av. det var kusligt, singly [-rigli] adv rysande, med en rysning.

shuffllle [JaA] I. itr 1. gå släpande (släpigt), knega Eav. ~ along]; o» with o.'s feet släpa benen efter sig. 2. i dans
stryka med foten. 3. blanda kort. 4. slingra sig, krumbukta, smussla, bruka knep, krångla sig fram, söka
undanflykter; ~ out of krångla sig ifrån. II. tr 1. släpa med [o.'s feet], 2. kort. blanda; ^ cards blanda, biidi. blanda
bort korten; ~ the cards biidi. kasta (slå) om, ändra taktik. 3. skuffa, skjuta, smussla; away krångla bort, smussla
undan (bort), bortpraktisera; /v off kasta av [burden, clothes], slänga ifrån sig, göra sig kvitt, avskudda sig,
krångla sig ifrån, skjuta ifrån sig [responsibility; upon others på andra]; on kasta på sig [clothes]; oj through
hafsa igenom, hastigt o. vårdslöst undanstöka; ~ up rafsa ihop, hafsa ifrån sig. III. 8 1. släpande rörelse (sätt att
röra sig). 2. i dans strykning (skrapning) med foten. 3. kort. blandning; i aiim. blandning, virrvarr. 4. krångel,
smussel, knep, undanflykt, -er [-a] s se shuffle I-II.; isht krångelmakare. -ing [-ig] I. a° 1. släpande, hasande,
släpig [gait]. 2. krånglande, opålitlig. II. 8 krångel, krumbukter, krånglande, knep.

shun [jAn] tr sky [the day dagens ljus], söka undvika, fly, hålla sig undan från [bad company], 'Shun [J(a)n] & se
attention 2. shunt [fAntj I. tr 1. jarnv. växla [train on to a side-track]. 2. eiektr. växla (kasta om) eiektr. ström. 3.
biidi. F skjuta undan (åt sidan), lägga åsido [project]. II. itr växla [the train is ojing]. III. s 1. jarnv. växling. 2.
eiektr. omkastningsapparat. ~ing [-ig] s växling; ~ engine växellok. shut [jAt] shut shut I. tr stänga [door,
window; to, against för], tillsluta [eye, lips, mouth], fälla igen (ned) [knife, lid]; oj the door upon stänga dörren
för av. bUdi.; göra slut på, omöjliggöra; <x. o.'s eyes (ears) Midi. tillsluta sina ögon (öron) [to för], låtsa[s] [att]
inte se (höra); o» down stänga genom att dra ned [window], slå igen [/ic^ av. Midi. om fabrik o. d.; ~ in stänga in;
om kuiiar, hav &c innesluta, omgiva, ibi. undanskymma; ~ ojf stänga av [gas, water]; utestänga, biidi. av.
utesluta [from från]; ~ out stänga ute, hålla^utestängd, av. biidi. ute|stänga, -sluta [possibility]; o, to stänga till
E<2oor]; ~ w^? a) stänga till (igen) [Åowse], tillsluta [box]; slå igen [your books]; skjuta ihop [iopera-glasses];
fälla igen [knife]; sluta med [work]; oj up shop slå igen (stänga) butiken för dagen el. för alltid; 6) in|stänga, -
spärra i mngeise, innesluta, låsa in; c) F nedtysta ngn. II. itr stänga[s], tillslutas, gå igen, gå att stänga; ~ down
om fabrik o. d. slå igen, stängas; ~ up a) stänga, stängas till (igen); b) F isht i imper. hålla munnen. ~ter [-a] I. s
[fönsterlucka, rulljalusi; put up the ojs stänga fönsterluckorna, Midi. stänga, slå igen butiken nr dagen ei. för
alltid; the ojs were up fönsterluckorna voro stängda. II. tr förse (stän-+ga) med fönsterluckor. Shuttle [fAtl] 8
skyttel, skottspole. <vC0Ck [-kok] s fjäderboll; Midi. lekboll.

1. shy [Jai] I. a° 1. skygg, rädd [of för], ängs* lig av sig, misstänksam [of mot]; be (Fflght) ot of vara rädd för,
gärna undvika, gå ur vägen (väja) för, vilja slippa. 2. blyg, folkskygg, tillbakadragen. 3. försiktig [of med]. II. itr
skygga [at för] äv.Midi., bli orolig (rädd).

2. shy [fai] F I. tr slänga, kasta. IL s kast; have a oj at SÖka träffa med en sten &o, Midi, försöka sig på ngt, söka
komma åt ngt ei. ngn, ge ngn en gliring (ett sidohugg).

Shylock [fai'lok] npr.

Siam [saiæ'm, - -] npr. /vese [saiami/z, * - -]

I. a siamesisk; ^ twins siamesiska tvillingar, Midi. om oskiljaktiga vänner o. d. II. s 1. (pi. lika) siames. 2.
siamesiska språket.

Siberia [saibi'aria] npr Sibirien. ~n [-n] I.

a sibirisk. II. s sibirier. sibilllant [si'bil|ant] isht om språkljud I. a väsande.

II. s väsljud. -ation [-ei'Jn] s väsning. +Slbley [si'bli] npr.
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Sibyl [si'bil] s sibylla, ^line [sibi'lain, - - -] a

sibyllinsk. sic [sik] adv lat. vid citat så står det verkligen.

Siccative [si'kotiv] I. a torkande. II. s torkmedel, sice [sais] s sexa pa tärning. Sichel [sitjl], Sichem [sai'kem]
nprr. Sicilllian [sisi'lian] La siciliansk; the~ Vespers hist, sicilianska aftonsången ar 1282. II. s sici-lianare. -y
[si'sili] npr Sicilien.

1. sick [sik] tr anfalla; vani. i imper. till hundar ~ him! buss på honom!

2. sick [sik] a° 1. sjuk [of a fever i feber], illamående; the ~ de sjuka; ~ club sjukkasseförening; /x/ fund
sjukkassa; a headache huvudvärk med kväljningar; a man (person) en sjuk; the SMan hist, den sjuke mannen
Turkiet; be /x; vara illamående, ha kväljningar

. (ont i magen), kräkas; feel ~ ha kväljningar, känna sig färdig att kräkas: make ^ förorsaka ngn kväljningar; tum
«x/ bli illamående, få kväljningar (ont i magen); *x> at heart hjärt|beklänid, -ängslig; ~ for sjuk av längtan efter;
~ of utledsen (trött) på [rain, waiting]; ~ of love älskogskrank; /x/ unto death dödssjuk. 2. mest pred. F förargad
[with på ngn; at över ngt]. o--bed [-bed].s sjuk|säng, -läger, ^-call [-ko:l] s & hornsignal till sjuk-visitation; i
aiim. sjukbud. ~en [-n] I. itr 1. sjukna, börja bli[va] sjuk. 2. känna äckel el. vämjelse [at vid, över]. 3. bli[va]
utledsen [at på]. II. tr göra illamående; fylla med äckel ei. vämjelse; it me to think of it jag blir sjuk när jag tänker
på det, blotta tanken på det gör mig beklämd, ^ening [-nig] a° vämjelig, vidrig, vedervärdig, beklämmande [a ~
sight], äcklig, kväljande. ~-flag

[-flæg] S gul sjukflagg[a] å fartyg el. karantänsanstalt.

o/ish [-ij] a 1. litet illamående. 2. äcklig. Sickle [sikl] s skära.

sickil-leave [si'kll^v] s sjukledighet, -permission. --list [-list] s sjukjournal; be on the ~ vara sjukskriven, -ly [-li]
I. adv jfr 2. sick. II. a 1. sjuklig, osund av. büdi.; matt, blek [smile, complexion]. 2. ohälsosam, osund \climate].
3. äcklig, vämjelig [sroeZ/]. -ness -f [-nis] s 1. sjukdom; sleepy ~ iak. sömnsjuka. 2. kväljningar, kräkningar, ont i
magen, --nurse [-na:s]ssjuksköterska. --relief [-rili:'f] s sjukhjälp. --room [-rum] s sjukrum. Siddons [sidnz] npr.

side [said] I. s 1. sida i aiim., långsida, kant, håll; büdi. ngns sida, ståndpunkt, sak, intresse; classical (modem) ~
skoi. ung. latin(real)linje; each (either) ~ [på] båda sidor, åt båda hållen, å ömse sidor [of om]; the blind /x> biidi.
den svaga (sårbara) sidan hos ngn ei. ngt; the right

Upp) ett Starkt (gott) lag i cricket, fotboll &c; everything has its two />jS, there are two to a tale ordspr. var sak
har två sidor; there are two r^s to the matter saken har två sidor; the wrong /x» avigsidan, baksidan [of av], den
fula (sämre) sidan; on the wrong ~ of 50 över 50 år; change s byta sida, ändra ståndpunkt (åsikt), övergå till
andra sidan (motpartiet); choose dela sig i partier isht i lek [äv. make up (take) split (shake) o.'s

with laughter kikna av skratt; take with a p. ställa sig på ngns sida, ta parti för (hålla med) ngn; ~ by ~ sida vid
sida, jämsides; at a p's bredvid ngn; look only at one of the shield blott se på sköldens ena sida, bedöma ngt
ensidigt; at the ~ teat, mellan kulisserna; sword by ~ med svärdet vid sidan; by the ~ of vid sidan av av. vid jam-
rörelse, bredvid, nära; from ~ to ~ från den ena sidan till den andra; a pain (stitch) in 0*8 på faderns (moderns)
sida, på fädernet (mödernet); on my /v på (å) min sida; on one ~ på (å) ena sidan, på en sida, åt sidan; på sned,
snett, skevt; put (leave, set) on one ~ lämna åsido, åsidosätta; on the other ~ på (å) andra sidan, på motsatta
sidan, på motpartens sida; on the other ~ of på andra sidan [om], bortom; on the opposite of the street på andra
sidan (mittöver) gatan; on this ~ [<of ] the Alps på denna sidan [om] (hitom) Alperna; to one ~ åt sidan, på sned.
2. sluttning [vani. hill- (mountain-)~]. 3. S 'mal-« ligbet', överlägsenhet, nonchalans; put on visa sig mallig. II. itr;



~ with a p. ställa sig på ngns sida, hålla med (ta[ga] parti för) ngn. ~-arms [-a:mz] s pi. X sidogevär. fxz-blow [-
blou] s sidohugg, slag från sidan, aboard [-bo:d] s byffé, skänk[bord] +i matsal. ~-car [-ka:] s [motorcykel med]
sid-vagn. ^-chapel [-tjæpl] s sidokapell, ^-disli [-dij] s bi-, mellan|rätt. ^-glance [-gla:ns] s sidoblick, flight [-lait]
s 1. ljus (belys-4-ping) från sidan av. biidi. 2. sidolanterna. oJong [-log] I. a från [ena] sidan, sned, sido-[»v
glance]. II. adv från (på) [ena] sidan, på sned. <x;-note [-nout] s anteckning (anmärkning ei. not) i kanten
(marginalen), margi-naljnot, -anteckning, sidereal [saidi'arial] a astr. stjärn-, siderisk. sideli-saddie [sai'd|sædl] s
damsadel, --slip ; [-slip] I. s 1. sidoskott av träd; widi. barn på i sidolinjen. 2. om bil ei. flygmaskin glidande åt ;
sidan, slirning. II. itr glida åt sidan, slira. 5 -sman [-zman] s kyrkovärds medhjälpare.
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••splitting [-spli'tig] a förorsakande hejdlöst skratt, genomrolig, --step [-step] s 1. steg åt sidan. 2. pä vagn fotsteg
på sidan. - -stroke [-strouk] s 1. slag mot (från) sidan. 2. sport, vid simning handöversida|tag, -sim, [-sidsim-
[tag].-] {+sidsim- [tag].+} 3. indirekt följd ei. verkan, --track [-træk] I. 8 sidospår. II. tr växla in på sidospår,
biidi. är. skjuta åt sidan, --view [-vju:] s bild (utsikt) frånsidan. - -walk [-wo:k] s isht Am. gångbana, trottoar. -
ward[s] [-wad, •z], -ways [-weiz] a o. adv åt (från) [ena] sidan, på sned (tvären), --wind [-wind] 8 sidovind; biidi.
ar. sidoinflytande, indirekt väg. Sidgwick [si'd^wik] npr. siding [sai'dig] s järnr. sido-, växel|spår. sidle [saidl] itr
röra sig med sidan främst, isht

skyggt maka sig [along, up fram]. Sidllmouth [si'dlmaj)], -ney [-ni] nprr. Sidon [saidn] npr. /vian [saidou'nian] I.
a si-

donisk. II. s invånare i Sidon. Siege [si:dj] s belägring; lay oj to börja belägra; raise the ~ of upphäva belägringen
av; stand a [regular] ~ uthärda en [formlig] belägring; state of oj belägringstillstånd. Siegfried [si:'gfri:d] npr.
sienna [sie'na] 5 siennajord. Sierra Leone [si/araliou/n(i), sie'r-] npr. siesta [sie'sta] s sp. siesta, middagsvila, sieve
[siv] I. s såll, sikt; Midi. lösmynt person; like a oj, leaky as a oj otät som ett såll äv. biidi.; pour water in a oj hälla
vatten i ett såll Midi. II. tr sålla, sikta. Sift [sift] I. tr 1. sålla, sikta; frånskilja [from från]; o>ed sugar strösocker.
2. Midi. sålla, noga pröva ei. granska [evidence, facts], utforska [ofta /v out], sondera; /v a question to the bottom
gå till botten med [undersökningen av] en fråga. II. itr falla liksom genom ett såll. /ver [-a] s ngn (ngt) som sållar
[sugar-oj strösked]. /ving [-ig] s 1. såll-ning, biidi. prövning. 2. pi. ojs ngt från|sållat, •siktat.

sigh [sai] I. itr 1. sucka [with, for av], sörja [at, for över]; om vind &c äv. susa. 2. tråna, längta [for, after efter].
II. tr [vani. /v out] uttrycka under suckan, säga suckande (med en suck). III. s suck [of relief av [-lättnad];-]
{+lätt- nad];+} pi. ojs äv. suckan; draw (fetch, heave) a oj dra[ga] en suck. sight [sait] I. s 1. syn[förmåga] [long,
short (near) /v]; åsyn, anblick; good (bad, poor) oj god (dålig, klen) syn; second oj fjärrskådande (visionär)
förmåga; short ~ se under skört; catch (get) oj of få syn på, få se; lose oj of förlora ur sikte; lose o.'s oj förlora sy-
nens bli blind; take a oj of (at) S räcka lång näsa åt; at oj på fläcken, med detsamma; play music at oj spela från
bladet; payable at oj hand. om växel1 betalbar vid uppvisandet (a vista); at the oj of vid åsynen av; at first oj vid
första ànblicken (påseende[t],

ögonkastet); know by oj känna till utseendet; in the oj of i åsyn av, inför ngns ögon; in my oj i mina ögon, efter
min uppfattning. 2. syn|håll, -krets, ibi. sikte; be in (out of)oj vara i (ur) sikte, vara inom (utom) synhåll [of för];
come heave) in oj komma i sikte, bli synlig [of för]; have in oj ha i sikte, biidi. åsyfta; out of my oj! [gå] bort ur
min åsyn! out of ot, out of mind ordspr. borta från ögat borta från hjärtat, den frånvarande glöm mes snart; leave
out of oj lämna ur sikte; put out of ~ gömma (lägga) nndan; I would not trust him out of my oj jag skulle inte
våga släppa honom ur sikte; within oj inom synhåll [of för]. 3. syn, skådespel; sevärdhet, märkvärdighet; a oj [to
see] en syn att skåda, en syn för gudar [äv. a oj for the gods]; a perfect ~ en ryslig syn; a oj for sore eyes tin
käricommen gäst en välkommen syn; make a oj of o.s. spöka ut sig. 4. på skjutvapen sikte, siktinrättning, i aiim.
siktning, syftning, observation; take oj at sikta (ta[ga] sikte) på. 5. F massa, mängd; a [precious] ~ of money en



väldig massa pengar; a long oj better bra mycket bättre. II. tr 1. isht sikta, få i sikte [<land']; vetensk. observera
[star]. 2. förse med siktinrättning. /ving-notch [-[-ig-notj]-] {+[-ig- notj]+} s siktskåra. ~less [-'lisj a 1. blind. 2.
poet. osynlig, /vliness [-linis] s behagligt utseende. /vly [-li] a behaglig för ögat (att se på), täck. /vseeing [-si:vig]
I. a skådelysten, ute för att åse (titta på) ngt. II. s beseende av sevärdheter; go [a-]~ gå och titta på sevärdheter.
<vseer [-si:a] s skådelysten person; be a oj äv. [gå och] se [på] alla sevärdheter, /^worthy [-wa:xÖi] a sevärd.

Sigisllmond, -mund [si'gismand] npr.

Sigma [si'gma] s grek. sigma.

sign [sain] I. s 1. tecken i aiim. [of av, för, till], märke; sinnebild, symbol; oj manual egen-händig namnteckning
(underskrift); ~ of interrogation frågetecken; as a oj that till tecken att; /v of life livstecken; ojs of the times
tidens tecken; there is every oj of a good year allt tyder på (lovar) ett gott år; do ojs and wonders göra tecken och
under; make the oj of the cross göra korstecknet; make no oj ge intet tecken ifrån sig, förbli orörlig; make a oj
(ojs) to a p. to .. giva ngn tecken att..; at (on) a oj from a p. ei. at (on) a p.'s oj på (vid) ett tecken (en vink) av
ngn; speak by ojs tala genom tecken. 2. skylt [ofta ojboard]; at the oj of the Dragon på värdshuset Draken. II. tr
1. underteckna, -skriva [letter, petition], signera [picture]; oj articles «t» in-, på|mönstra, ta hyra; oj o.'s nanve
skriva sitt namn; **ed and sealed äv. klappat och klart; oj away förskriva egendom o. d. 2. teckna; oj assent ge
ett tecken till samtycke. 3. göra korstecken över isht barn vid dop. III. itr 1. skriva sitt namn; o, off *& avmönstra;
/v
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on skriva på' tm erkännande, *&> påmönstra. 2. giva tecken [he to me to comè]. signal [si'gn(a)l] I. s signal,
avtalat tecken [for till; to inf. till att]; of distress nödsignal; code of signal|kod, -bok. n. a° märklig, märkvärdig,
eklatant, glänsande. III. tr o. itr signalera. <x#-book [-buk] s signaljbok, -kod. ~-box [-boks] s jarnv. signalhytt.
~ize [*aiz] tr utmärka, förläna glans åt; /%/ o. s. utmärka sig. /x/ler [-a], ~-man [-man] s sig-nalist, signalman.
signatory [si'gna|t(a)ri] I. a signatär-, medun-derteckuad; <n» power signatärmakt. II. s undertecknare,
signatärmakt. -ture [-tja] s 1. signatur, namnteckning, underskrift. 2. &id. märke [/v of passion]. signboard
[sai'nbo:d] s skylt, signet [si'gnit] s signet, privat (ofta kungligt)

sigill. ~-ring [-rin] s signetring. significance [signi'jfikans] s 1. betydelse-, ut-trycks|fullhet. 2. mening, betydelse,
innebörd. 3. vikt, betydelse, betydenhet, -ficant [- -fikant] a° 1. med särskild mening, menande, betydelsefull
[word, look]. 2. vani. i nekande nttr. betydelsefull, viktig, betydande [event]. -fication [- -fikei'Jn] * betydelse,
mening, innebörd [of a word {phrase)], -ficative [-[--fika-tiv]-] {+[--fika- tiv]+} a betecknande, betydelsefull,
signifikativ. -fy -faij I. tr 1. antyda, beteckna. 2. betyda. 3. låta förstå, tillkännagiva, [-uttrycka. II. itr vani. i
nekande nttr. vara av betydelse (vikt); it does (will) not ~ det betyder ingenting; not (nothing) to ingenting av
betydelse, signil-painter [sai'njpeinta] s skyltmålare. -post

[-poust] 8 vid vagkors o. d. vägvisarestolpe. Sikes [saiks] npr.

Sikh [si:k] S iud. sikh medlem av krigiskt relig. sam-fnnd.

Sikkim [si'kim] npr.

Silas [sai'las], Si I Chester [si'ltjista] nprr. Silence [sai'lans] I. s 1. tyst|nad, -het, tystlåtenhet [on i fråga om ngt];
tystl stilla! a dead (deathlike) ~ dödstystnad; ~ gives consent ordst. den som tiger samtycker; break n* bryta
tystnaden; command (order) ~ bjuda tystnad, äska ljud; impose ~ [up~]on a p. nedtysta ngn, bringa ngn till
tystnad; keep (preserve) ~ iakttaga tystnad, hålla sig tyst, tiga; put (reduce) to ~ bringa till tystnad, nedtysta; in ~
i tysthet, i all stillhet; under tystnad, stillatigande. 2. ibi. glömska; have passed into jly [-li] adv under tystnad, i
tysthet, tyst, stilla.



Silenus [saili/nas] I. npr. II. 8 ang. gammal festprisse (rumlare).

Silesia [saili:'zia, -3(i)a] npr Schlesien. ^n [-n] I. a schlesisk. II. s schlesier. silhouette [silu(:)e't] I. s sil[h]uett,
skuggpro-fil. II. tr 1. avbilda i silhuett. 2. be avteckna sig [i profil] [against the sky]. Siliclla [si'lik|a] s kem.
kiselsyra. -ate [-it] 8 si-likat, salt av kiselsyra. -ious [s il i'Jas] a innehållande kisel, kiselartad, kisel-. -on [-an] s
kisel.

silk [silk] 8 1. silke, siden; siden|tyger, -varor, klänning o. d. av siden [dressed in artificial ~ konstsilke; pure
hel|silke, -siden; ~ dress sidenklänning; gown isht sidenkåpa för King's (Queen's) Counsel; hat hög hatt, cylinder;
material sidentyg; /v stockings silkesstrumpor; take ~ bli[va] King's (Queen's) Counsel. 2. F = King's (Queen's)
Counsel [sit among the ~en [-n] a 1. &id. ei. poet, gjord av silke ei. siden E robes]', klädd i siden. 2. silkesjlen, -
fin, mjuk, len av. biidi. voice]. ~iness [-inis] s silkeslenhet. ~-worm [-wa:m] s silkesmask.

["i] a liknande silke ei. siden, silkesjlen, -glänsande. 2. biidi. 0m vin mild; om röst, satt o. d. len, sliskig, sill [sil]
s 1. fönsterkarm, -bräde, -platta fiM»-

dow-iyj]. 2. syll, bottenstock, ibi. tröskel. Sillabub [si'labAb] S slags dryck av grädde, vin o. ^socker.

silly [si'li] I. a0 1. dum, enfaldig, oförståndig; Billy F dumsnut, dummerjöns; ~ billy talk F struntprat; the ~
season den döda säsongen för tidningar: aug. o. sept. 2. &ld. Oskyldig, okonstlad. IL s F isht bamspr&k dumbom
[don't be a o//], våp. silo [sai'lo(u]) s jordbr. silo[hus]. Siloam [sailou'sem] npr bibi. Siloa. silt [silt] I. *
[flod]slam, mudder. II. tr vani. sv up igenslamma. III. itr 1. ~ up igenslammas. 2. ~ through sippra fram
(igenom). Silurian [sail(j)u/arian, sil-] a geoi. silurisk

[rocks, system]. silvan [silvan] a skogs-, i skogen [glade, scene];

lantlig. Silvanus [silvei'nas] npr.

Silver [si'lva] I. S silver i alla bet., ofta attr. ftx/ cup (hair)], silvermynt [av. ~ coins], bordssilver [av. ~ plate];
speech is ~[n] but silence is golden ordspr. tala är silver men tiga är guld; the (8)»* Age isht i latinska utt.
silveråldern; c* birch vanlig björk; ~ fr bot. silvergran; ~ foil silverfolium, bladsilver; ~ fox zooi. silverräv; <v
Latin silverålderns latin; ~ leaf te ~ foil; every cloud has a ~ lining ordspr. det finns en ljusglimt även i det
svartaste moln; ~ paper a) silkespapper; b) stan-niolpapper; ~ point teckning med silverstift på särskilt preparerat
papper; ~ sand silvervit kvartssand; ~ side bästa övre del av oxstek ofta sal-

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangsilver-fish
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tod; the o> streak Kanalen; have a oj tongue tala med Silvertunga välklingande el. vältaligt. II. tr försilvra äv.
biidi.; foliera spegelglas. III. itr försilvras, bli[va] grå «i. vit. ^-fish [-fij] s zooi. silverfisk, ^-gilt [-gi'lt] s o. a [av]
förgyllt silver. *v-grey [-grei] a silvergrå, sv-haired [-hsad] a silverhårig. [-n] a åid. ei. poet, av silver,
silverglansande. <vsmith [-smij)] s silversmed, /v-tongued [-tAgd] a silvertungad, vältalig.

[si'mian] nprr, simian [si'mian] zooi. I. a 1. hörande tillantropoida apor. 2. i aiim. apliknande. II. s antropoid apa.
similar [si'mila] I. a lik[nande] [to ngn, ngt], likartad, dylik; geom. likformig, lika. II. s ngt likadant (liknande).
~ity [-æ'riti] s likhet till art, egenskaper [of i], /vly [-all] adv på lika (liknande) sätt, likajdant, -ledes. simillle
[si'milji] s iat. liknelse, -itude [- -itju:d] s 1. likhet [of i]. 2. liknelse. 3. % avbild, motstycke. Simla [si'mla] npr.

simmer [si'ma] I. itr 1. småkoka, sjuda, koka upp under kokpunkten; ~ down börja Svalna. 2. uidi. sjuda [with
anger av vrede]. II. tr l&ta småkoka (koka upp). III. s sakta kokande [keep water at a /v]. simnel[cake] [si'mn(a)l,
-keik] s isht vid högtider

plommontårta. Simon [sai'man] npr,

simonlliac [saim|ou'niæk] s kyrk. simonist. -iacal [-anai/ak(a)l] a° simonistisk. -y [-ani] s si-moni, handel med



kyrkliga ämbeten, simoom [simu/m] s samum brännande ökenvind. simper [si'mpa] I. itr le tillgjort ei. fånigt. II.
s tillgjort (fånigt) leende, /x/ing [-rig] a° till-gjort leende. Simpkin[s] [si/m(p)kin, -z] npr, simple [simpl] I. a 1.
enkel, osammansatt [substance]; o> addition sifferaddition; ~ equation ekvation av första graden. 2. enkel,
konstlös [style]. 3. enkel,anspråkslös, okonstlad, naturlig, trohjärtad; rättfram. 4. enfaldig, godtrogen, beskedlig.
5. enkel, tydlig, klar [statement], lätt att förstå ei. göra [problem, task]. 6. ren [madness]; helt enkelt en . . [lie];
fraud pure and oj rent bedrägeri, 'rena bedrägeriet'. II. s medicinalväxt, läkeört. ^-hearted [-ha:'tid] a okonstlad,
naturlig, sveklös, öppenhjärtig, ^-minded^-ma^ndid] a 1. okonstlad, rättfram, trohjärtad, sveklös. 2. godtrogen,
omisstänksam, enfaldig. <x,ton [-t(a)n] s dummerjöns, våp, tok, stolle, simplicity [simplji'siti] s 1. enkelhet,
odelbarhet. 2. enkelhet, konstlöshet [in dress]; oj of life enkelt levnadssätt; ~ of manners enkla seder, okonstlat
sätt. 3. okonstlat vä-

sen, anspråkslöshet, naturlighet, sveklöshet, rättframhet. 4. enkelhet, klarhet [of an [-argument],-] {+argu-
ment],+} lätthet [of a problem], -ification [-[*ifi-kei'Jn]-] {+[*ifi- kei'Jn]+} s förenkling, -ify [-ifai] tr förenkla, -
ism [-izm] s konstlad enkelhet. Simplon [si'mplan ei. fr.] npr. simply [si'mpli] adv 1. enkelt, okonstlat &o se
simple 1-5, 2. helt enkelt (simpelt), rent av [

simulllacrum [simjul|ei'kram] s 1. avbild. 2. skenbild, tomt sken, föregivande, bedrägeri, -ant [--ant] a som liknar
ei. är lik [of ngt], -ate [--eit] tr 1. efterfhärma, -likna, imitera. 2. hyckla, simulera; ~ madness låtsa sig vara galen,
-ation [-ei'Jn] s hycklande, förställning, simulation, -ering. -ator [- -eita] s simulant, hycklare, simultaneity
[sixmal|tani'ati] s samtidighet, -ous [-tei'nias] a° samtidig [with med], sin [sin] I. s synd, försyndelse [against
mot]; »v» of commission verksynd; ~ of omission se omission; the seven deadly o>s de sju dödssynderna; ugly
as oj ful som synden (stryk); it is a oj and a shame that det är både synd och skam att; like ~ S våldsamt, av bara
katten; for my ojs för mina synders skull; list of ojs syndaregister. II. itr synda, försynda sig [against mot]. Sinai
[sai'niai] npr [Mount o», the peninsula of /x/tic [saineii'tik] o Sinai- [the [-o»peninsula].-] {+o»penin- sula].+}

sinapism [si'napizm] s senapsdeg. since [sins] I. adv sedan dess, ibi. sedermera; ever oj allt sedan [dess]. II. prep
1. [allt] sedan, allt ifrån; ~ a child allt sedan barndomen; ~ seeing you sedan jag träffade dig. 2. efter sitt
huvudord för . . sedan; long oj för länge sedan, sedan länge (långt tillbaka); many years oj för många år sedan.
III. konj

1. sedan; ever o* allt sedan, så länge [som]; how long is it o*. .?hur länge är det sedan ..? /v* you have been here
alltsedan du kom hit.

2. eftersom ju, då ju (som bekant), alldenstund; /v you are here eftersom du är här.

sincerlle [sinsi'a] a uppriktig, ärlig; sann, oskrymtad; to be ~ with you för att vara uppriktig mot dig, uppriktigt
sagt. -ely [-li] adv uppriktigt, verkligt, i sanning [oj [-grateful];-] {+grate- ful];+} Yours oj ss. brevavslutning
ung. Din (Eder)

tillgivne, -eness [-nis], -ity [sinse'riti] s uppriktighet, ärlighet.

Sinclair [si'gklea], Sind [sind], Sindbad [si'n-

bæd], Sindlesham [si'ndljam] nprr. sine [sain] s mat. sinus.

sinecure [sai'nikjua, sin-] s sinekur, lindrig

syssla; not a (no) oj inget latmansgöra. sine die [sai'nidai'i(:)] iat. utan bestämd dag, på obestämd tid.

oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet % sällsynt àSc mill tär term »l* sjöterm F fvniljärt P lägre språk S
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Sine qua non [sai'nikweino'n] iat. 'utan vilket icke»



oeftergivligt villkor, förutsättning, sinew [si'n|ju: ] I. s 1. sena [the of war pen-

ningar o. materiella tillgångar]. 2. pl.

ler, [muskel]styrka, kraft. II. tr % poet. uppehålla, hålla samman. [-jui] a 1. senig, senfull. 2. kraftig, kraftfull,
stark. Sinful [si'nf(u)l] a° syndfull, syndig, sing [sig] sang sung) sung I. itr 1. sjunga

[lo för, är. vid ackompanjemang till Instrument] äv. om vind, gryta, bi; false sjunga falskt; small biidi. stämma
ned tonen; vara anspråkslös; ^ out hojta, skrika, av. biidi. sjunga ut, säga ifrån. 2. poet. sjunga, dikta [of om]. 3.
kunna sjungas [these words don't very well]. II. tr 1. sjunga [song, tune]; ** a p.'s praises sjunga ngns lov; ~
another tune (song) Midi, ändra ton, stämma ned tonen; ~ a baby to sleep sjunga ett barn till sömns; ~ the New
Year in (Old Year out) sjunga in det nya (ut det gamla) året; ~ over sjunga över [air]; r\> a song to death sjunga
en sång till leda. 2. poet. sjunga om, besjunga [hero]. Singapore [siggapo:'] npr. Singe [sin(d)3] (p. pres.
singeing) I. tr sveda [äv. pig, fowl], bränna på ytan; o.'s wings (feathers) Midi, sveda sina vingar, skada sitt
anseende, lida skada. II. itr svedas [I can smell something *»ing]. III. s lätt brännsår, brännskada, singer [si'ga] 5
sångare, sångerska. Singhalese [siggali:'z] I. a singhalesisk, från (på) Ceylon. II. s 1. singhales. 2. singhale-siska
språket, singing [si'gig] a° o. s sjungande, sång. <v.-bird f-ba:d] s sångfågel, /v-man [-mæn] s kyrk. korsångare.
«x»-master [-matsta] s sånglärare. <^-voice [-vois] s sångröst, single [siggl] I. a 1. enda ofta med neg. [not
(hardly) a ~ man], enstaka; each (every) instance vartenda fall. 2. enkel, odelad; ~ bed enmanssäng; ~ bill hand.
solaväxel; combat (fight) envig; book-keeping by <\* entry enkelt bokhålleri; ~ eye-glass monokel; /v» file
gåsmarsch; ~ flower enkel blomma [mots, double dubbel, fylld]; ~ game enkelspel i tennis, singel; in a ~ piece
odelat; room enkelrum; ~ tax fastighetsskatt; ~ ticket enkel biljett. 3. ensam; ogift [a ~ man (woman); live and
die /%»]; /x, life (state) ogift stånd; ~ blessedness skämts, ogifta ståndets (ungkarlslivets) lycka; in ~ majesty i
ensamt majestät. II. s förkortn. för ~ game, ~ ticket. III. tr; ~ out utjvälja, -taga, -peka. <x/-breasted [-bre'stid] a
enkelradig [coat], ^-eyed [-ai'd] a 1. enögd. 2. utan bi-avsikter, ärlig, hederlig, ^-handed [-hæ'ndid] a o. adv 1.
enhänt. 2. ensam, på egen hand, utan andras hjälp, ^-hearted [-ha/tid] a trohjärtad, sveklös, uppriktig; trogen sitt
syfte, tv-loader [-louda] s enkelladdare. <v-

-minded [-mai'ndid] ase-hearted. ~ness[-nis] s 1. ensamhet. 2. biidi. ~ of heart redbarhet;

+fv« of purpose målmedvetenhet. <v;Stick [-stik] s 1. fäktkäpp. 2. pi. käppfäktning. [-[si'gg-lit]-] {+[si'gg- lit]+}
s undertröja. ~ton [-tn] s kort. enkelkort.

Singly [si'ggli] adv 1. en åt gången, en och en; misfortunes never come ~ ordspr. en olycka kommer aldrig
ensam. 2. ensam, utan sällskap (maka &o) [live «v]. 3. på egen hand, utan andras hjälp.

singsong [si'gsog] I. s 1. entonigt [ofta [-halvsjungande]-] {+halv- sjungande]+} tal el. buller. 2. improviserad
gemen-sam amatörkonsert. II. a entonig, halvsjungande; Midi. banal, alldaglig, tråkig. III. itr tala (läsa) med
entonig (halvsjungande) röst.

Singular [si'ggjul|a] I. a° 1. gram, singular, en-tals-; the number singularis. 2. % ensam i sitt slag of its kind]. 3:
jur. varje, enskild [all andsinker
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da) pengar i företag; Ö) förlora pengar I företag. 5. dölja, hemlighålla [o.'s name (title)], förtiga, undertrycka,
lämna åsido; o. s. (o.'s own interests) åsidosätta (glömma) sig själv (sina egna intressen). 6. tekn. gravera [die]. 7.
<£» förlora ur sikte [land]. III. s 1. avlopps-, slask|rör, vask, diskbassäng med avlopp. 2. avloppsbrunn; biidi.
dypöl [a ~ of iniquity]. ~er [-o] S 1. gravör [isht die-*»]. 2. på metrev bly. sänke; lod. <%,ing [-ig] s sjunkande
&0 se sink /-//; isht a ^ in the stomach en förlamande känsla av kraftlöshet på grund av hunger; a at the heart en
förlamande känsla av modlöshet.

sinllless [si'n|lis] a syndfri, utan synd. -ner



[-o] s syndare. Sinn Fein [JYn fei'n, sin-] iri. eg. vi själva ensamma, frihetsrörelse på Irlan/1 från slutet av 1800-
talet.

~er [-o] s anhängare av Sinn Fein, Sinn-Fei-+nare.

sin-offering [si'novfaring] s syndoffer. sinolliogist [sino'lad^ist] s sinolog, -iogue [si'r [-a-log]-] {+a- log]+} S se
föreg. -iogjf [-i] S sinologi vetenskapen om kinesisk kultur.

sinullosity [sinjuo'siti] s 1. buktighet. 2. bukt, krök. -ous [si'njuas] a° buktig, slingrande, -s [sai'nas] (pi. [~iz]) *
1- anat. hålighet,grop. 2. bot. bukt, urbuktning i blad. Sion [sai'an] npr.

Sioux [su:] I. s (pi. /v/ [su:z]) sioux[indian]. II.

o siouxindiansk. sip [sip] I. tr läppja (smutta) på. II. itr läppja, smutta. III. s 1. läppjande. 2. liten klunk. Siphon
[sai'f(a)n] I. s 1. hävert. 2. sifon[flaska]. II. tr o. itr bortleda (rinna bort) genom en hävert.

sir [sa:, obeton. sa] I. s 1. ss. tilltalsord min herre; [Dear] S<-v, ofta ss. överskrift i brev; S*»? vad befalls? down
nu, down! tm hundar kusch! ligg! 2. ss. titel åt baronet el. knight före dopnamnet [<S<x. John Moorè], II. tr
tilltala med ~ [don't ~ me!].

sirdar [sa/da:] s ind. chef, befälhavare; högste

befälhavare över egyptiska hären, sire [saiVj S 1. poet. el. om djur, isht hastar fader.

2. Srx, Ers Majestät, siren [sai'arin] s 1. klass. myt. siren av. Midi. 2.

siren, mistlur. Sirion [si'rian], Sirius [si'rias] nprr. sirioin [sa/loin] s kok. ländstycke, oxstek [<x»

of beef], ibi. njurstek. Sirocco [siro'ko(u)] S sirocko sydostvind i Italien, sirrah [si'ra] s åid. ss. tiiitai förakti. ung.
gunstig +herrn (junker)! Sisera [si'sara] npr. siskin [si'skin] s zooi. grönsiska. sister [si'sta] s syster av. Midi. E~
ship (language)]', the three ödesgudinnorna; brother[s] and ~[s] syskon, <^hood [-hud] s syster|skap, -för-bund.
~-in-iaw [-rinlo:] s svägerska. *>Jy [-li] a systerlig.

+Sistine [sustain] a sixtinsk Chapel].

Sisyphllean [sisifi'an] a Sisyfus- [task, labour]. -US [si'sifas, sais-] npr.

Sit [sit] sat sat I. itr 1. sitta i aiim., Midi, ligga, vara belägen on a hill]', ~ drinking (playing) sitta och dricka
(spela); ~ tight F sätta sig tillrätta i sadeln, biidi. stå på' sig, framhärda; ~ at table (a meal) sitta til! bords; ~ at the
feet of Midi, sitta vid ngns fötter, vara ngns lärjunge; ~ for an examination gå upp i en examen; /v» for o.'s
portrait sitta för sitt porträtt; ^ in Parliament vara medlem av parlamentet [for för en valkrets]; r\* On the bench
vara domare; on a case sammanträda för att undersöka (överlägga om,behandla) ett fall; ~ on the fence Midi.
skruva sig, tveka att bestämma sig; ~ in judgment. on Midi, sätta sig till doms över; ^ [up~\on a jury (committee)
tillhöra (vara medlem av) en jury (kommitté); ~ [up~]on a p. a) F snäsa (huta åt, hålla efter) ngn; 6) om läkare
hålla rådplägning (konsultation) om ngn; through stanna till slutet av [a long sermon]', ** to a painter
(photographer) sitta för en målare (fotograf); under sitta som åhörare av [a great preacher]. 2. i uttr. med beton.
adv. ~ down sätta sig [to dinner för att äta middag];

down before a fortress lägra sig för (bereda sig) att börja belägra en fästning; ~ down to o.'s work av. gripa sig an
(hugga i') med sitt arbete; <v, doicn under an insult hålla till godo med (finna sig i, svälja) en förolämpning; ~
out sitta ute (över en dans); ~ up a) sitta rak «i. upprätt [av. up straight], om hund 'sitta'; b) sätta sig upp [in bed]',
make ap. ~ up F komma ngn att baxna (kippa efter andan), av. pigga (ruska) upp ngn, sätta fart i ngn; c) sitta
uppe [late; all night; for a p. för att vänta på ngn]; vaka [with a sick person]. 3. om fåglar ligga [on eggs], ruva. 4.
om domstol o. d. hålla (ha) sammanträde [the House is rating], sammanträda. 5. trycka, tynga [\up]on ngn; on a
p.'s conscience; ofta ~ heavy on]', ~ light on av. föga tynga (besvära) ngn. 6. om kläder sitta [close åt'], passa well
(ill) on a p.], Midi. äv. kläda, anstå; his principles ** loosely on him hans grundsatser ha ett löst grepp om
honom. 7. åid. el. poet. om vind blåsa (komma) från ett håll;



the wind there? blåser vinden från det hållet? är detta meningen? hänger det så ihop? II. tr 1. ~ O. S. [down] åid.
el. skämts, sätta sig [I sat me (myself) down]. 2. sitta [kvar] på [a horse]. 3. ^ out a) stanna till slutet av [a play]',
b) stanna längre än [the others]', c) sitta över [a dance].

site [sait] s 1. plats för byggnad, tomt. 2. läge, belägenhet [of a city (house)].

sittller [si't|a] s 1. en SOm sitter isht för porträtt.

2. ligghöna [a good (bad) ruvande fågel.

3. vid jakt sittande fågel; biidi. lätt byte, lätt

/x» hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt àSc militärterm «i» ty C term F familjärt P lägre språk S si
angsitting

— 768 —

skiff

sak ei. uppgift, -ing [-ig] I. a 1. sittande; ruvande. 2. tjänstförrättande [magistrate]. II. s 1. sittande, sittning [av. to
a painter [-(photographer)].-] {+(photo- grapher)].+} 2. liggning på agg, liggtid. 3. sammanträde of Parliament],
4. tid under vilken man sitter och arbetar; at a (one) ~ i ett sträck (tag). 5. t kyrka sitt-, bänkjplats. Sittingbourne
[si'"tigba:n, -bo:n] npr. sitting-room [si'tigrum] s 1. i eng. hus vardagsrum. 2. sitt|utrymme, -platser, situatlle
[si'tju|eit, -it] a &id. se »y. -ed [-eitid] a belägen [in i; on på, vid ett vatten], i viss ställning ei. belägenhet; he o*
av. ligga om ort; be awkwardly oj vara i en brydsam belägenhet; thus oj under sådana förhållanden
(omständigheter). -ion [-ei'Jn] s 1. läge, belägenhet [in a fine *»]; av. btidi. situation, läge, förhållanden,
omständigheter [the political oj], 2. plats, anställning [as cook (gardener)]. Siva [si(:)/va, Ji-] npr.

six [siks] I. räkn sex. II. 5 1. sex[tal]; at o,es and sevens i största oordning, huller om buller. 2. sexa ss. siffra. 3.
kort. sexa. refold [-fould] a o. adv sexfaldig[t], sex gånger så mycket. ~-footer [-fu'ta] s F sex fot lång person
(sak). ] I. a sextionde. n. s sextion[de]del. Sixtus [si'kstas] npr,

sixty [si'ksti] I. räkn sextio. II. s sexti[o]tal; itr fifty.

sizllabie [sai'z|abl] a ganska stor, av betydande (lämplig) storlek, -ar [-a] s Cambridge oniv. slags stipendiat.

1. size [saiz] I. s tunt lim för papper, räv &c, lim-vatten. II. tr limma papper o. d.

2. size [saiz] I. s 1. storlek, mått, format, 'nummer'; that's about the oj of it F så förhåller det sig faktiskt; full oj
naturlig storlek, kroppsstorlek; be just the right ~ vara lagom stor; what ~ is itt hur stor är den? take oj 7 in gloves
ha nummer 7 i handskar; take the oj of ta mått på, mäta; they are of a o» de äro lika stora; of some ~ rätt (ganska)
stor; a stone [of] the o, of. . . en sten så stor som ... 2. Gambridge univ. ranson, portion av mat o. dryck. II. tr 1.
ordna (sortera) efter storlek (längd) [platoon]. 2. vani. <v up F bedöma [man, situation], taxera. ~d [-d] a i sms.
av ... storlek [fair-oj, medium-oj].

Sizy [sai'zi] a 1. limmad, betäckt med (liknande) lim. 2. klibbig, sizzle [sizl] I. itr fräsa vid stekning o. d. II. s
fräsande.

sjambok [Jse'mbok] s isht i Sydafrika piska med snart av noshörningshud.

Skager Rack [skæ'garæ'k, ska:- ] npr Skagerack.

skald [sko:ld] s fornnordisk skald, bard. »vic [-ik] a skalde-.

1. skate [skeit] * zooi. rocka.

2. Skatlle [skeit] I. s skridsko; sailing on skridskosegling. II. itr åka (gå på) skridsko; ~ over thin ice biidi.
manövrera på svag is, behandla ett ömtåligt ämne. III. tr åka figur, -er [-a] s skridskoåkare, -ing [-ig] s
skridskoåkning. »ing-rink [-'igrigk] s konstgjord skridskobana isht för rullskridskor.

Skeat [ski:t] npr.



skedaddle [skidse'dl] itr F skena (gno, sätta)

i väg; ge sig av, ta till schappen. Skeggs [skegz], Skegness [ske'gne's] nprr. skein [skein] s härva, docka tråd.
skeletllal [skelitll] a° skelett- [structure], -on [-n] s 1. skelett, benjrangel, -stomme, -bygg-nad; ~ at the feast
glädjefördärvare; a (the) o» in the cupboard (family obehaglig familjehemlighet, hemligt bekymmer; reduced
(worn) to a oj alldeles utmärglad. 2. biidi. skelett, stomme, ställning; ~ drill & repexercis; ~ key huvudnyckel;
dyrk. 3. biidi. utkast, plan för föreläsning o. a. -onize [-anaiz] tr 1. skelettera. 2. biidi. göra utkast till;
sammandraga. Skeiton [skeltn] npr.

skep [skep] s 1. lätt korg för grönsaker o. d. 2.

skäppa mått. 3. bikupa av halm. skeptic [ske/ptik] &0 se sceptic &e. sketch [sketj] I. s 1. skiss i alla bet.,
konturteckning, flyktigt utkast. 2. teat, 'sketch'. II. tr skissera, göra utkast till Eäv. ~ out], antyda i korta drag. III.
itr skissera, oj-block [-blok], ~-book [-buk] s skissbok. <%/-map [-mæp] s konturkarta. ~y [-i] a° skisserad,
skissartad; biidi. lös[lig], ofullständig [knowledge, lecture], skew [skju:] a tekn. sned, skev. ^bald [-bo:ld] a isht
om bast skäckig, med olikfärgade ljusa fläckar.

skewer [skjua] I. s 1. steknål. 2. skämts, för svärd ei. dolk. II. tr fästa (sticka igenom) kött o. d. med steknål.
skew-eyed [skju:'aid] a skel|ögd, -ande. Skey [ski:] npr.

ski [ski:, Ji:] I. s skida; ~ boots skidpjäxor;

~ stick skidstav. II. itr åka skidor, skiaiigram, -graph [skai'a|græm, -græf, -gra:f] s 1. ark. genomskärning av
byggnad. 2. vetensk. +röntgenfotografi.

skid [skid] I. s 1. broms, hämsko för hjul Eäv. oj-pan]. 2. slirning. II. itr slira. III. tr bromsa, ^-chain [-tjein] s
snökedja. Skiddaw [skido:'] npr.

Skiff [skif] s 1. lften roddbåt för 1 roddare, julle. 2. . poet. farkost.
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skilling [ski:'|ig, Ji:-] s skidjåkning, -löpning, -sport. - -joring [-dp-.'rig] s skidåkning efter häst, tolkning. - -
jumper [-djA^mpa] s skid-hoppare. - -jumping [-d^mpig] s skidhopp [-ning]; backlöpning, skilful [ski'lf(u)l] a°
skicklig [at, in i]. skill [skil] s skicklighet [in i], händighet. ~ed [-d] a 1. skicklig [in i], händig. 2. yrkes!» lärd, -
skicklig, -utbildad [workman, labour], rutinerad.

skillet [ski'lit] s liten kastrull på 3 el. 4 rattar. Skilly [ski'li] S tunn köttsoppa isbt i fängelser, skim [skim] I. tr 1.
skumma [milk]; skumma av [ofta ~ off; scum, cream]; 'v, the cream off biidi. taga det bästa av ngt. 2. stryka
(glida, fara) lätt fram över [ice, heather], 3. flyktigt genomögna, titta igenom [book]. II. itr 1. ~ over täckas av
skum o. d. 2. stryka (glida, fara) lätt fram [along (over) the ice], 3. titta här och där i bok o. d., läsa flyktigt
through a book], III. a skum- milk], ~mer [-a] s 1. skumslev. 2. i kricket låg boll (lyra), ^ming-dish [-igdij] s S
slags flatbottnad kappseglingsbåt. skimp [skimp] I. tr I. vara snål mot ngn. 2. snåla (knappa) in på ngt. II. itr
snålas, vara snål [är. ~ and screw], ~y [-i] a° alltför knapp (knappt tilltagen), skin [skin] I. s 1. hud i aiim., skinn
På människor o. djur; pi. är. skinn[varor], hudar; true (inner) ~ läderhud; outer ~ överhud; change o.'s ~ ömsa
skinn, bli förvandlad; ~ and all med hull och hår; be mere ~ and bone[s] vara bara skinn och ben; have a thick ~
ha tjock hud, vara tjockhudad (okänslig) [mots, have a thin #%/]; save o.'s ~ rädda sitt skinn, se äv. raij.: keep a
whole escape with a whole ~ komma helskinnad undan; escape with (by) the ~ of o.'s teeth med knapp nöd slippa
undan (undkomma); I would not be in your ~ jag ville inte vara i dina kläder; next the ~ närmast kroppen; jump
out of o.'s ~ bli utom sig av glädje o. d.; vet to the ~ våt inpå bara kroppen, genomvåt. 2. skal på frukt. 3.
skinnlägel för vin o. d. 4. S häst, isht hästkrake, är. skämts, om person. 5. hinna på vätska. 6. »i* fÖr-hydning på
skepp. II. tr 1. flå, draga av huden på Etiger], skrapa [av7 huden på] [fall and ~ o.'s knee], 2. skala [ walnut]; ~ a



flint vara gnidig; ~ a jersey F draga (kränga) av sig en sticktröja med insidan utåt; keep o.'s eyes r^ned F hålla
ögonen öppna. 3. S skinna ngn [of på pengar]. III. itr 1. F draga (kränga) av sig sticktröja o. d. med insidan utåt.
2. ~ OVer om sår bli betäckt med hud. <N/-deep [-di:p] a som ej går djupare än till skinnet, ytlig, lätt äv. bild i. ^-
dresser [-dresa] s kör3när. ~flint [-flint] s gnidare, girigbuk. ~ful [-f(u)l] s F 'skinnet fullt'; i«ht i uttr. ~ of drink så
mycket man orkar dricka; with a ~ litet ankommen. <^-game [-geim] s Am. S svindel, skoj. ~ner

[-a] s skinnhandlare. ~ny [-i] a skinntorr, 'bara skinn och ben', utmärglad.

1. skip [skip] 5 se 2. skipper 2.

2. skip [skip] I. itr 1. skutta, hoppa; ~ about skutta omkring. 2. hoppa med hopprep. 3. F hastigt ge sig i väg,
försvinna; ~ over (across) to France for a week kila över till Frankrike på åtta dar. II. tr 1. skutta (hoppa) över
[brook; vani. ~ over (across)].

2. vid läsning o. d. hoppa över [äv. ~ over], förbigå; ~ two days äv. vara borta två dagar.

3. ~ it F kila (gno, sätta, ge sig) i väg. III. s

1. skutt, hopp; skuttande. 2. S vid läsning o. d. överhoppning, svjack [-d^æk] s 1. en som hoppar isht om insekter.
2. barns hoppdocka av bröstben på gåa.

1. skipper [ski'pa] s se skipjack.

2. skipper [ski'pa] s 1. skeppare; F sjökapten

2. sport, kapten i bowls, cricket o. curling. skippet [ski'pit] s förr sigillkapsel, skipping-rope [ski'pigroup] s
hopprep. Skipton [ski'ptan] npr.

skirl [ska:l] s säckpiplåt.

skirmish [ska/mij] I. itr skärmytsla. II. s

skärmytsling äv. biidi. skirt [ska:t] I. s 1. kjol; S kjoltyg, kvinns. 2. skört. 3. ofta pi. kant, bryn [on the ~s of the
wood], utkant [of the town], 4. mellangärde på slaktat djur [~ of bee f']. 5. se <^>ing--board. II. tr kanta, gå
(löpa) längs (utefter). III. itr; f\i along se föreg. ^-dancing [-da:%nsig] s rytmisk dans med långa kjolar, "wing-
board [-igbo:d] s byggn. fotjlist, -panel. ski-runn||er [ski:'rAn|a, Ji:-] s akidjlöpare, -åkare.

-ing [-ig] s skidlöpning, -åkning. Skit [skit] s skämtskrift; teat, satir, burlesk, parodi [[up\on på], 'vtish [-ij] a° om
häst skygg, lättskrämd, yster; om pers. yster, yr, lekfull, nöjeslysten, uppsluppen, vild av sig. skittle [skitl] s
kägla; pi. <x,s äv. kägelspel; S strunt! äsch! life {it) isn'tt all beer and biidi. livet är inte idel [tomma] nöjen (en
dans på rosor); play spela (slå) käglor. ~-alley [-æli] s kägelbana. ~-ball [-bo:l] s kägelklot, ^-ground [-graund] se
- -alley. ~-pin [-pin] s kägla.

+skive [skaiv] tr tekn. spalta, klyva skinn. Skrine [skri:n] npr. skua [skjua] s slags stor fiskmås, skulk [slLvlk] itr
hålla sig undan (dold), sticka sig undan faror ei. arbete, smyga sig, F smita ifrån (undan); ~ away loma av, F
smita i väg; /x, behind krypa bakom andra o. d. [-ig] a som gärna håller sig undan faror ei. arbete coward], skull
[skAl] s skalle, huvudskål; thick ~ biidi. trögt förstånd; ~ and cross-bones skalle med två korslagda benknotor ss.
sinnebild Kr döden o. på sjörövarflagga. ~-cap [-kæp] s 1. hjärnskål. 2. kalott.

skunk [skAgk] s 1. sooi. skunk. 2. biidi. S as, kräk.
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Skupshtina [sku'pjtina] S Serbiens parlament; Jugoslaviens deputeradekammare.

sky [skai] I. s himmel, ofta pi. skies klimat, himmelsstreck [under warmer sKes]; a bit of blue o, en blå (ljus)



fläck mellan molnen av. biidi.; in the ~ på himlen; be in the oj (skies) biidi. vara i himlen (paradiset); praise
(ilaud, extol) to the skies höja till skyarna; be raised to the skies upptagas till himlen; under the open oj under bar
himmel. II. tr 1. slå boil högt upp i luften. 2. hänga tavla högt upp på väggen. <x*-blue [-blu:'] I. a himmelsblå.
II. s himmelsblått.

Skye [skai] I. npr. II. s slags skotsk terrier skye-terrier Eav. ~ terrier].

skyller [skai'|a] s hög lyra vid kricket. -ey [-i] a himmelsk, himmels|hög. -blå, himla-, --high [-'hai'] a o. adv F
skyhög[t], himmelshög[t]. -lark [-'la:k] I. s 1. zooi. sånglärka. 2. F stojande munterhet ei. lek, skoj, ras. II. itr 1.
leka o. skoja i riggen pä skepp. 2. i aiim. F skoja, föra skoj, tokas, leka stojande. -larking [-lacking] s se -lark I, 2.
-less.[-lis] a moln-höljd. -light [-lait] s takfönster, skejlejt. --line [-lain] s horisont, poet. himlarand. - -pilot [-
pailat]«S [skepps]präst. - -rocket [-roxkit] s signalraket, -sail [-s(ei)l] s sk ej sel. -scape [-skeip] «måi. molnstudie.
- -scraper [-skreipa] s 1. se -sail. 2. skyskrapa byggnad, -ward [-wad] a o. adv, -wards [-wadz] adv mot himlen,
upp i luften. - -writing [-rai'tig] s rökskrift

från flygmaskin.

1. slab [slæb] I. si. stenplaHa, häll; skiva av kött, bröd o. d., chokladkaka. 2. ribba. II. tr kantsåga.

2. slab [slæb] a tjock, seg, klibbig.

slabber [slæ'ba] se slobber.

slack [slæk] I. a° 1. slak [rope], lös, slapp [rein, discipline]; fon. om vokal slapp, ospänd. 2. slapp, olustig [feel
loj, trög [pace; be oj in o.'s work]; oj water död-, stilljvatten isht mellan ebb

0. flod; ~ in stays i trög i vändningen. 3. hand. trög [trade, business], olustig, fl au; o, season död säsong. 4. släckt
[Ume]. 5. otillräckligt bakad ei. torkad [bread, hops]. II. s

1. »i the oj of a rope det lösa på en ända. 2. se ~ water. 3. se ~ season. 4. pi. o,s lösa byxor ei. overalls. 5. små
stenkol, kolstybb. 6. F vilotid [have a good avkoppling fr&n arbete. III. tr 1. göra slak, slappa, lossa på, släcka,
fira [rope; ofta ~ away (off)]. 2. släcka [lime, thirst]. IV. itr 1. slakna, bli slak [rope, sail]. 2. slappna av' (till'),
arbeta trögt, vara (bli) slapp (trög, lat), lata sig; ^ off slappna av7 (till7), sakta farten; oj up sakta farten. ~en [-n]
I. tr 1. sq slack 11 T,11. 2. minska Eefforts], sakta [speed], II. itr 1. slakna, bli slak. 2. slappna [in o.'s work], bli
slapp (loj, trög). 3. avtaga, sakta sig, försvagas [wind, fre], mojna, bedarra. ~er [-a] s F trögmåns, slöfock.

slag [slæg] I. s slagg. n. tr o. itr förvandla till slagg, slagga [sig], förslaggas. ~gy [-'i] a slaggig, slagg-.

slain [slein] pp. av slay.

Slake [sleik] tr släcka [lime, thirst].

Slam [slæm] I. tr slå (smälla, F dänga) igen [door, lid]; slå (smälla, F dänga) [the book on the table]. II. itr slås
(smällas) igen. III. s 1. smäll, skräll. 2. kort. slam.

Slander [slcu'nda] I. s förtal, elakt skvaller, [-baktalen].-] {+bak- talen].+} II. tr förtala, beljuga, baktala. ~er [-ra]
8 förtalare, bakjtalare, -talerska, -dan-tare, belackare, ^ous [-ras] o° bakdantar-, belackar- [tongue], ärerörig.

Slang [slæg] I. s spràkv. slang; ^ word slangord. II. tr S skälla ut (på), okväda. ^y [-i] a° talande slang, slangartad,
ful! av slang.

slank [slægk] % imp. av slink.

slant [sla:nt] I. itr slutta, luta. II. tr göra lutande (sned), luta. III. s lutning, sluttning; on the o» på sned (tvären,
snedden). IV. a poet. se följ. ^Ing [-ig] a lutande, sluttande, sned. singly [-igli], ~wise [-waiz] adv på lut (sned,
tvären).

slap [slæp] I. tr smälla, slå (F daska, dänga) [till'] E~ a p.'s face, oj a p. in the face]; oj a p. on the back dunka ngn
i ryggen.



II. S smäll (slag) med flata handen o. d.; a oj in the face (eye) ett slag i ansiktet, biidi. av. om oväntad avsnäsning
ei. motgång, besvikelse. III. adv P bums, rakt, rätt, tvärt, burdus; run oj into rusa rakt på. r^-bang [-bae'n] adv F
våldsamt, burdus, ^-dash F I.-[-dæ'J] adv burdus, bums, tvärt, handlöst; på hafs (en höft), vårdslöst. II. [-dæj] a
om pers. burdus, hafsig, vårdslös; sorglös; om arbete o. d. hafsig, slarvig. ~ping [-ig] a S

-hväldig, sjusjungande, pampig. ~-up [-Ap] a S flott [dinner], pampig, gentil, prima, storståtlig.

slash [slæj] I. tr 1. rista (fläka) upp, hugga (skära) i. 2. uppslitsa [ojed sleeves]. 3.

klatSCha tilK (på7). II. itr blint el. våldsamt hugga in [at på], slå omkring sig, klatscha; ojing criticism
nedgörande (rivande) kritik.

III. s våldsamt hugg (slag), djup skåra.

1. siat [slæt] S 1. spjäla i persienn o. d., [tvär]slå, latta. 2. S revben.

2. siat [slæt] tr o. itr om segel, rep o. d. smälla, (daska, slå) [mot].

slate [sleit] I. s 1. geoi, skiffer. 2. skifferplatta, takskiffer. 3. griffeltavla; a clean ~ biidi. gott (fläckfritt) rykte, av.
ett oskrivet blad; clean the oj bli di. göra upp sitt gamla konto, börja ett nytt liv. 4. skiffergrått. II. tr 1. täcka med
skiffer. 2. vid kritik ned|göra, -sabla. 3. läxa upp, banna; tufsa till. <v-club [-kUb] s ekonomisk förening med små
insatser varje vecka, /^•coloured [-kAlad], ^-grey [-grei] a skifferj-färgad, -grå. ^-pencil [-pexns(i)l] s griffel ojT
[- a] * skiffertäckare.
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sleuth-hound

slating [slei'tig] 5 1. kon. skiffer, skiffer|täck-ning, -tak. 2. nppläxning, duvning, tilltnfs-ning; nedgörande kritik
[give {get) a severe slattern [3lærta(:)n] s slampa; smutsjlisa, -gris,

lortlolla. ^ly [-li] a slampig. slaty [slei'ti] a skiffrig, skifferjartad, -färgad, skiffer-,

slaughter [sloi'ta] I. s slaktfande]; om pers. av. blodbad [of på, bland], massaker. II. tr slakta; om pers. »v.
ned|göra, -hugga; anställa blodbad på. />-er [-ro] s slaktare. <v-house [-haus] s slakteri, slakthus; biidi. plats för
blodbad, rvous [-ros] a° iitt. mordisk, ibi. blodig.

Slav [sla:v, slæv] I. s slav folkslag. II. a slavisk, slave [sleiv] I. s slav, träl äv. büdi. [the ~ of (a ~ to) drink
(fashion).. för, under]; he sold as (for) a ~ säljas till slav. II. itr slava, träla. ~-driver [-draiva] s slavuppsynings-
man. ^-holder [-houlda] s slavägare. <v.-mer-chant [-martjnt] s slavhandlare. ~-owner [-ouna] s slavägare.

1. slaver [slæ'va] I. itr dregla. II. tr dregla (söla) ned; biidi. fjäska för, lisma med, vara inställsam mot. III. s
dregel; biidi. lismeri, äckligt smicker.

2. slaver [slei'va] s 1. slavhandlare. 2. slavskepp.

1. slavery [slae'vari] a dreglande.

2. slavellry [slei'vlari] 5 slaveri, träldom av. bu.ii. - -ship [-Jip] s slavskepp. - -States [-steits] s; the hist,
slavstaterna i Nordamerika, --trade [-treid] s slavhandel, --trader [-treida] s slavhandlare. -y [-'i, slæ'vi] s F
hemslavinna.

Slavic [slcr/vik, slæv-] I. a slavisk. II. s slaviskt språk.

slavish [slei'vij] o° slavisk, trälaktig av. biidi. Slavonian [slavou'nian] I. a se -«c /. II. s 1. slav; slavonier. 2.
slaviskt (slavoniskt) språk, -ic [slavo'nik] I. «a slavisk; slavonisk. II. s slaviskt (slavoniskt) språk, slay [slei] slew
slain tr utt. dräpa, slå ihjäl. «uer [-a] s att. dråpare.

sleazy [slit'zi] a tunn; ibi. trådsliten, sjaskig. sled [sled] I. s kälke. II. tr o. itr åka (föra på) kälke.



1. sledge [sledg] I. s släde; kälke. II. tr 0. itr

åka i (föra på) släde.

2. sledge [sled3] s se föij. ~-hammer [-'hæma]s [smed]slägga.

sleek [sli:k] I. a° 1. om hår o. skinn slät, glatt, blank, glänsande; biidi. ar. skinande av välmåga, fin. 2. büdi. om
uppträdande hal, sliskig. II. tr göra glatt (slät, blank &c), glätta. Sleep [sli:p] slept slept I. itr 1. sova [well,
badly]: biidi. sitta (stå) och sova, vara overksam (dåsig); ~ [up~]on the matter sova på saken; ~ in the grave
{tvith o.'s fathers) ligga i graven, ha gått till sina fäder; the top snurran 'sover' synes sta stnia; ~ with one eye
open sova med blott ett öga [i sänder]; my

leg is f^ing benet sover har domnat. 2. ligga över natten, övernatta [where shall we /x,?]. II. tr 1. sova; ~ o.'s last
sleep sova den sista sömnen; ^ the sleep of the just sova den rättfärdiges sömn; ~ o. s. sober sova ruset av sig; ~
away sova bort tid, smärta; ~ off sova av sig rus &o. 2. F hysa över (för) natten, bereda (ge) nattlogi åt [the hotel
can /v/ 300 people]. III. s sömn; a little (short) ~ en liten lur; the last (long, eternal) ~ den sista (långa, eviga)
sömnen; try to get a <v försöka sova litet; during ~ under sömnen; talk (walk) in o.'s prata (gå) i sömnen; want of
oj sömnlöshet; fall on åid. [av]somna; drop off to »o somna till', lura av'; I couldn't get to ~ jag kunde inte
somna; go to ~ somna; put (send) to ~ söva; put to ~ av. lägga barn att sova. ~er [-a] s 1. sovare; the Seven Sr^s
le. gendens sju sovare; a good (heavy, light) en som sovejr bra (tungt lätt); a great ~ en sju-sovare (Fsovtuta). 2.
jamv. sliper, syll. 3.järnv. sovvagn. ~ing [-19] I. o sovande; let ~ dogs lie ordst. väck ej den björn som sover;
partner hand. passiv delägare; sickness iak. sömnsjuka i tropikerna. II. s sömn, vila. ~ing-•bag [-igbæg] s
sovsäck, ^ing-car [-igka:], ~ing-carriage [-kæ^ridj] s jämv. sovvagn, ^ing-draught [-igdra:ft] s sömnidryck-, -me-
del.slew
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1. slew [siu;] imp. av slay.

2. slew [slu:] tr o. itr svänga [om] [ofta round], kränga.

Slice [slais] I. s 1. skiva [of bread (meat)]; ~ oj bread and butter mjuk smörgås. 2. i aiim. [an]del [of the profits],
smula. 3. bröd-, fisk|-spade [fish-o,]. II. tr skära upp (i skivor) [äv. up], ibi. klyva; ~ off skära av. slick [slik] F I. a
1. * flink, lätt och ledig. 2. ren, blott och bar. II. adv lätt och ledigt; rätt, rakt. slid [slid] imp. o. pp. av slide. Slide
[slaid] slid slid I. itr glida i aiim.; kana, slå kana; biidi. av. falla into si»]; let things o, låta det basa, vara liknöjd.
II. tr låta glida, skjuta [fram &o] ngt som glider. III. s 1. glid|ning, -ande. 2. isbana, kana, kälkbacke. 3. giidbana,
rutschbana, störtränna. 4. jord-ei. snöskred, ras [lando*]. 5. plåt för ljusbilder, skjutglas; utdragsskiva, löpare, ^-
rule [-ru:l] s räknesticka. ~-valve [-vælv] [-s&ngm.slid[ventil].-] {+s&ngm.slid[ven- til].+} ~-way [-wei] s
lutande plan, glidbana. sliding [slai'dig] a glidande, skjutbar; ^ door skjutdörr; ~ lid skjutlock. /v-keel [-ki:l] s &
centerbord. ^-knot [-not] s löpareslejf. ^-rule se slide-rule. ~-scale [-skeil] s glidande skala för löner, priser o. d.;
attr. av. elastisk, rörlig. ~-seat [-si;t] s glidsäte p& kapproddbåt. Slight [slait] I. a 1. smärt, spenslig [figure]. 2.
klen, svag [foundation], späd. 3. lätt [cold, meal], lindrig, obetydlig, ringa; not the *»est doubt icke det minsta
tvivel. II. tr ringakta, förbise, visa likgiltighet för (mot), ignorera, försumma. III. s ringaktning, likgiltighet +[io,
upon mot, för], ignorerande, försummande; put a ~ upon, se slight II. singly [-igli] adv med ringaktning. ~ly [-li]
adv 1. lätt [wounded], lindrigt, svagt, obetydligt, något; ~ made spensligt byggd. 2. med ringaktning, ringaktande
[speak ^ of]. Sligo [slai'go(u)] npr. Slily [slai'li] adv jfr sly.

slim [slim] a0 1. lång o. smal, spenslig, smärt. + 2. klen, svag [chances]. 3. S slug, listig, slimlle [slaim] s I. slam,
dy av. biidi., gyttja. 2. slem. -y [-'i] a 1. gyttjig, dyig. 2. slemmig. 3. F sliskig, lismande; hal. sting [slig] I. slung
slung tr 1. slunga med slunga. 2. slunga, slänga, kasta [stone; out a man, o, a man out of the room]; ~ ink Midi.
ödsla bläck, skriva massvis. 3. hänga upp (hissa, lyfta) medelst slinga o. d. 4. läk. lägga arm i bindel. II. s 1.
slunga. 2. kast [med slunga], Midi. slag, angrepp. 3. slinga, & länga. 4. läk. bindel; carry (have) o.'s arm in a ~
bära armen i band. 5. X gevärsrem, slink [sligk] slunk (t slank) slunk I. itr smyga [sig], slinka [vani. ~ away



(about, by, off)].

II. tr o. itr om djur kasta, föda förtidigt [calf].

III. s förtidigt fött djur.

slip [slip] I. itr 1. glida [ofta ~ away (down,

off, om<)]; the lock has o>ped låset har gått i baklås; let an opportunity (a chance) ~ låta ett tillfälle gå sig ur
händerna; ~ along F kila (flyga) fram[åt]; how time ~s by (away)! vad tiden går! a mistake has otped in ett fel har
insmugit sig; ~ into S a) rusa (dunka) på7 ngn; b) kasta sig över mat; ~ into another suit kasta på sig en annan
kostym; ~ off glida av'. 2. halka [omkull], slinta, snava, Midi. göra fel [he often in his grammar]; mind you don't
o>! akta er så att ni inte balkar! up snava. 3. smyga [sig], slinka [ofta ~ away (off, out)]\ ~ off smyga sig undan.
II. tr 1. låta ngt glida, smyga [a ring on to a finger], sticka [a letter into o.'s pocket], släppa; ~ o.'s clothes off (on)
kasta av (på) sig kläderna; ^ o.'s neck out of the collar Midi. dra[ga] sig undan skyldigheter, dra sig nr spelet; ~
over halka övér. 2. släppa i väg (lös) hund; fira loss, låta gå överbord [anchor]', o, an arrow släppa (skjuta) av en
pil; /v/ a railway carriage koppla ifrån en vagn från tåg. som är i gång. 3. und|komma, -slippa Eo.'s captors]; glida
ur [collar, handcuffs]; the name has o>ped my memory namnet har fallit mig ur minnet (undfallit mig); ~ a p.'s
attention undgå ngns uppmärksamhet. 4. om djur kasta, föda för tidigt. III. s 1. glidning; halkning, slintning;
Midi. ouppsåtiigt fel [make a ~]; misstag, felsteg; ~ o/ the pen skrivfel; ~ of the tongue felsägning; get the ~ F
falla igenom, bli kuggad; give a p. the ~ smyga sig ifrån (lyckas undkomma) ngn. 2. kudd- ei. boistervar. 3. lätt
undertröja; bams förkläde. 4. sättkvist, stickling; poet. telning; a [mere] ^ of a girl (boy) en flickstumpa, ett
flickebarn (en pojkvasker). 5. vani. Pi. *n/S hundkoppelrem. 6. bit, stycke, remsa; ^ of paper pappersremsa; of
wood trästicka. 7. boktr. [lång-] spaltkorrektur före ombrytning. 8. -i* slip, stapelbädd. 9. teat. pi. ojs
kulissgångar. 10. i kric-+ket uteman snett bakom batsman. ~-carriage [-kæxrid3] s jämv. vagn som avkopplas
fr&n i gång varande tåg. *x;-knot [-not] s löpknut. ~per [-a] I. s 1. toffel. 2. hämsko. II. tr F slå med toffel.
<xpered [-ad] a klädd i tofflor. ~pery [-ari] a° 1. hal [as ~ as an eel], glatt, slipp-rig. 2. biidi. hal, opålitlig. ~py [-
i] a F rask, kvick; look be ~ about it raska på'. ~shod [-Jod] a 1. aid. kippskodd. 2. om pers., språk o. d. slarvig,
vårdslös, ovårdad. ~slop[-slop]I.s 1. om då v g dryck 8kyalp, smörja, 'soppa'. 2. bil dl. känslopjunk i tal ei. skrift;
strunt[prat], smörja, go ja II. a svag, gråtmild; usel, strunt-, ^way [-wei] s <t* slip, stapelbädd. slit [slit] I. imp. o.
pp. slit ei. slitted tr skära (sprätta, klippa, fläka) upp el. sönder, klyva;

open an envelope skära upp (öppna) ett kuvert. II. (böjn. Be I) itr klyvas, remna, spricka upp. IU. s 1, lång skåra,
reva, remna i tyg. 2. springa, sprund.
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Slither [sli'fe] itr F hasa [sig fram].

Sliver [sli'va] I. tr klyva I l&nga remsor el. Strimlor.

II. s spjäla, långt spån, strimla. Sloan[e] [sloun] npr.

slobber [slo'ba] I. itr dregla; ~ over a p. kela med ngn. II. tr dregla ned. III. s 1. dregel. 2. pjoller, fjoskigt prat,
fjoskighet. Slocum [slou'kam] npr. sloe [slou] s bot. slån[buske], slånbär. slog [slog] I. itr 1. isht i kricket dänga
(drämma) till'. 2. ~ away (at o.'s work) knoga på' [med sitt arbete]. II. tr dänga (drämma) till' [a man over the
head]. III. 8 våldsamt slag. slogan [slou'gan] s 1. högiändarkians strids-, krigs|-rop, härskri. 2. biidi. isht pout,
partiparoll, lösen; slagord, sloid [sloid] s slöjd.

SlOOp [slurp] S -1* sllip enmastat segelfartyg; o/ of war kanonslup äv. för ånga.

1. Slop [slop] 8 S byling polisman.

2. Slop [slop] se slops.



3. slop [slop] I. s'l. slask, utspillt vatten o. d. 2. pi. ojS disk-, slask|vatten; ~ pail i sovrum toaletthink; empty the
vid städning 'tömma* efter ngn. 3. pl. ojS flytande föda &t sjuka. II. itr spillas ut, skvimpa (skvalpa) över [av. ~
over (ött*)]; ~ over äv- bi,dl- flöda Övery utgjuta sig.

III. tr spilla ut, skvimpa (skvalpa) över, spilla ner golv. ~-basln [-beisn] s vid tedriok-ning spilkum för sköljning
av koppar, sköljkopp. oj--bucket [-bA%kit] s slaskpyts.

Sloplle [sloup] I. s 1. sluttande, lutning, tekn. dosering; on the ~ sluttande, lutande, på sned. 2. sluttning, backe.
II. itr 1. slutta, luta. 2. S gå sin väg; ~ about stryka omkring; ~ off ge sig i väg, drypa av. III. tr 1. göra sluttande
(lutande, sned), luta [på], avsnedda [äv. ~ off3, tekn. dosera. 2. & vila gevär p& axeln; sänka sabel o. d. till salut,
-ing [-il)] a° sluttande [roof], lutande, sned; ~ forehead tillbakalutande panna; gently o» långslut-tande.

sloppy [slo'pi] a° 1. vattnig [pudding], slaskig, uppblött [ground, road]. 2. büdi. löslig, raf-sig [style]; blaskig
[sentiment], slapp, flat. sloplls [slopjs] 8 pl. 1. &!d. lösa vida byxor. 2. isht för sjömän färdiggjorda kläder [äv.
slop clothes] el.

sängkläder, kommisspersedlar. - -shop [-Jop] s butik för färdiga kläder &o se slops 2. slosh [sloj] se slush.

1. slot [slot] s spår of deer].

2. slot [slot] s 1. spår; fals, ränna. 2. långsmal öppning, slits; öppning för mynt & automatsk&p

+ [penny in the oj].

sloth [slou|>] s 1. tröghet, lättja. 2. *ooi. sen-gångare. ~-bear [-bea] s zooi. slags indisk björn.

àld. tölp, slusk. 4. S slarv av. om pers.; no äv. ingen klåpare [at i]. II. itr gå (stå, sitta) med hopsjunken (tölpig)
hållning,sloka, hasa, knega; o* about stryka (loma) omkring; oj away loma av'. ~-hat [-hæ't] s slokhatt.

1. slough [slau] s träsk, moras, biidi. av. dy.

2. slough [sUf] I. 8 1. urkrupet ormskinn. 2. sårskorpa, ruva; büdi. bortlagd vana. II. itr bilda skorpa; ~ off falla
av (bort). III. tr avskilja, fälla; biidi. lägga bort [old habits].

Slough [slau] npr.

1. Sloughy [slau'i] a 1. träskliknande. 2. sumpig, sank, träskartad.

2. sloughy [sL/fi] a lik sårskorpa &e, jfr 2. slough.

Slovak [slou'væk] s 1. slovak. 2. slovakiskt språk. ~ian [slo(u)væ'kian] a slovakisk.

Sloven [slAvn] s 1. slusk, smutsgris. 2. slarv[er]$ hafser.

Slovenlle [slo(u)vi:'n] s sloven, >vian [-ian] I. a slovensk. II. s slovenskt språk.

slovenilly [slA'vn|li] a 1. ovårdad, slarvigt klädd* sluskig. 2. slarvig, hafsig [fellow, work], -ry [-ri] s slarv,
vårdslöshet.

slow [slou] I. a 1. långsam, sakta, trög; senfärdig, trögtänkt Eav. ~ of thought («n£s)j]; o* and sure ordst.
långsam[t] (sakta) men [-sä-ker[t];-] {+sä- ker[t];+} ~ and steady wins the raceordspr. trägen vinner; ^ fever
smygande feber; oj poison långsamt verkande gift; ~ train persontåg; be ~ in learning lessons vara långsam med
att läsa sina läxor; ~ of action långsam i handling (i sina verkningar); ^ of (to take) offence ej lättstött; ~ of
speech långsam i sitt tal; ~ to anger sen till vrede. 2. om kiooka be oj gå efter, sakta sig; be ten minutes oj gå 10
minuter efter. 3. [lång]tråkig [book, evening, game]. 4. död [season]. IL adv långsamt, sakta Eread (speak) go oj
a) om klocka gå efter; b) sakta farten, büdi. vara varsam. III. itr; o» down (off, up) sakta farten. IV. tr sakta [car;
ofta ~ down (up)], ^coach [-koutj] a F trögmåns, tungus. ~-going [-gouMg] so -moving. ~ly [-li] adv långsamt,
sakta but surely], /v-match [-mætj| s lunta tandsnodd, ^•moving [-murVig] a med långsam hastighet. /x/-witted [-
wiHid] a trögtänkt, o,-worm [-warm] s zooi. ormslå.

sloyd [sloid] se sloid.



slubber [sU'ba] se slobber.

sludglle [sUdj] s 1. dy, gyttja. 2. snö|sörja, -slask; issörjà på land. -y [-i] a 1. dyig, gyttjig.

2. sörj ig.

slue [slur] se 2. slew.

slug [slAg] I. 5 1. zooi. skaiiös snigel. 2. rännkula.

3. aid. se -gärd. II. itr 1. F ligga och dra sig, lata sig. 2. samla (döda) sniglar, ""-a-bed [-abed] s aid. latmask,
^gard [-ad] s latmask, lätting, drönare, sölare. ~ger [-a] s oteknisk boxare 'slugger'. ~gish [-if] a° lat> tröS>
långsam av. om ting, dtillastående, orörlig.
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sluice [slu:s] I. s 1. sluss; dammlucka; i aiim. trid ström äv. biidi.; open (let loose, free) the ojs öppna slussarna
av. biidi. 2. F bad. II. tr

I. förse med slussar; off bortleda vatten ge. nom sluas. 2. Överjsvämma, -skölja genom att öppna sluss. 3. F
skölja, ösa vatten över. III. itr flöda, strömma [ofta oj out], <v-gate [-geit] s slussport. 'Nz-valve [-vælv] s
slusslucka. ~-way [-wei] s slusskanal.

slum [sUm] I. s fattigkvarter, slum[kvarter].

II. tr o. itr besöka [slumkvarter] [go ~ming]. slumber [sU'mba] mest poet. I. itr slumra, vila;

om samvete sova. II. tr; oj away sova bort [o.'s life], III. s ofta pi. ojs slummer, ^ous [-ras] a° sömnig; sövande,
sömngivande. slummller [slA'm|a] s slumbesökare, -y [-i] a

slumliknande, slum-. Slump [sUmp] I. S hand. plötsligt prisfall äv. bildl., kris, depression. II. itr 1. om priser falla
plötsligt. 2. sjunka ned [into o.'s chair]; sitta hopsjunken, slung [sUg] imp. o. pp. a» sling. slunk [sLvgk] imp. o.
PP. av slink. slur [sia:] I. tr 1. uttala (skriva) suddigt. 2. mus. föredraga legato. 3. aid. förklena, tala nedsättande
om. 4. halka (glida) lätt över ngt obehagligt, bagatellisera [av. ~ over], II. itr

1. tala suddigt. 2. mus. spela &o legato.

III. s 1. suddigt [ut]tal, suddig stil. 2. mus. [-le-gato[båge],-] {+le- gato[båge],+} bindetecken. 3.
[skam]fläck[«po» a p.'s good name]; put a ~ upon a p. kasta en skugga på (förklena, söka nedsätta) ngn.

slush [sIaJ] s 1. gyttja, dy. 2. snö|sörja, -slask. 3. F [känslo]pjunk. 4. F struntfprat], skräp. 5. masMnsmörja. ~y [-
i] a 1. slaskig, smörjig.

2. usel, värdelös.

Slut [sLvt] s slampa, lortlolla; skämts, tös, unge [saucy «%/]. ~tery [-ari] s slampighet, snuskighet. ~tish [-ij] a°
slampig, snuskig, sly [slai] a° 1. [knip]slug, listig; a o, dog F en lurifax; on the oj i smj-g (hemlighet), förstulet.
2. skälm sk, skälmaktig, klipsk. <vb00ts [-bu:ts] s F lurifax, fiffikus, slughuvud, slype [slaip] s täckt
förbindelsegång meiian kyrki.

byggnader. *

1. smack [smæk] s »i- smack litet fiskefartyg.

2. smack [smæk] I. S liten tillsats för att ge smak, bismak, liten smula, anstrykning äv. biidi. II. it?v ~ of smaka
[av]; biidi. ha en anstrykning av, tyda på.

3. smack [smæk] I. s 1. smack[ning] of the lips]. 2. smäll, slag med flata handen; piskklatsch [o, of the lohip]; a



oj in the eye widi. ett slag i ansiktet, ett mothugg. 3. smällkyss. II. tr

1. smacka med [o.'s lips]; oj o.'s lips over a th. äv. biidi. njuta vid anblicken av (fägna sig åt) ngt. 2. smälla [a
naughty child], slå med flata handen; klatscha med [a whip]; oj the table smälla handen i bordet. III. itr 1.
smacka.

2. klatscha. IV. adv F ei. S rakt, rätt [run ~ into a th.], pladask. ~er [-a] s F ei. S 1.

smällkyss; smäll. 2. baddare, hejare; ngt finfint (storståtligt). ~ing [-ig] s smackande, smällande; smäll; a good oj
F ett ordentligt kok stryk.

Smale [smeil] npr.

small [smo:l] I. a 1. liten betonat i mots, tm stor, ringa, obetydlig; ~ and early F enkel kvällsbjudning; ~
cap[ital~]s boktr. kapitäler; ~ change småpengar; widi. alldagliga samtalsämnen; ~ coin småpengar; craft
småfartyg; ~ farmer småbrukare; ~ fry småfisk; biidi. de yngsta i familj ei. skola; ^ holding se oj-holding; the oj
hours småtimmarna; he has ~ Latin han kan inte mycket latin; ~ letter liten bokstav; ~ matter småsak; ^ talk små-
, kall|prat; ~ tradesman mindre handels-idkare, småhandlare; and oj wonder och det är inte att undra på; in a oj
way i smått, i liten skala; feel oj känna sig stukad (flat, förlägen); look oj se obetydlig ut, av. se förlägen ut. 2.
tunn, fin [rain], svag [voice]; oj beer svagdricka, biidi. ä) små-, struntjprat: b) om pers. nolla [he is very oj beer];
c) think no oj beer of o. s. ha höga tankar om sig själv. 3. små|sinnad, -aktig, futtig. II. s 1. smal (tunn) del av ngt;
the o, of the back korsryggen, veka livet; the ~ of the leg smalbenet.

+2. pl. OjS se -clothes. 3. pl. SojS Oxford univ. F för Iiesponsions. III. a dt) i uttr. sing oj biidi. stämma ned
tonen, bli mjuk, äv. uppträda anspråkslöst, ^age [-idj] s bot. vildselleri, ^•arms [-cr.mz] s X handeldvapen, w-
clothes [-klouöz] s aid. knäbyxor.

Smalley [smo/li] npr.

smallll-hand [smo^/ljhænd] s vanlig handstil.

- -holder [-houlda] s småbrukare. - -holding [-hou^ldig] s småbruk. - -minded [-mai'ndid] a små]aktig, -sinnad, -
pox [-poks] s utan pi. koppor, -s [-z] s se small II, 2, 3; av. småkol.

- -sword [-so:d] s stickvärja. - -wares [-wsaz] S pl. korta varor band, spetsar o. d.

Smallwood [smo/lwud] npr.

smalt [smo(:)lt] s tekn. smalts.

smart [smcut] I. a° 1. om smärta, smak o. d. skarp, stickande, svår; häftig [blow], hård [skirmish]. 2. om pers.
rask [av. oj pace (walk)], rapp, flink, frisk [breeze\, look oj! raska på! 3. duktig [at o.'s work; a oj piece of work],
klämmig. 4. livlig, pigg, vaken [boy, officer], klipsk, fyndig, påhittig, kvick [talker; a oj retort]; oj sayings
(things) kvickheter, F kvicka saker. 5. smart, slipad; fiffig, finurlig. 6. fin, elegant, prydlig [make o. s. oj; oj
clothes [-(garden)],-] {+(gar- den)],+} stilig; välhållen och spänstig; make o. s. ~ klä sig fin. 7. modern, fin; ^
people, the oj set fint folk. 8. F ansenlig, betydlig, duktig; a oj few en hel del, rätt många; a oj number of people
en hel del folk. II. itr 1. känna sveda ci. smärta; svida; ~ under ha att lida av [injustice] 2. oj for ra plikta (sota)
för, umgälla [you shall oj for
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this]. III. s 1. stickande smärta, sveda. 2. smärta i aiim. [of över]. ~en [-n] I. tr fiffa (snygga) upp [äv. ~ up; oj o.
s. (o.'s clothes)]. II. itr vani. ~ up bli fin (uppfiffad), av. pigga upp sig. ~ish [-ij] I. a ganska fin &c jfr smart I; a oj
few en hel del, rätt många. II. adv F ordentligt [it hurt oj], ~-money [-mA^ni] s 1. ersättning för sveda och värk
(skada i tjänsten). 2. gratifikation åt sårad; förr friköp ningspengar för att undgå värvning, smash [smæj] I. tr 1.



slå i kras (sönder), •fkrossa [av. ~ «p]; ~ in slå in [door]. 2. Fslå till [a man on the nose]. 3. tennis smasha boll. 4.
biidi. krossa, tillintetgöra; ruinera. II. itr

1. gå i kras (bitar) [»v to pieces]. 2. 'köra', rusa [into a wall], törna. 3. biidi. tillintetgöras; bli ruinerad, göra
konkurs; äv. bli alldeles nedbruten tm hälsan. III. s 1. krossning, krossande; go (come) to ~ gå i kras; bli
ruinerad.

2. äv. Ot-up a) våldsam sammanstötning av bilar

0. d., krock, äv. haveri; b) ekonomiskt sammanbrott, konkurs; c) i aiim. katastrof, F stor skräll. 3. F iskall
kryddad gro gg. 4. tennis smash. IV. adv F go (run) ~ into rusa rakt (rätt) på. ~er [-a] s jfr smash /., isht S
dråpslag, dräpande svar o. d. ~ing [-ig] a krossande; ~ argument dräpande argument; ~ blow dråpslag; ~ victory
förkrossande seger.

smatter [smæ'ta] itr åid. 1. snattra, prata. 2. ha litet hum [in Latin om latin], ~er [-ra] s halvlärd (ytligt bildad)
person. ~ing [-rig] s ytlig kännedom, ett hum, en aning [of om ngt], smear [smia] I. s [fett]fiäck. II. tr 1. fläcka äv.
biidi.; smörja [oi a plate with butter; ~ butter on to a plate], smeta [ned]. 2. sudda till. III. itr smeta [ifrån sig];
sudda. ~y [-ri] a smör-jig, nedsmord, smetig, klibbig, smell [smel] I. imp. o. pp. smelt ei. ^ o>ed tr 1. känna
lukten av [something burning ngtv bränt]; biidi. vädra, misstänka [treason]) ~ a rat se under rat; I don't oj
anything jag känner inte någonting; oj out F vädra upp [a fox], äv. biidi. komma på spåren, lyckas klara upp [a
mystery]. 2. lukta på [a rose]. II. (böjn. se I) itr

1. lukta [at a fiou-er på en blomma]; ~ (come o/ing) round gå och snoka (lura) för att uppsnappa nytt. 2. lukta,
dofta; ~ good (bad) lukta gott (illa); ~ of lukta [drink, tobacco], biidi. ha en anstrykning av, tyda på. III. s lukt of
cooking matos]; luktsinne; have a good (bad) ~ lukta gott (illa); take a oj at lukta på. ~er [-a] s PS 1. näsa. 2. slag
[på näsan]. "Jng-bottle [-igbotl] s luktflaska, ^ing-salts [-igsoilts] s lukcsalt. ~y [-i] a F illaluktande.

1. smelt [smelt] imp. o. pp. av smell.

2. smelt [smelt] s zooi. nors.

3. smelt [smelt] tr 1. smälta maim. 2. utvinna metan ur maim. ~er [-a] s smältare. ~ery [-ari] s smälthytta. ~ing-
furnace [-igfa:xnis] s smält-ugn.

Smieton [smi:tn], Smike [smaik] nprr. smilax [smailæks] s bot. rami. Srailax. smillle [smail] I. itr [små]le [at åt;
[up~\on mot]; ~ up[on] biidi. äv. le hult mot, gynna. II. tr uttrycka genom ett leende [assent, [-forgiveness];-]
{+forgive- ness];+} oj a bitter smile le ett bittert leende; ~ away förjaga genom ett leende [a p.'s grief], III. s 1.
[små]leende; raise a oj framkalla ett [små]leende. 2. pi. ojs biidi. [-ynnest-[bevis],-] {+ynnest- [bevis],+} gunst
[the ojs of fortune], -ing [-ig] a leende äv. biidi. landscape]; come up oj biidi. vara hoppfull ei. tillitsfull trots aiu.
-ingly [-igli] adv leende, med ett [små]leende. Smillie [smai'li] npr.

Smirch [sma:tj] I. tr fläcka [a p.'s fair name (reputation)], besudla. II. s fläck [on his [-reputation].-] {+re-
putation].+}

smirk [sma:k] I. itr [små]le självbelåtet (fånigt ei. tillgjort), mysa åt], smila. II. s självbelåtet (tillgjort ei. fånigt)
[små]leende, mysande, sm il. smit [smit] se föij.

smite [smait] smote (åid. smit) smitten (åid. smit) I. tr mest åid. 1. slå [a p. on the head]; oj the drum slå på
trumma; my conscience me mitt samvete slår mig; a p.'s head off hugga huvudet av ngn. 2. nedslå, förgöra,
dräpa. 3. biidi. träffa, mota [o.'s eyes]. II. itr slå [till']; [up~]on slå (dunka) på [door], träffa, möta [a p.'s eyes]; oj
together slå ihop (tillsammans), smith [smij}] s smed.

smitherlieens [smi^ajrn'nz] s Pi. F småbitar, flisor; break (smash) into (to) oj slå i bitar (i kras). -S [-z] se fö reg.
smithery [smi^ari] s 1. smide. 2. t smedja. Smithfield [smi'Jjfirld], Smithson [smijDsn] nprr. smithy [smi'öi,
smij>] s smedja, ^-coal [-koul]

s smideskol. smitten [smitn] (pp av smite) a; much oj mycket betagen (kär); ~ with (fry) ap. (a p.'s charms)



betagen (förälskad) i ngn, fångad av ngns tjuskraft; ~ with amazement slagen av häpnad; ~ with the j)lague
angripen av pest[en], pestsmittad, smock [smok] I. s 1. åid. linntyg, chemis. 2. se oj-frock. 3. småbarns lekblus.
II. tr pryda med täta veck. ~-frock [-frok] s förr lång veckad arbetsblus isht buren av lantarbetare.

smokabie [smou'kabl] I. a rökbar. II. s Pi. o,s F rökverk.

smoke [smouk] I. s 1. rök; no oj without a fre ordspr. ingen rök utan eld; go like ^ S gå med väldig fart (kläm), gå
som ett inte; end in oj gå upp i rök. 2. F en rök, ett bloss; [long for a have (take) a ~ ta sig en rök. 3. S ngt att
röka, cigarr o. d. [a box of good ojs äv. rökverk. II. itr 1. ryka [the chimney (lamp) ånga. 2. röka tobak. 3. skoi. S
rodna. III. tr 1. röka [bacon, tobacco]; ojd ham rökt skinka; ~ o. s. sick röka sig sjuk;

/x» hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt àSc militärterm «i» ty C term F familjärt P lägre språk S si
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rv out röka ut [rate, a sick-room]. 2. åid. vädra, misstänka. ^-ball [-bo:l] s© - -bomb. •black [-blæk] s kimrök. <^-
bomb [-bom] s X rökbomb. »v-dried [-draid] a om osk o. d. rökt. ~»]ack [-dgæk] s stekvåndare som drives genom
röken i skorstenen. «v>l6S8 [-lis] a° rökfri [-[powder],-] {+[pow- der],+} [-a] s 1. rökare. 2. F rökkupé? vagn för
rökare. 3. F se smoking-concert. ^-screen [-skri:n] s rökslöja av. büdi. «vi-stftck [-stæk] S skorsten på ångbåt el.
fabrik.

smoking [smou'kig] I. a rökande, rykande. II. s rökjning, -ande; no allowed rökning förbjuden. ^-carriage [-
kæMdj] s j&mv. vagn (kupé) för rökare, ^-compartment [-[-kampa:'t-mant]-] {+[-kampa:'t- mant]+} s jämv.
rökkupé. ~-concert [-konsat] s konsert vid vilken rökning är tillåten, ^-jacket [-djæNkit] S rökrock vani. med
enörmakerier. ~-room [-rum] s rökrum.

Smoky [smou'ki] a0 1. rykande [chimney]. 2. rökig [chimney, room], full av rök. 3. röklik, nedrökt, röksvärtad.

Smollett [smo'lit] npr.

smolt [smoult] S unglax i sitt andra år.

smooth [smu:ö] I. a° 1. slät, jämn [road], glatt [hair, paper]', biidi. lätt, obebindrad, jämnflytande [motion, style,
verse]; <%» bore slätbor-rat skjutvapen; make things ^ for ap. jämna vägen (avlägsna hinder ei. svårigheter) för
ngn. 2. om vatten lugn, stilla [sea, crossing]; get to (reach) ~ water Midi. komma över det värsta (alla
svårigheter). 3. len, fin, glatt [skin, chin]. 4. om smak mild [wine]. 5. blid, vänlig, lugn, jämn [temper]. 6. hal,
inställsam [manners], söt [words, things]. II. adv jämnt [run <v,]; things have gone with me allt har gått bra för
mig. III. s 1. jämn yta (mark); take the rough with the ~ biidi. ta med jämnmod livets växlingar. 2. F slätning;
give o.'s hair a ~ släta till håret. IV. tr o. itr se följ. ~e [-] I. tr 1. göra jämn (slät), jämna [road] äv. biidi. 2. släta
till' [dress,hair], släta ut [sheet, creases; äv. ~ out], 3. ~ down lugna ngn; bilägga [quarrels], utjämna [-
[differences].-] {+[differ- ences].+} 4. ~ over släta över [faults], II. itr; ~ down om sjö bli lugn, lugna sig, biidi.
äv. utjämnas. ^-faceii [-feist] a med glatt (slätrakat) ansikte; fryntlig,hal,inställsam. ~ing--iron [-igaian] s press-,
stryk|järn. rving-plane [-igplein] s släthyvel. ^-spoken [-spoukn], ^•tongued [-tAgd] a hal (söt) i orden,
inställsam.

Smote [smout] imp. av smite.

Smother [smA^a] I. tr 1. kväva genom att beröva luft äv. biidi. [fre, yawn]. 2. överhölja [with caresses (gifts)]. 3.
undertrycka, nedtysta [oftasnapdragon
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[division]. V. advo. interj med en knäpp, tvärt, ^dragon [-drægan] s 1. bot. lejongap. 2. gam-



mal eng. jullek i vilken man söker fiska upp russin ur

bryià. ~-lock [-lok] s snapp-, smäck[lås. ^per [-a] s 1. arg bund. 2. om pers. bitvarg, brum-björn. ~pish [-ij] a° 1.
om hund som gärna bits ei. nafsar, arg. 2. snäsig, fräsig, knäp-pig, argsint. ~py [-i] a° 1. se snappish. 2. klämmig,
frisk [article], pigg. ~shot [-Jot] I. s 1. vani. snap shot [snse'pjo't] skott på måfå, kastskott. 2. fotogr. 'snapshot',
ögonblicksbild. II. tr fotogr. knäppa [av'], snare [snsa] I. s snara, biidi. av. försåt; lay ojs for lägga ut snaror för.
II. tr snara, snärja, fånga i snara av. biidi.

1. snarl [snail] I. itr morra, om pers. brumma [at över]. II. tr; ~ out ung. brumma fram. III. s morrande;
brummande.

2. snarl [sna:l] I. s trassel, tova, widi. av. knut, förveckling. II. tr trassla till (in, ihop); ojed hair tovigt hår. III. itr
trassla (tova) sig.

snatch [snætj] I. tr rycka till sig, rafsa (nappa) åt sig [av. oj up], hugga; stjäla [sig till] [Kss, nap]; oj a few hours
of sleep snåla sig till några timmars sömn; oj away rycka bort (undan). II. itr I. hugga för7 sig. 2. ~ at gripa efter;
^ at straws biidi. gripa efter ett halmstrå. III. s 1. hugg, grepp, napp; make a oj at söka rycka till sig. 2. ryck; o,es
of song visstumpar; o>es of sunshine solglimtar; get a oj of sleep få sig en tupplur; work by ojes arbeta ryckvis.
~y [-i] a° skeende ryckvis, ofta avbruten, sneak [sni:k] I. itr 1. smyga [sig] [ofta away, in, out &o]; ~ out of söka
draga sig ur ei. ifrån. 2. skoi. S skvallra. II. tr S knycka, strala. III. s 1. smyger, lurifax. 2. skoi. S skvallerbytta. 3.
kricket boll utefter marken, 'markkrypare'. ~ing [-ig] a° 1. smygande, på smygvägar. 2. hemlig, förstnlen [-
[sympathy].-] {+[sym- pathy].+} svz-thief [-}>i:f] s smygtjuv. sneer [snia] I. itr 1. hånle [at åt], kallgrina. 2. ~ at
håna, driva med, pika. II. s 1. hånleende, kallgrin. 2. hån, drift, gliring. ~ing [-rig] o° hånfull, sneeze [sni:z] I. itr
nysa; not to be o,d at F

inte att förakta. II. s nysning. Sneffels [sneflz], Snelgrove [sne'lgrouv] nprr. ^snell [snel] S tafs på metkrok, snick
[snik] I. tr göra en lätt skåra (inskärning) i. II. s lätt skåra i trä o. d. snicker [sni'ka] I. itr 1. sakta gnägga. 2. se
snigger. II. s sakta gnäggande. snickersnee [sni'kasni:'] s skämts, lång kniv, plit. snide [snaid] S I. a oäkta, falsk.
II. s kon. falska juveler ei. mynt. Snider [snai'da] I. npr. II. s förr slags bakladd-

ningsgevär [äv. oj-rifiè]. snidesman [snai'dzman] s S utprånglare av

falska pengar, sniff [snif] I. itr vädra, hörbart dra[ga] in luf-

ten genom näsan, lukta [at på], snusa; ibi. fnysa [at åt]. II. tr 1. in|andas, -supa; /x/ up dra[ga] upp i näsan. 2.
känna lukten av; biidi. vädra, misstänka. III. s 1. vädring, snusning, inandning; u>i. fnysning. 2. ngt in-andat,
'nypa' luft. [-i] a 1. överlägsen, föraktfull. 2. illaluktande, snigger [sni'ga] I. itr fnissa, flina [at, over åt].

II. s fnissande, flin.

snip [snip] I. tr o. itr klippa (knipsa) [av7]. II. s 1. klipp. 2. avklippt bit, remsa. 3. F skräddare.

snipe [snaip] I. s zooi. beckasin; common ~ en-kelbeckasin, horsgök; great (double ei. solitary) oj
dubbelbeckasin. II. itr 1. jaga beckasin. 2. X Skjuta från dold ställning isht nattetid.

III. tr döda (träffa) vid dold beskjutning se föreg., 'plocka bort', ^r [-a] s prick-, skarpj-skytt; krypskytt.

snippet [sni'pit] s 1. avklippt bit, remsa, [tidningsurklipp. 2. pi. ojs biidi. lösryckta stycken, fragment
[»vso/information], stumpar, smått och gott. [-i] a fragmentarisk, lösryckt.

snivel [snivl] I. itr 1. snö[r]vla, P snöra. 2. gnälla, vara gråtmild. II. s 1. snor. 2. gnäll, jämmer, lip[ande]. ~ler [-a]
s F lipsill, grinolle. ^ling [-ig] I. a snorig, gnällig. II. s snö[r]vlande, P snörande, gnäll, snob [snob] s 1. aw. univ.
o. skoi. S bracka. 2.

'snobb' dumhögfärdig fjant med överdriven vördnad för

rika o. förnäma, societetsfjant, parveny. ~bery [-ari] $ snobberi, dumhögfärd, ^bisli [-ij] a° snobbaktig,
dumhögfärdig, 'societetsgalen'. Snodgrass [sno'dgra:s] npr. snood [snu(:)d] s 1. skotti. ei. poet. hårband. 2.



tafs pä långrev o. d.

1. snook [snu:k] s flera slags fiskar isht näbbgädda.

2. snook [snu(:)k] s F 'lång näsa'; cock (cut, make) a oj at räcka lång näsa åt.

snooze [snurz] F I. itr ta sig en lur. II. tr; oj away sova (dröna) bort [time]. III. s lur, kort sömn. snore [sno:] I. itr
snarka. II. s snarkning, snort [sno:t] I. itr fnysa, frusta. II. tr; o, out fnysa fram, utstöta. ~er [-a] s S 1. våldsam
storm. 2. om pers. a) baddare, hejare; 6) knöl. 3. om sak a) åthutning; b) kraftprov; hejare, ngt prima (klämmigt
el. bussigt), snot [snot] s P snor. ^ty [-i] a P snorig; ynklig, snout [snaut] s 1. djurs nos, tryne; av. F ei. P om

näsa, ansikte. -2. pip, tllt; Utsprång. snow [snou] I. s snö; pi. ojs snöjdrivor, -fall; last year's oj biidi. den snö som
föll i fjol. II. itr snöa av. biidi. III. tr 1. be o,ed in (up) bli insnöad; be ojed under by letters översvämmas av brev.
2. biidi. [ut]strö. ~ball [-bo:l] I. s 1. snöboll. 2. slags pudding. II. itr kasta snöboll. III. tr kasta snöboll på. -berry [-
beNri] s bot. snöbär. ^-biind [-blaind] a snöblind. <v-b00t [-bu:t] s pampusch.
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-bound [-baund] a insnöad, ^-capped [-'kæpt] a snö[be]täckt. Snowdon [snoudn] npr.

snowll-drift [snou'|drift]s snödriva, -drop[-drop] sbot. snödroppe. - -fall [-fo:l] s snö|fall, -mängd, -•flake [-fleik] s
1. snöflinga. 2. bot. snöklocka. --goggles [-goglz] 5 pi. snöglasögon, --like [-laik] a snövit, --line [-lain] s
snögräns, -•plough [-plau] s snöplog, --shoe [-Ju:] I. s snösko. II. itr färdas på snöskor. - -shovel [-JavI] s
snöskovel av trä. - -slip [-slip] s snöskred, lavin. - -storm [-sto:m] s snöstorm, yrväder. -y [-i] a0 1. snöig,
snö[be]täckt. 2. snövit.

snub [snAb] I. tr snäsa [av'], stuka. II. s 1. [av]snäsning, stukning. 2. * trubbnäsa. III. a; ~ nose trubbnäsa. nosed
[-nouzd] a trubbjnäsig, -näst.

1. snuff [snAf] I. s snopp, sköre på ljusveke. II. tr snoppa (snyta) ljus; ^ out a) släcka ljus med ljussax o. d.; b)
biidi. F kväva, undertrycka [hopes, rebellion]. III. itr; ~ out S kola av', stryka med'.

2. snuff [snAf] I. tr inandas, vädra; snusa £tobacco3; ~ up äv. snusa i sig. II. itr vädra, hörbart dra[ga] in luften
genom näsan; snusa.

III. s 1. vädring, inandning; a oj of pure air en nypa frisk luft. 2. snus; colour snus-brunt; a pinch of oj en pris
snus; up to o, S 'full av sjutton', finurlig, ej lätt att lura; take snusa. ~-box [-boks] s snusdosa. •coloured [-kAlad]
a snusbrun. o,er [-o] s sntisare.

snufferüs [snA'fajz] s pi. ljussax [a pair of --tray [-trei] s ljussaxbricka, snuffle [snAfl] I. itr snö[r]vla, tala i näsan
«i. med gnällande (gudsnådelig) ton. II. tr; o* out snö[r]vla (gnälla) fram. III. s [-snö[r]v-ling,-] {+snö[r]v-
ling,+} näston, gnällande (gudsnådelig) ton; the ojS envis näskatarr hos barn. snuffll-mill [snA'f|mil] s
snuslfabrik, -kvarn, -y [-i] a 1. snusbrun. 2. snusig; osnygg. 3. F stött, sårad, snug [snAg] I. a° 1. varm och skön,
väl skyddad, ombonad, trygg, lugn; be oj av. ha det ' skönt och bra; be ~ in bed ha det skönt i sin varma säng. 2.
nätt [income], [hem]trevlig [cottage], bra [berth, place], 3. dold, gömd [lie 4. isht snygg, ordentlig, i ordning;
make things (her) oj bärga segel. II. s se -ge-ry, III. tr isht & hyfsa [till'], göra i ordning.

IV. itr se -gle. ~gery [-ari] s 1. hemtrevligt ställe ei. rum, krypin, ngns lya. 2. på värdshus gästrum. ~gle [-1] I. itr
krypa (trycka sig, ligga) [to tätt intill för att få värme <fec; ofta ~ up]; oj down in bed krypa ned i sin sköna bädd.
II. tr trycka (draga) intill sig, kela med.

so [sou, obeton. äv. so, sa] I. adv 1. så[lunda], på detta sätt, till den grad: [rather] ~ ^ F si och så, något så när. så
där; is that ojf



jaså? and OJ se oj-and-oj; OJ as to se under

as IV.; o/ far hittills; så till vida; oj far oj good så långt är det (allt) bra; far as I know såvitt jag vet; help me God
så sant mig Gud hjälpe; ~ late as 1300 ännu [år] 1300; ~ long! F adjö så länge! ~ long as förutsatt att; /x/ much
for that F det var den saken, nog därom; ~ said o, done sagt och gjort; ~ won ~ lost ordst. det gick som det kom; ~
that för att; ~ to speak (say) så att säga; and oj on (forth) o. s. v. (och så vidare); be it oj ske alltså; since it must
be oj efter det nu skall så vara; hoio o,? hur då? why o,? varför då (det)? if oj i så fall, om så är; not o* visst inte;
the more oj as så mycket mera som; not o, .. as inte så..som; he has o, fine a garden F- han har en så vacker
trädgård; I was oj tired F jag var så trött; if you like her, ~ eiiipt. om du tycker om henne, så [är allt gott och väl].
2. så, och därför, varför [the train leaves at noon, oj you had better hurry], 3. i utrop så £~ you came after all!]; oj
that's that! F så var det med den saken! 4. or oj eller däromkring [a mile or 5. ~ much så och så mycket; ~ many
så och så många. 6. and oj och . . också (F med); he laughed and oj did we han skrattade och det gjorde vi också;
he is old and oj am I han är gammal och det är jag också. 7. med pron. funktion det; I believe (hope, think) oj jag
tror (hoppas, tänker) det; I am afraid oj eiiipt. jag är rädd för det; you don't say oj Se under say I. II. konj åid.
såframt, om blott; ~ please you med förlov sagt. HI. interj så! så där! isht tm häst så! still! ~ there! se så! soak
[souk] I. tr 1. blöta, lägga i blöt; ~ o. s. in a subject Midi, fördjupa sig i studiet av ett ämne. 2. göra genomvåt,
genomdränka; ojed through genom|våt, -blöt; ojing rain se -er 1. 3. ~ up uppsuga, suga åt sig äv. wiai. [-
[information].-] {+[infor- mation].+} II. itr 1. ligga i blöt, blötna. 2. F supa, vara en fylltratt. 3. ~ in sugas
(tränga) in; ~ into sugas in (upp) i ngt; ~ through sugas [upp] (blöta) igenom ngt. III. s 1. blötning. 2. rotblöta,
hällregn, av. regnig period. 3. F fylla, supning. ~er [-a] s 1. rotblöta, hällregn. 2. F fyll|kaja, -tratt, su-pare.

Soames [soumz] npr.

so-and-so [so(u)'ansou] s den och den, det eller

det; Mr 8oj äv. herr N. N. Soane [soun], ^vs [-z] nprr. soap [soup] I. s 1. såpa [isht soft (washing) soft oj biidi. äv.
smicker. 2. tvål [av. hard a oj en tvålsort; a cake (piece, tablet) of o, en tvål. II. tr 1. såpa (tvåla) [in], såptvätta. 2.
biidi. smickra a p. down], 'v-boiler [-boila] s såp-, tvål|fabrikant, såpsjudare. ^-boiling [-boHig] s såp-,
tvål|tillverkning, -industri, ^-bubble [-bAbl] s såpbubbla. •dlsh [-dij] s tvåljkopp, -fat. ~-suds [-SAdz]

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangsoap-works
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s pi. såp-, tvål|lödder, -vatten, ^-works [-wa:ks] s pi. såpsjuderi, tvålfabrik. ~-wort [-W8:t] S bot. såpnejlika
Saponaria officinalis. [-i] a° 1. såpig, såp|artad, -aktig. 2. biidi. inställsam, sliskig, soar [so:] itr sväva högt,
svinga sig i höjden [ofta ~ aloft (high)]] biidi.. av. taga en högre flykt, sväva i högre rymder; om priser våldsamt
stegras (stiga); ojing högtflygande, -strävande.

Soarés [so(u)a:'riz] npr. SOb [sob] I. itr 1. snyfta. 2. flämta. II. tr; oj out snyfta fram; ~ o.'s heart out snyfta så att
hjärtat kan brista. III. s snyft|ning, -ande. sober [sou'ba] I. a° 1. nykter; måttlig; as oj as a judge F spiknykter; ~
reality rama verkligheten; in oj earnest på rama allvaret; in o.'s ~ senses på nykter kaluv, vid full besinning;
become ~ [again] nyktra till; come to »v rejlection komma till besinning. 2. måttfull, sansad, behärskad,
besinningsfull; ibi. allvarsam, saklig. 3. om färg diskret, dämpad. II. tr göra nykter; lugna, dämpa [äv. /x; up
(down)3. III. itr yani. ~ down biidi. nyktra till, bli sansad ei. lugn. "w-minded [-mai'ndid] a° sansad,
besinningsfull, lugn. sxs-mindedness [-mai'ndidnis] s besinning, sans, lugn. ^sides [-saidz] s F 'stelbock', allvarlig
person. Sobranje [so(u)bra:'nja] s bulgariska sobranjen. sobriety [so(u)brai'ati] s 1. nykterhet; måttlighet. 2.
måttfullhet, sans, besinning, lugn; allvar[samhet]. sobriquet [sou'brikei] s öknamn; ar. antaget +namn.

Soc. förkortn. för Society.

socage [so'kidj] s hist. jur. förläning mot tribut-

och dagsverksskyldighet, hoveri. so-called [sou'ko:'ld] a s. k. så kaiiad. soccer [so'ka] s F förkortn. för association



football.

sociability [soujabi'liti] s sällskaplighet, um-gängsamhet. -le [sou'Jabl] I. a° sällskaplig, umgängsam, gärna med i
sällskapslivet], ibi. fryntlig, trevlig, gemytlig, konversabel; oj person sällskapsmänniska. II. s F 1. bjudning i
sällskapslivet, Samkväm. 2. slags soffa för två, 'fästmanssoffa', social [sou'J(a)l] I. a° 1. social äv. om bin, myror
4c, samhällelig, samhälls-; ~ democratic] socialdemokratisk]; ~ science samhällslära. 2. sällskaplig; sällskaps-
[talents, powers], umgänges-; /v/ evening aftonsamkväm; intercourse umgängesliv. II. s F se sociable II., 1.
rwism [-izm] s socialism. ~ist [-ist] s socialist, fistic [soujali'stik] a (/^ally adv) socialistisk. ~ity [soujise'liti] s
sällskaplighet, samhällelighet, social anda. rvization [-aizei'Jn] s socialisering. rvize[-àiz] tr socialises.

society [sasai'ati] s 1. samhälle[t];t he progress

of oj socialt framåtskridande. 2. societet[en] [oj gossip (people)], sällskapslivet, de högre sällskapskretsarna;
enter o, debutera i socie-teten; go into (mix in) oj deltaga (umgås) i sällskapslivet. 3. samfund, sällskap, förening;
charitable oj välgörenhetsförening; learned oj lärt (vetenskapligt) samfund; the Sot of Friends kväkarna; the Soj
of Jesus jesuiterna. 4. ngns sällskap; seek (avoid) a p.'s o* söka (undvika) ngns sällskap. 5. sällskap, skara, hop.

Socinllian [so(u)si'nian] I. a sociniansk. II. s socinian. -ianism [-izm] s socinianism. -us [so(u)sai'nas] npr.
sociological [sou*sijolo'd3ik(a)l] a° sociologisk, -ist [- -o'lad^ist] s sociolog, -y [- -o'ladjiJ s sociologi,
samhällsvetenskap; socialpolitik.

1. sock [sok] S 1. rom. bist. SOCCUS, lätt'sko buren av komisk skådespelare, äv, bil dl. om komedien. 2. kort
strumpa, socka. 3. lös [filt]sula i sko.

2. sock [sok] s skoi. S gott[er], snask.

3. lock [sok] S I. tr dänga, träffa. II. s slag, träff; give a p. ~[s] klå [upp] ngn. III. adv rätt, rakt [hit a p. ~ in the
eye].

socker [so'ka] se soccer. socket [so'kit] s 1. hålighet, urtag; led-, ögonhåla. 2. ljuspipa. 3. mek. hylsa, panna, sko;
rörmuff. /ved [-id] a inpassad i (försedd med) socket. sock-suspender [so'ksaspe'nda] s strumphållare, socle [sokl]
s ark. sockel. Socotra [sakou'tra] npr. Socratlles [so'krati:z] npr. -ic [sokræ'tik] I. a (~ally adv) sokratisk. II. s
lärjunge av So-krates.

1. sod [sod] åid. imp. av seethe.

2. sod [sod] I. s 1. gräs|matta, -mark, -torv;f under (beneath) the o, biidi. i jorden (mullen), begraven. 2. grästorva;
turn the first o* taga det första spadtaget. II. tr täcka med grästorv.

3. sod [sod] S P förkortn. för Sodomite.

soda [sou'da] s 1. soda; kem. natron. 2. sodavatten [a whisky and /v], ^-fountain [-[-fau^n-tin]-] {+[-fau^n- tin]+}
s 1. sifon. 2. Am. mineralvattensut-skänkning i färghandel el. apotek. <v/-Water [-wo:ta] s sodavatten, sodden
[sodn] eg. pp. av seethe. I. a I. åid. kokt i vatten. 2. genom|blÖtt, -dränkt; om bröd o. d. degig, kladdig. 3.
berusad, omtöcknad. II. tr genom|blöta, -dränka. III. itr bli genomblött.

sodger [sou'dja] s P «r soldier. sodium [sou'diam] s kem. sodium, natrium. Sodom [so'dam] npr. s~ite [-ait] s
sodomit. s~itic[al] [-i'tik, -1] a sodomitisk. S/vy [-'i] s sodomi. Sodor [sou'da] npr.

soever [so(u)e'va] adv i sms. än; how great o,

hur[u] stor än. sofa [sou'fa] s soffa; on the oj i (på) soffan.
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pw-bedstead [-beMsted] s ligg-, inventionsj-soffa.

Sofala [so(u)fcr/la] npr.

Sofia [sou'fia, av. so(u)fi:'a, åid. safai'a] npr stad. 80ft [so(:)ft] I. a0 1. mjuk i allm.av. bildl.; fin för k&n-sein,
len, ibi. lös; ~ goods textilvaror; ~ money papperspengar och växlar; ~ nothings intetsägande älskvärdheter; the ~
palate too. mjuka gommen; ~ roe mjölke; ~ sawder se under sawder; the fx/[er] sex det svaga[re] könet; ~ soap
se soap 1.1.; have a spot biidi. vara svag [for a girl]; ~ things komplimanger, fagert snack; ~ water mjukt vatten
utan Salter; ~ lüicket kricket våt (uppblött) plan. 2. lätt [rain, tap], lindrig; o, job (thing) F lätt o. välbetalt jobb. 3.
mild [breeze, climate, *heart, words], blid [day, winter]; answer godmodigt svar; /x> slumbers stilla sömn; ~
weather blidväder. 4. F alkoholfri [drink], 5. om färg o. ton dämpad, om ljud äv. sakta. 6. F beskedlig, slapp,
vek[lig]; enfaldig, fånig, vå-pig; be rsj on vara svag (svärma) för. II. s F enfaldig stackare, våp. III. adv mjukt
[fall (lie) milt, stilla, sakta. IV. interj aid. tyst! /v-boiied [-boild] a löskokt [egg], ~en [so(:)fn] I. tr 1. uppmjuka
av. biidi. 2. mildra, lindra, dämpa argton &c; ~ down [för]mildra, dämpa. II. itr mjukna av. biidi., bli mildare.
<x,ener [so(:yfna] s uppmjukningsmedel. mening [so(:)'fnig] s uppmjukning av. büdi. of the brain], ^-headed [-[-
he'-did]-] {+[-he'- did]+} a enfaldig, fånig, ^-hearted [-ha/tid] a ömsint, godhjärtad, deltagande, /^-spoken [-
spouNkn] a snäll och vänlig i sitt tal, med mild (vänlig) röst. twitted [-wi'tid] a se -headed. ~y [-i] s se soft II.
soggy [so'gi] a om mark uppblött, blöt, sumpig, soho [so(u)hou'] interj 1. hallå! 2. lugnande tin

häst så ja! Soho [sohou', sa-] npr.

1. soil [soil] s 1. jord[mån], mull, mylla [rich (poor) 2. mark, botten [on foreign *x/]; native ~ fosterjjord, -bygd.

2. soil [soil] I. tr smutsa (solka) [ned'] [o.'s hands (clothes)]; wwi. besudla, fläcka [o.'s hands with a th.]; r*ed
linen smutskläder. II. itr smutsas, bli smutsig. III. s 1. àid. vildsvins sump, pöl. 2. smuts[fläck] äv. biidi.

3. soil [soil] tr fodra ei. göda med grönfoder [cattle], /x/ing [-in] s grönfodring.

soil-pipe [soi'lpaip] s avloppsrör fr&n hus tuikioak. sojourn [sökarn, sa^-] I. itr vistas, uppehålla sig. II. s vistelse,
uppehåll, sol [sol] S mus. sol.

solace [so'las] I. s tröst, vederkvickelse [find ~ in]. II. tr 1. trösta [av. ~ o.s.]. 2. lindra [grief], dämpa. III. itr
trösta. Solanum [so(u)lei/nom] npr lat. bot. Solanum. +solar [sou'la] a sol- [ray, system, year]. solatium
[so(u)lei'Jiam] s lat. ersättning, skadestånd.

sold [sould] imp. o. pp. av sell; be ~ out (up) få sälja allt vad man har för att betala fordringsägare; to be ot äv.
till salu. solder [so^Dda] I. s lod lödmetaii; soft ~ snälllod, tennlödning; hard hårdr, slagllod. II. tr o. itr löda
[ihop]. <>Jng [-rig] s lödning, ^tag-iron [-rigaion] s lödkolv, /ving-lamp [-riglæmp] s lödlampa.

soldier [sou'ldga] I. s 1. soldat, knekt; ~ crab zooi. eremitkräfta; ~ of fortune lycko|soldat, -riddare; common ~
menig; old ~ a) gammal soldat (krigsbuss); b) i aiim. gammal och erfaren man; c) F tombutelj, av. cigarrstump;
tin (toy) ~ tennsoldat; go (enlist) for a ~ bli soldat, ta värvning; play at *x>s leka soldater. 2. militär, krigare [a
fine (great) 3. S rökt sill. II. itr 1. tjäna som soldat &c; go f^ing dra[ga] i fält (ut i krig). 2. S skolka, fuska med
arbete. ~ing [-rig] s krigar-, soldatliv. »vlike [-laik], 'vly [-ii] a militärisk, krigar-, ^ship [-Jip] s militärisk
duglighet.

["'ri] s 1. koii. militär, krigsfolk. 2. soldat-, knekt|hop, soldatesk. sold o [so'ldjo(u)] (pl. -i [-i:]) S soldo italienskt

mynt.

1. sole [soul] I. S 1. [fot- el. sko]sula. 2. bildl. botten, underlag. 3. *ooi. sjötunga. II. tr [halv]sula.

2. sole [soul] a enda, ensam i sitt siag; åid. o. poet-allena; <x, heir universalarvinge; ~ agent (seller) hand. ensam
försälj are; in o, possession of i okvald besittning av.

solecisllm [so'lislizm] s språkfel; oegentlighet, brott mot god ton; commit a ~ av. blamera sig. -t [-ist] s en som
försyndar sig mot grammatiken ei. god ton. -tic [-i'stik] a innebärande en försyndelse mot grammatiken «i. god
ton, språkvidrig, solely [sou'lli] adv blott och bart, endast och



allenast, uteslutande, solemn [so'lam] a° högtidlig i aiia bet. ~ity [-[so-le'mniti]-] {+[so- le'mniti]+} s
högtidlighet, högtidlig ceremoni. <x4zation -naizei'Jn] s firande, högtidlighål-lande; /x, of marriage vigselakt.
<x,ize [-naiz] tr 1. fira [Christmas], högtidlighålla; ~ a marriage förrätta en vigsel. 2. ge en högtidlig prägel
(stämning) åt. Solent [sou'lant] npr; the ~ Solentkanalen. Solferino [solfari:'no(u)] npr. solicit [sali'sit] tr 1.
anropa, ivrigt bedja ngn [for om; to inf. [om] att]. 2. ivrigt bedja om, utbedja sig [a favour; from, of av]; påkalla
[attention]; ~ a p.'s protection av. anhålla om ngns beskydd. 3. antasta på gatan. nation [saliNsitei'Jn] s
anropande, ivrig bön (begäran), enträgen anhållan. -General i England ung. vice justitiekansler, kron jurist [i
+rang näst efter Attorney-General]. ~ous [-as] a° 1. ivrig, angelägen [for om; to inf. [om] att].
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2. orolig, bekymrad [about, for för, över]. ~ude [-ju:d] s 1. ivrig omsorg. 2. oro, ängslan [ for för], bekymmer,
solid [so'iid] I. a° 1. solid av. geom. [figure], fast [bodies, ground], massiv [ball, tire], tbi. heldragen [wire]; oj
content[s] kubikinnehåll; ~ food fast föda; /v» geometry rymdgeometri; oj measure rymdmått; for a oj hour
under en timme i sträck. 2. bastant [meal, pudding], stark, 3. gedigen [gold] av. Midi., vederhäftig, pålitlig, reell,
säker, solid [business, firm], 4. enhällig [in a p.'s favour]. II. adv enhälligt [vote III. s 1. fy®, fast kropp. 2. geom.
solid figur. 3. pi. ojs fasta delar (ämnen), torrsubstans, av. fast föda. ~arity [-ae'riti] s solidaritet,
samhörighetskänsla]. ~ification [saliMifikei'Jn] s övergång till fast &o tillstånd. ~ify [sali'difai] I. tr göra fast
(solid), biidi. av. samla, ena. II. itr bli fast (solid), widi. av. samlas, enas. ^ity [sali'diti] s 1. fasthet. 2. soliditet,
vederhäftighet, pålitlighet. 3. kubikinnehåll, solilollquize [sali'la|kwaiz] itr tala för sig själv, hålla en monolog, -
quy [-kwi] s samtal med sig själv, monolog, solilltaire [soli|té'a] s tr. solitär [diamant], -tary [--t(a)ri] I. a° 1.
ensam, för sig själv [horseman, life, walk], enstaka; ~ confinement inspärrning i ensam cell. 2. enslig, avskild,
undangömd [village], ödslig. 3. enda [not a oj instance]. II. s eremit, -tude [- -tju:d] s

1. ensamhet, enslighet, avskildhet, ödslighet. 2. ensligt ställe, ödemark.

solo [sou'lo(u)] s 1. mus. solo. 2. förkortn. för ~

whist slags kortspel. ~iSt [-ist] S mus. solist. Solomon [so'laman] npr Salomo; oj's seal bot. fl) [get]rams
Polygonatum officinale, b) rotstocken Salomos sigill. Solon [sou'lon] npr. SO-long [sou'lo'g] se under so.
solstillce [so'lstis] s solstånd [summer (winter) oj], -tial [solsti'J"(a)l] a° hörande till (inträffande vid) solstånd,
solullbility [soljubi'liti] s upplösbarhet. -ble [so'ljubl] o° 1. upplösbar [in i vätska], löslig.

2. lösbar [problem], -tion [salui'Jn] s 1. kem. lösning. 2. upplösning av. Midi. [be in >v>]; in oj av. upplöst. 3.
lösande, lösning [of a [-problem];-] {+pro- blem];+} await o, vänta på sin lösning.

solvability [solv|abi'liti] s lösbarhet. -able [-abl] a lösbar, tydbar. -e [-] tr lösa [-[problem],-] {+[pro- blem],+}
tyda [riddle]; o, a difficulty finna en utväg nr en svårighet, -ency [-ansi] s band. solvens, betalningsförmåga,
vederhäftighet; information on o, soliditetsupplysning. -ent [-ant] I. a 1. kem. [uppjlösande [liquid]. 2. Midi.
befriande, förlösande [the oj power of laughter]. 3. hand, solvent, vederhäftig. II. s 1. kem. lösningsmedel. 2.
Midi. befriande (förklarande) omständighet (handling). Solway [so'iwei], Somali [soma/li] nprr.

sombre [so'mba] a° mörk, dyster, ^ro [-[som-bre/aro(u)]-] {+[som- bre/aro(u)]+} s i Spanien o. Sydamerika
sombrero, bredskyggig filthatt.

some [sAm] I. rören. o. sjaivst. indef pron 1. någon, en viss; pi. några, beton. äv. somliga; ~ .., (others) somliga
.., andra; ^ few några få; ~ day [or other] endera dagen; other day en annan dag; ~ .. or other en eller annan; ~
time a) en (någon) gång i framtiden [av. oj day]?, b) under någon tid. 2. om abstr. ord o. ämnesnamn något, litet
[oj water (courage)]; oj more litet mer. 3. beton. F en riktig, något till [this is o! picture]. II. adv 1. framför
räkneord ungefär, omkring, en [*n> twenty minutes], 2. S o. Am. något, rätt, ganska [he seemed annoyed oj],
~body [-bodi, -badi] I. sjaivst. indef pron någon. II. s betydande (framstående) person [he thinks he is [a] /vhow



[-hau] adv på något (ett eller annat) sätt Eäv. ~ or other], i alla fall [/ managed it hur det nu än är (var, må bli), av
en eller annan anledning I distrust that fellow], så gott du & c kan &o Ewell, do it o,!], hur man än vänder på
saken [oj, I fed sure that . .]. /vone [-WAn] indef pron = -body.

Somers [sA'maz] npr.

somersault [sA'maso(:)lt] I. s kullerbytta, volt; turn a o, se roij. II. itr slå [en] kullerbytta (volt), kullbyttera.

Somerset [sA'masit], ~shire [-J(i)a] nprr.

Somerllton [sA'majtn], -veil [-vil, -vel], -ville [-vil] nprr.

somellthing [sA'mjjDig] I. indef pron något, någonting; o [certain] ~ ett visst något; o» of the kind (sort), oj like
it (to that effect) något sådant (dylikt), någonting ditåt; or oj? eller något sådant (ditåt) [he was a stockbroker or
that's oj towards it F det är någonting ditåt, det låter höra sig; give oj to be . . ge mycket för att vara . .; I wouldn't
be . . for oj F jag ville inte vara . . för aldrig det; it is oj at any rate (at least) that . . det är ju alltid något att..; that
is oj det är ju alltid något; there is oj in that det ligger något i det (är något att ta fasta på); he thinks he is oj
(thinks himself ~) han tycker sig något vara; he is oj in the Customs han är något vid tullen; he is oj of a
carpenter han är litet snickare; a drop of oj någonting att dricka; oj of a mountain F ett ansenligt berg; with oj of
an air med en viss [min av] självkänsla; see oj of äv. komma i beröring med, [få] träffa [I hope to see oj of you
this season]; think o, of o. s. ha höga tankar om sig själv. II. adv 1. F i uttr. ~ like a) [med beton. like] något till,
en verklig (riktig) [this is oj like a pudding]; that's oj like! det var utmärkt! det [är något som] heter duga! b)
ungefär [it must be oj like 6 o'clock], 2. åid. tämligen, i någon mån, något [he was oj impatient], -time [-taim]
adv 1. någon
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gång [framdeles] [we will do it o, or other]. 2. fordom; attr. förra, förutvarande [[the] ~ sheriff], -times [-taimz]
adv emellanåt, ibland, stundom, då och då. -what [-wot]

I. adv något, rätt, ganska [it is ~ [-complicated],-] {+compli- cated],+} tämligen; ~ to his astonishment av. med
en viss överraskning. II. pr on något, en del; it loses oj of its force det förlorar något av sin kraft, -where [-wsa]
adv nå-gon[städes, F -stans; ~ else annorstädes, F [någon] annanstans; o/ or other någonstädes var det än må
vara;

Somme [som] npr.

somnambutllism [somnse'mbjujlizm]ssömngång, gående i sömnen, -list [-list] s sömngångare. -listic [- ^ -li'stik]
a (~ally adv) gående i sömnen, sömngångaraktig, somnlliferous [somn|i'faras] a sömngivande. -0-lence [-olans] s
sömn[akt]ighet, dåsighet. -o-lent [-'ölan t] a° 1. sömn[akt]ig, dåsig. 2. sövande.

son [sAn] s son av. Midi.; the So* of Man mm. Människosonen; of men människobarn; be o.'s father's ~ av. brås
på sin far. sonant [sou'nant] I. a ljudande; fon. tonande.

II. s fon. tonande ljud, sonant.

sonatlla [sana/ta] s mus. sonat, -ina [sonati'/na] s mus. sonatin.

song [sog] s sång ar. Midi. om poesi, visa; the So, of SojS, the So, of Solomon mm. Höga visan; the usual o,
Midi, den gamla visan; booh of ojs sång-, vis|bok; celebrate in o> besjunga; give a o, sjunga en visa; burst into oj
börja sjunga; buy (sell) for a [imere] ~ (an old o>) köpa (sälja) för en spottstyver; not worth an old o, inte värd ett
öre; nothing to make a oj about S ingenting att bry sig om (att hurra för); sing another o> Midi. få ett annat ljud i
skällan (pipan); as the old o, goes som det heter i visan. ~-bird [-ba:d] s sångfågel. ~-book [-buk] s sång-, vis|bok.



~ful [-f(u)l] a 1. välljudande. 2. ofta (gärna) sjungande. ~ster [-sta] s sångare av. om sångfågel o. poet. ^stress [-
stris] * sångerska, ^-thrush [-£>rAj] s zooi. sångtrast. Sonia [sou'nia] npr Sonja, son-in-law [sA'ninlo:] s måg,
svärson, sonnet [so'nit] s sonett, ^eer [-i'a] s sonettdiktare. Sonning [so'nig, SAn-] npr. sonny [sA'ni] s ss. tmtai
[min] lille gosse, gosse

lilla [av. ~ boy]. sonoümeter [so(u)normita] s fys. sonometer, monokord. -rity [sano'riti] s mus. klangfullhet,
fnlltonighet. -rous [sano/ras] a° mus. klangfull, fulltonig av. Midj., sonor, soon [su:n] adv snart; ~ got, /x/ gone
ordspr, lätt fånget, snart gånget; least said, o>est mended

ordspr. ju mindre man pratar om det, desto fortare går det över; too ~ för tidigt; after a) kort därefter; b) kort efter
att; q,s (so) oj as så snart som; as o, as I can så fort jag kan; I would just as oj not . . jag ville helst inte . .; I
would as oj leave at once jag kan lika gärna ge mig av med detsamma; at the ojest snarast [möjligt]. ~er [-a] adv
komp. av »reg. 1. förr, tidigare; ^ or later förr eller senare; no oj . . than knappt.. förrän; it is o* said than done det
är lättare sagt än gjort; no o, said than done sagt och gjort; the o, the better ju förr dessbättre. 2. hellre, snarare; I
would oj stay where I am than . . jag vill hellre stanna där jag är än . . soot [sut] I. s sot. II. tr 1. sota ned. 2. hälla
sot på.

sooth [su:J>] s åid. sanning isht i uttr. in [good~] oj,

to say i sanning, sannerligen, soothe [su:ö] tr I. lugna [baby, a p.'s nerres]. 2. lindra, stilla [~pain]. 3. blidka, lirka
med. ~r [-a] s en som lugnar, isht 'tröst', gumminapp för spädbarn, soothfast [su/fjfaist] a aid. sanningsälskande,
hederlig, pålitlig.

soothing [su:'öig] a° lugnande, lindrande, soothsayller [su:'£>seija] s siare, spåman, -ing

[-ig] s spådom, sooty [su'ti] a® sotig, sotsvart, sot-, sop [sop] I. S 1. brödbit o. d. doppad i sås el. mjölk för att
ätas [~ in the pan stekt bröd]; godbit för att tysta munnen på el. lugna ngn, tröst, uppmuntran, mutor. 2. i aiim.
ngt uppblött; in a o> genomblöt. 3. F se milksop. II. tr doppa, blöta; o, up doppa (torka) upp; o^ped to the skin
genom|blöt, -våt [av. ~ ped through]. Sophia [sofai'a, sa-] npr Sofia, sophism [so'fizm] s sofism, spetsfundighet,
avsiktligt felslut, sophist [so'fist] s sofist. <v,ic[al°] [- ^ik, -(a)l] a sofistisk, spetsfundig, ^icate [- -ikeit] I. tr 1.
framställa sofistiskt, förvränga genom spetsfundigheter. 2. förfalska; fördärva, fuska med. II. itr bruka
sofisteri[er] (sofismer). bleated [--ikeitid] a [för]konstlad. ^ication [—ikei'Jn] s förkonstling,

soporifüerous [soupari'flaras] a se wij. -ic [:ik] I. a sömn givande, sövande. II. s sömngivande medel, sömnmedel,
sopplling [so'pjig] I. a genomjblöt, -våt. II. adv 1 uttr. ~ wet se föreg. -y [-i] a 1. blöt. 2. bildl. F blödig,
hjärtnupen. soprano [sapra:/no(u)] s mus. sopran. Sopwith [so'pwi£>] npr. sorb [so:b] s bot. rönn. sorbet [soi'bat]
S sorbet vattenglass med vin. sorceriier [so:'s(a)rja] s trollkarl, svartkonstnär,
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liäxmästare. -688 [-is] s trollkvinna, häxa. -y [-i] s trolldom, häxeri; förtrollning, sordid [so/did] a0 1. smutsig,
eländig. 2. oren, låg[sinnad], lumpen, simpel, tarvlig; smutsigt

girig.

sordine [so:di:'n] s tr. mus. sordin, sore [so:] I. a° 1. öm, sårig [eyes, feet]', have eyes ha ont i ögonen; a sight for
oj eyes en syn som gör ens gamla ögon gott; a ~ head ett mörbultat huvud; be like a bear with a *w head biidi.
vara vresig (sur, butter); a ~ spot (place) ett ont (ömt) ställe; a oj throat ont i halsen. 2. känslig, öm[tålig],
irriterad; a oj subject ett ömtåligt ämne; feel oj about känna sig sårad över (irriterad av) ngt. 3. bedrövad [heart],
beklämd, sorgsen. 4. svår [affliction, distress]. II. adv åid. svåra, svårligen, svårt [afflicted, troubled]. III. s 1. ont
(ömt) ställe på kroppen, ngt ont, varsår; an open oj widi. ett öppet sår. 2. widi. sår, irritation, groll; old ojs gamla
misshälligheter, gammalt groll.



[~li] adv 1» svårt [tried], 2. högeligen, mycket [oj against my will, ~ missed], ytterst, "vness [-nis] s 1. ömhet;
ibi. ovilja, harm. 2. misshällighet, groll, spänt förhållande.

1. sorrel [so'ral] I. a isht om hast rödbrun, fux-röd. II. s fax, rödbrun häst.

2. sorrel [so'ral] s bot. 1. syra Bumex. 2. harsyra [vani. wood-rsj].

sorrow [so'ro(u)] I. s sorg, bedrövelse [at, for, over över]; feel oj for av. sörja över; what the ~ is the matter? F
vad i all världen står på? II. itr sörja [at, for, over över]; oj after (for) a.p. sörja ngn. ~ful [-f(u)l] a° 1. sorgsen,
bedrövad. 2. sorglig, bedrövlig, sorry [so'ri] a° 1. ledsen, bedrövad [for över]; I am [so] oj [that] det var [så]
ledsamt (tråkigt) att; I am [so] oj! [so] oj! F förlåt! ber om ursäkt! I am oj for you det gör mig ont om er; I am oj
to say av. tyvärr; I am [very] oj for it (that it should have happened) jag är mycket ledsen över det (att detta har
hänt); I am very ~ to hear it det var mycket tråkigt att höra; ~ for o. s. F bedrövad. 2. åid. ynklig [sight],
jämmerlig, eländig, dålig [<excuse]; a oj few ganska få. sort [so:t] I. s sort, slag; sätt; oj of F på något vis (sätt),
på sätt och vis, så att säga, liksom, tämligen; the better oj av. bättre folk; a good oj F en hygglig karl; he is the
right oj han är en man efter mitt sinne; a oj of interest ett visst intresse; all ojs of things av. alle-, varje|handa, litet
av varje, diverse; a ^ of war, a war of a oj, Fa war of ojs en sorts krig; these (this) oj of men (people) detta slags
(sådana) människor; that, o* of thing sådant där; that's your oj det är rätta sättet att g»ra det; he is not my oj han
är inte i min smak; what oj of hurudan[t], vad för slags; what oj of time did you havet hur hade du

det? after (in) a oj på sätt och vis, till en viss grad; of a oj av ett visst slag; nothing (something) of the ~
ingenting (någonting) sådant (ditåt); of ojs osorterad, blandad [a dinner of ojs F en sorts improviserad (hoprafsad)
middag]; an excellent cook of ojs en utmärkt kokerska i sitt slag; out of ojs inte riktigt kry (bra, vid humör). II. tr
sortera, ordna, sammanställa, skräda maim; oj out avskilja, gallra ut; ~ out o.'s cards ordna korten. III. itr stämma
överens [with med], sortie [so:'ti(:)] s fr. & utfall, sortilege [so:'tilid3] s spådom genom lottkast-ning.

SOS [e'soue's] SOS trådlös nödsignal för skepp, so-so [sou'sou] a F dräglig, tämligen bra, inte

något (inget) vidare, si och så. Sosthenes [so'sj)ani:z] npr, sot [sot] s försupen stackare, fyllbult. Sotheby
[sA'öabi, soÖ-], Sothern [sA'Öan] nprr. sottish [so'tij] a° försupen, förfäad. sotto voce [so'to(u) vou'tjei] itai. med
dämpad röst.

souchong [su/(t)Jo'g] s slags kinesiskt svart te, 'souchong'.

Soudan [su(:)dæ'n] npr; the ~ Sudan, ^ese [su:dani;'z] I. a sudan[esi]sk. II. s sudan|es, -neger.

SOUfflé [su/flei] S tr. kok. sufflé.

sough [sau] I. s vindens sus i träden, suckande,

klagan. II. itr susa, sucka, klaga, sought [so:t] imp. o. pp. av seek; much oj after

(for) [mycket] eftersökt, soul [soul] s själ av. biidi. [not a oj was saved; she sank with 30 ojs on board]; the[life
and] oj of the enterprise själen i företaget; an honest (a good) oj F en hederlig (hygglig) själ; he is the [very] oj of
honour han är hedern själv (förkroppsligad); poor oj stackars människa, stackare; have no oj for music ej ha
sinne för musik; there isn't a oj here F det finns inte en kotte här; do it with all your heart and oj lägg in hela din
själ i det; keep oj and body together uppehålla livet; 'pon my oj [vid] min själ, minsann; with my whole o, av
hela mitt hjärta, innerligt. ~ful [*'f(u)l] a° själfull, ^less [-lis] a själlös, andefattig.

1. sound [saund] s 1. sund; the Soj Sundet, Öresund; the Soj dues förr öresundstullen. 2. fisks simblåsa.

2. sound [saund] I. a° 1. i aiim. sund, frisk av. biidi. [fruit, timber]; as oj as a nut (bell) frisk som en nötkärna; a
oj mind in a ~ body en sund själ i en sund kropp; ^ sleep djup 8ömn. 2. felfri, oskadad, i gott stånd, fullgod vara.
3. sund, välgrundad, hållbar [argument, opinion, policy], jur. giltig [title]. 4. säker, solid [investment, position],
5. om pers. säker, pålitlig, duktig [cricketer], 6. grundlig, ordentlig [thrashing avbàsning]. II. adv sunt, grundligt;
sleep oj, be oj asleep sova djupt.
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3. sound [saund] I. tr 1. & pejla [the depth], loda. 2. läk*, sondera, undersöka gen. knackning [chest], 3. i aiim.
undersöka, sondera (känna ei. höra sig för hos) ngn, F känna ngn på pulsen; utforska, söka utröna. II. itr loda. III.
s kirurgs sond.

4. sound [saund] I. s 1. ljud; fys. av. ljudet; ~ hoarding byggn. undergolv; ~ shifting fon. ljudskridning; the ojs of
speech språkljuden; good for ~ om teater o. d. bra i akustiskt hänseende; within o, of inom hörhåll för. 2. i aiim.
klang, skall, ton; give afiollow oj låta ihåligt; proceed (go) from ojs to things skrida (gå) från ord till handling; to
the ~ of music under musik. II. itr ljuda, klinga, skalla; låta; it ojed as if. . det lät som om . . III. tr 1. låta ljuda,
blåsa [trumpet], ringa [beW]; anslå, uppstämma, låta höra; uttala [a word]\ ~ a coin pröva ett mynts klang. 2. isht
X blåsa till [the attack (retreat)], slå [an alarm alarm]. 3. förkunna, utbasuna [a p.'s praises], aboard [-bord] se -
ing-board. oj~ •boarding [-bo:Ndig] s trossbotten. ~-box [-boks] s ljuddosa i grammofon.

1. sounding [sau'ndig] s 1. sondering. 2. & pejling, lödning; ojs pi. av. lodbart vatten [be in (come into) strike ojs
komma på lodbart vatten; take ojs loda, widi. känna sig för.

2. sounding [sau'ndig] a 1. ljudande, klingande. 2. högtravande, svassande [-[oratory,phrases],-] {+[oratory,phra-
ses],+} ~-board [-bo:d] s 1. ljudskärm »ver talar-sto! o. d. 2. mus. resonansbotten.

soundliiess [sau'ndllis] a° ljndlös. - -proof +[-pru:f] a ljudtät. --wave [-weiv] s ljudvåg. Soup [su:p] s kok. soppa;
clear oj klar soppa, buljong; thick ~ avredd soppa; tablet (square) buljongtärning; in the oj S i klämma (knipa),
soupgon [su/pso:, -sog] s fr. liten tillsats, aning,

skymt [of garlic (humour)]. soup-llkitchen [su'/pjkiHjin] s sopp|kök, -kokningsanstalt för fattiga, -iadie [-leidl] s
soppslev. -plate [-pleit] s sopptallrik, djup tallrik. -ticket [-tivkit] s matpollett för soppkök, -tureen [-tjuri/n] s
sopp|skål, -terrin, sour [sau'a] I. a° 1. sur, surnad. 2. om pers. sur [av. ~ temper], vresig, butter. 3. om jord mager
o. vattensjuk; ibi. utsugen, ofruktbar. II. tr göra sur (om perB. äv. vresig, butter), komma ngt att surna, syra. III.
itr surna, bli sur. source [so:s] s källa; biidi. av. upp|hov, -rinnel-se, ursprung; historical ojs historiska källor; o, of
information författares källa; ~ of livelihood utkomstmöjlighet, försörjning; draw from a oj hämta från (ösa ur)
en källa; from a reliable ~ ur säker källa, från tillförlitligt håll; have its oj in om Bod upprinna i. rv-book [-buk] s
samling historiska källor, historisk källsamling.

sourdine [suadi:'n] s se sordine. sourlling [sau'a|rig] s o. a surnande, syrande. -ish [-rij] a syrlig, -ness [-nis] s
surhet (syrlighet) I alla bet.; Syra i jorden.

souse [saus] I. s 1. saltlake, ibi. salt mat. 2. blötning, blöta; get a thorough oj bli [-genom-blöt^].-] {+genom-
blöt^].+} 3. doppning, plumsande. II. tr 1. lägga i saltlake [herring]. 2. blöta; be ojd to the skin bli genomblöt; ojd
äv. S berusad, 'knöl'. 3. doppa [a p. in a pond]\ ösa [a liquid over a th.]. III. adv plums, bums. soutane [su:ta:'n] 5
fr. sutan, kat. prästs långrock, souteneur [sur'tana:] s sutenör, south [sauj>] I. s söder; the oj södern[s länder],
söd^a halvklotet, södra delen; the Solid Soj Am. Sydstaterna; in the ~ of England i södra England; on the oj of på
sydsidan (södra sidan) av; to (towards) the oj mot söder, söderut, vt» syd vart; [to the] ~ of the Thames söder om
T[h]emsen. II. a södra, sydlig, syd-; the Soj Country södra England; the oj wind sunnan[vinden]; Soj America
Sydamerika; the Soj Downs kritkullarna i Sussex o. Hampshire; in Soj London i södra London; the Soj Pole
sydpolen; the Soj Seas Söderhavet; the Soj Sea Islands Söderhavsöarna. III. adv söderut, mot söder, d* sydvart
[go (sail) oj]. IV. itr isht om skepp segla (4* stäva) mot söder; om månen passera meridianen. Southampton
[sau^se'mtan] npr. Southdown [sau^daun] I. a från the South

Downs mutton], II. s southdownfår. south-east [sau'fn/st] I. s sydost. II. a sydostlig, -östra. III. adv mot sydost.
~er [-a] s sydostvind. ^erly [-ali] I. a sydostlig. II. adv mot sydost. ~ern [-an] a sydostlig, sydöstra.

Southend [sau^e'nd] npr. southerllly [s'A^alli] I. a sydlig, från (mot) söder; be oj av. vetta åt söder. II. adv från



(mot) söder; the wind blows oj det är sydlig vind. -n [-n] a södra [the Soj cross (hemisphere)], sydlig; the Soj
States Sydstaterna i Nordamerika. -ner [-na] s person från södern; Am. syd-statsbo. -nmost [-nmoust] a sydligast,
-nwood

[-nwud] s bot. åbrodd Artemisia abrotanum.

Southey [sau'öi], Southport [sau'fjpoit] nprr. southron [sau'dran, saö-] s aid. sydbo isht använt

ar skottar om engelsmän.

southward [sau^wad] I. a sydlig, riktad mot söder. II. adv [av. söderut, mot söder, sydvart. ~ly [-li] adv se föreg.
Southllwark [sA'Sak, sau'{>wak], -well [sau'jDwal, saÖI] nprr.

south-west [sau'})we'st] I. s sydväst. II. a se ern. III. adv mot sydväst. ~er [-a] s sydvästlig vind (storm). ~eriy [-
ali], ~ern [-an] a sydvästjlig, -ra. Southllwick [sau'|)|wik], -wold [-would] nprr. souvenir [su/vania] s fr. suyenir, [-
minnesgåva].-] {+minnes- gåva].+}
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sou'wester [sau'we'sta] s 1. se south-wester. 2.

sjömana sydväst. Souza [su:'za] npr. SOV. förkortn. för sovereign. sovereign [so'vrin] I. a 1. högst [

1. sow [sau] s 1. sugga, so; take (get) the wrong

hy the ear slå ned på orätt person, av. [-miss-ta[ga]-] {+miss- ta[ga]+} Sig på Orsaken. 2. bergv., större metall-
tacka Isht av järn, 'galt'; mått för gjutjärn.

2. SOW [sou] pp. vani. sown I. tr 1. så [seed, oats]; utså [~ the seeds of hatred]; oj o.'s wild oats se oats; oj the
wind and reap the whirlwind Midi, så vind och skörda storm. 2. beså [a field with wheat]. II. itr så; as a man ojs,
so he shall reap mm. vad människan sår det skall hon ock skörda.

sow-bread [sau'bred] s bot. viid cyklamen. sower [sou's] 5 en som [ut]sår, såningsman. Sowerby [sau'abi] npr.

sowing [sou'ig] s 1. sådd, såning. 2. utsäde.

^•machine [-maji/n] s såningsmaskin. sown [soun] (pp av 2. sow) a 1. besådd, [be-] sått. 2. biidi. översållad, tätt
besatt [with pearls med pärlor], sow-thistle [sau'J)isl] s bot. mjölktistel, soy [soi] s soja sås.

spa [spa:] s 1. brunnsort, hälsobrunn. 2. hälsokälla.

space [speis] I. s 1. isht m. o. abstr. rymd[en], rum; världsrymden; time and ~ tid och rum; fade (vanish) into oj
försvinna i tomma rymden, av. spårlöst försvinna. 2. utrymme, vidd, sträcka; areal; open oj öppen plats; vacant
oj av. tomrum; as far as oj allows i mån av utrymme; for the oj of a mile en mils väg; for want of oj av brist på
utrymme. 3. tidrymd [äv. ~ of time]; for a oj under en tid; for the oj of a month under en månads tid. 4. boktr.
mellanslag, av. spatie. 5. mus. spatinm, mellanrum. II. tr o. itr 1. ordna (uppställa) med mellanrum (luckor), göra
mellanjslag, -rum. 2. boktr. out spärra; o>d out letters spärrad stil. ~-bar [-ba:] s à skrivmaskin
mellanrumstangent. [-a] s 1. se 'bar. 2. teiegr. omkastare. ^-writer [-raita] s 'radskrivare' i tidning, spacillng
[spei'sig] s [anordnande av] mellanrum (-slag), spärrning, -ous [spei'Jas] a° 1. rymlig, vidsträckt. 2. Midi.
omfattande [-[intellect].-] {+[in- tellect].+}

1. spade [speid] s kort. spaderkort [lead a

ojs pi. spaderfärg [o,s are trumps; the ace of

2. spade [speid] s spade; call a oj a oj nämna var sak vid dess rätta namn, tala rent ut. •bone [-boun] s skulderblad.
~-work [-wa:k] s biidi. släpgöra, knog[ande]. spadger [spæ'dga] s S sparv, spaghetti [spa:ge'ti] s itai. spaghetti
siags smala makaroner.



spahee, spahi [spa:'hi:] s i Algeriet [-spahi[ryt-tare].-] {+spahi[ryt- tare].+}

Spain [spein] npr Spanien, spake [speik] aid. imp. nv speak. Spalding [spo(:)'ldiri] npr. spall [spo:l] I. tr
grovjhacka, -hugga [stone]; bergv. knacka sönder för att skräda [ore]. II. itr 1. bergv. knacka sönder malm,
skräda. 2. flisas, springa av'. III. s stenskärva, -flisa, spalpeen [spælpi:'n] s iri. F slyngel, slarver, span [spæn] I. tr
1. mäta med utspärrade fingrar, fatta med (hålla) handen om [o.'s wrist], nå (räcka) om [an octave]. 2. i aiim.
mäta (bedöma) ngts bredd. 3. om bro o. d. spänna över [river]; slå [en] bro över, sammanbinda flods stränder
[with a bridge]; ~ a gap biidi. utfylla en lucka. 4. •£> surra. IL s 1. avstånd mellan tumme och lillfinger
utspärrade, spann (9 tum). 2. kort tid ei. sträcka [the ~ of human life], 3. spännvidd [of o.'s arms, of a bridge];
biidi. [för]lopp, gång. 4. bro|spann, -valv. 5. »t» hanfot, brok, hangare. 6. Am. o. Sydafr. [an-] spann, par
[dragare]. spancel [spænsi] tr tjudra, binda ihop bakbenen på [cow]. Span-dOgS [spae'ndogz] S pl. lyftsax vid
skogsavverkning.

spandrel [spæ'ndral] $ ark. spandrill,bågsvickel. spangle [spæggl] I. s paljett; glitter. II. tr paljettera, besätta
(pryda) med paljetter ei. andra glittrande föremål; ojd with stars glittrande av stjärnor. Spaniard [spæ'njad] s
spanjor[ska]. spaniel [spæ'njai] s spaniel siags jakthund; Midi.

inställsam smickrare. Spanish [spæ'nij] I. a spansk; ~ black korksvärta; oj cloak slängkappa; oj fly farm. spansk
fluga; ~ fowl spanska höns; ~ grass bot. espartogräs; the oj Main förr a)-Sydamerikas nordkust från Panama till
Orinoco; b) Spanska sjön Karibiska havet utmed denna kust. II. S spanska språket.

spank [spæqk] I. tr daska till', smälla till' med flata handen o. d.; smälla (driva) på'. II. itr; OJ along om häst trava
(sätta) i väg, om skepp ila framåt. III. S dask, smäll med flata handen o. d. ~er [-a] s 1. snabb häst (travare). 2. F
bjässe; huggare, baddare. 3. >£> mesan, drivare. «wing [-ig] I. s dask[ande], smäll med flata handen O. d. II. a
rask [trot]; S väldig, hej-dundrande, pampig, flott; ~ breeze sjungande bris, strykande vind; at a oj pace med
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strykande fart. III. adv S väldigt [isht ~ /we].

spanllless [spæ'n|lis] a poet. omätlig, -ner [-a] s 1. en som mäter &o se span I. 2. tekn. skruv-+nyckel. - -roof [-
ru:f] s byggn. sadeltak.

1. spar [spa:] s min. spat.

2. spar [spa:] s & bom, spira, rundhult.

3. spar [spa:] I. itr 1. fäkta med (svänga) knytnävarna [at mot ngn]. 2. Midi. munhuggas. 3. om stridstupp hugga
med sporrarna. II. s 1. boX-ning tm övning eiier på lek, fäktande med armarna. 2. käbbel, gnabb. 3. tuppfäktning.

sparable [spse'rabl] s skostift, spare [spso] I. a 1. mager [diet, form]; knapp, klen; time äv. ledig[a] stund[er],
fritid. II. tr 1. av-, und|vara [a penny, time]; enough and to ~ nog och övernog; if I could ~ the time om jag fick
tid till det; I have little time to o, jag har ont om tid. 2. skona [a p.'s life (feelings)]; ^

0. s. spara sig (sina krafter); if I am om jag får leva så länge. 3. bespara [a p. a humiliation], förskona ngn för ngt.
4. spara på, hushålla med, ibi. sky [710 pains (expense)]; ~ to inf. aid. avhålla sig från (sky) att. III. itr 1. vara
skonsam. 2. vara sparsam, spara. IV. s reservdel för maskin. ~ly [-li] adv knappt, magert, ^rib [-rib, spæ'rib] s
rev-bensspjäll.

sparing [sps'arig] a 1. måttlig, sparsam [of med, på]. 2. karg, knapp [diet], njy [-'li] adv sparsamt, med måtta; ~
soluble kem. svårlöslig.

1. spark [spa:k] s sprätt, snobb; kurtisör.



2. spark [spa:k] I. s gnista äv. biidi. [a ~ of hope]; not a ~ of interest inte ett spår av intresse; /x/s-i-S
radiotelegrafist. II. itr gnistra. ^ing-plug [-igplAg] s i motor tändstift [av. spark plug].

sparkish [spa/kij] a sprättig, snobbig; kurti-sant.

sparklje [spa:kjl] I. itr 1. gnistra, spraka, tindra; spritta; ~ with fun vara sprittande glad; -ing eyes strålande
(tindrande) ögon. 2. om vin mussera, pärla, fräsa. II. s gnistrande, tindrande, glitter; sprittande liv. [-lit] s

1. liten gnista. 2. kolsyrepatron, sparring [spa/rig] s se 3. spar II. /v-match

[-mætj] s boxningsmatch, ^-partner [-pa:tna] s box. träningsmotståndare, sparrow [spæ'ro(u)]s zooi. sparv. <x,-
hawk[-ho:k]

s zooi. sparvhök, sparslle [spa:s] a° gles [hair,population], kringspridd, tunnsådd, -eness [-nis], -ity [-iti] s gleshet,
knapphet, brist. Sparta [spa/te] npr. r*n [-n] I. a spartansk av. biidi. II. s spartan av. Midi.

spasm [spæzm] s spasm,krampryckning, kramp av. mi di., F 'ryck'. *x/Odic [-o'dik] a (^ally adv) spasmodisk,
krampjaktig, -artad.

1. spat [spæt] imp. o. pp. av spit.

2. spat [spæt] S vani. pl. rsjS korta herrdamasker.

3. spat [spæt] s yngel av skaldjur isht ostron, spatchcock [spæ/tJkok] I. s * i hast dödad o. anrättad fågel. II. tr F
efteråt inskjuta [a sentence into a letter].

spate [speit] S Översvämning av flod efter regnflöde [be in

spathe [speiö] s bot. biomhölster.

spatial [spei'J(a)l] a° hörande till rum (rymd),

rymd- [<**> extent]. spatter [spae'to] I. tr 1. nedstänka [with mud]. 2. stänka. 3. Midi, smutskasta, nedsvärta. II.
itr stänka, droppa. III. s stänk[ande]; lätt regnskur, /^dashes [-dæ\fiz] s pi. förr höga damasker.

spatula [spae'tjula] s spatel, liten spade, spavin [spæ'vin] s veter. spätt, <x,ed [-d] a behäftad med spätt, spatt|hnlt,
-bruten, spawn [spo:n] I. tr 1. lägga rom. 2. förakti. fram|-kläcka, -bringa. II. itr leka, lägga rom. III.

1. lagd rom. 2. förakti. avföda, yngel. 3. bot. svamptrådar, mycel[ium]. S. P. C. A. förkortn. för Society for the
Prevention of Cruelty to Animals. S. P. C. C. = Society for the Prevention of Cruelty to Children. S. P. C. K. —
Society for the Promotion of Christian Knowledge. speak [spi:k] spoke (åid. spake) spoken I. itr 1. tala [about, of
om; to till, med; with med], av. Midi.; so to rsj så att säga; ^ for tala [till förmån] för, vara förespråkare för, tala å
ngns vägnar, im. påyrka; well for vittna gott om; it for itself saken talar för sig själv; not to / out a) tala ut (högre,
högt och tydligt); b) sjunga ut, säga sin mening rent ut, tala frimodigt; ~ to a) tala till (med), tilltala; b) vittna om,
intyga: c) säga åt7 (till7) ngn-, d) tala om, behandla [point]; »o up se ~ out; ~ up for uppträda till försvar för, taga
i försvar. 2. tala [in public, at a meeting; against mot], hålla tal, uttala (yttra) sig [on a question i en fråga]. 3. låta
höra sig, ljuda [gun, trumpet], II. tr 1. tala [a language, English], yttra, säga [a word]; ~ a p. fair tala väl vid ngn;
~ volumes for Midi. tala mycket för, vittna gott om. 2. [ut]tala, uttrycka [the truth, words of wisdom]. 3. ropa an,
preja [sAtp]. 4. aid. visa (vittna om) att ngn är.. [<x/ a p. generous (a rogue)]. ~-easy [-i:xzi] s Am. S piats för
olaglig spritförsäljning ei. spritservering, lönnkrog. ~er [-o] s 1. den talande, talare \he is no (a fine) 2. 1
Underhuset talman, o^ership [-ajip] s talman|stid, -skap. rwies [-iz] s pi. S teaterpjäser Emots. movies]. ~ing [-ig]
I. a talande, tal-; ~ of
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på tal om, apropå; strictly oj strängt (noga) taget; a ~ acquaintance en tillfällig bekantskap som inskränker sig till
utbyte av några ord då och dà; a oj likeness en talande likhet; a oj look en talande (vältalig) blick; not on oj terms
a) ej så bekant med ngn att man talas vid; 6) på grund av osämja ej längre tala med varandra.

II. s tal[ande]; plain ~ rent språk. oJng--trumpet [-igtrAxmpit] s 1. ropare. 2. lur

för döva. <vitig-tube [-il}tju:b] s talrör mellan olika rum, i bil o. d.

spear [spia] I. s 1. spjut, vid fiske ljuster; ~ side biidi. svärdssida, manlig linje [mots, distaff (spindle) side]. 2.
poet, se ojman. II. tr genomborra (sticka) med spjut; vid fiske ljustra.

III. itr skjuta upp i avsmalnande skott. 'vHead [-hed] s spjutspets, <vman [-man] s spjutbärare, pikenerare.

spec [spek] s S förkortn. för speculation [on oj]. special [spe'J(a)l] I. a 1. speciell, särskild [reasons, subject,
work], special-. 2. särskilt (för tillfället) inrättad &e, extra; ~ constable frivillig extra poliskonstapel; ~
correspondent tillfällig korrespondent tor tidning; ~ edition extra|upplaga, -nummer av tidning; ~ licence extra
giftermålstillstånd utan iakttagande av sed-vanliga formaliteter; ~ pleader F spetsfundig advokat; ~ pleading a)
jur. framförande av motbevis; b) F sofistisk bevisföring, advokatyr; ~ train extratåg; ~ verdict juryutslag som
blott framhåller fakta. II. S 1. se ~ Constable. 2. se ~ edition. 8. se ~ train. 4. pi. ojs band. specialmönster. 5. pi.
o>s speciella vänner [my ~s]. /v/ism [-izm] s specialisering. ~lst [-ist] s specialist, fistic [-i'stik] a specialiserande,
special-. <v,ity [spejiæ'liti] s 1. egendomlighet, utmärkande drag. 2. specialitet äv. hand., specialtillverkning,
särskilt fack i studier; make a oj of göra till sin (ha som) specialitet, specialisera sig på. /viza-tion [-aizei'Jn] s
specialisering. ~ize [-aiz] I. tr specialisera, begränsa. II. itr specialisera sig [in på ett ämne]. ~ly [-i] adv 1.
särskilt, speciellt. 2. enkom, för tillfället (särskilt ändamål), ^ty [-ti] s 1. specialitet [his o, is music], ngns 'styrka'.
2. jur. kontrakt i laga form.

specie [spi'/fi:] s klingande mynt (valuta). ~s [-z] S pl. lika 1. species, art; the (our) oj människosläktet. 2. slag,
sort. specillfic [spisi'fik] I. a (~ally [-ali] adv) 1. [-art-[name];-] {+art- [name];+} specifik, egendomlig,
utmärkande [to för]; ~ gravity (weight) specifik vikt. 2. uttrycklig [aim, promise, statement], bestämd, noggrann,
tydligt angiven. 3. <v» remedy läk. specifikt läkemedel, specifienm. II. s se /. 3. oj remedy, -fication
[speNsifikei'J"n] s 1. specificerande, -ing. 2. specifikatien, detaljerad beskrivning (uppgift, förteckning). 3. post,
artikel vid specificering. -fy [spe'sifai] tr 1. speci-

ficera, i detalj ange, uppräkna; uppgiva, uttryckligen (särskilt) omnämna [the mm [-specified].-] {+spe- cified].+}
2. upptaga i specifikation, -men [-[spe'si-min]-] {+[spe'si- min]+} s 1. prov[bit] [of på], exempel, exem-+plar
[museum oj]; page provsida i prospekt; botanical ojs pressade växter, herbariumexemplar. 2. F om pers. original
[what a oj!]; a queer (rum) oj en konstig kurre (kropp, prick), specious [spi/Jas] a° skenfager, bestickande,

skenbar; ~ argument skengrund. speck [spek] I. s i. liten fläck av. på frukt, prick äv. biidi., stänk. 2. korn of dust].
II. tr fläcka. ~le [-1] I. s liten fläck av olika färg. II. tr märka med små fläckar; isht pp. <W fläckig, spräcklig,
tigrerad. ^less [-lis] a fläckfri äv. biidi. specs [speks] s Pi. F förkortn. för spectacles. spectacüle [spe'ktakl] s 1.
skådespel. 2. syn, anblick [charming (sad) make a ~ of o. s. göra sig löjlig (till ett spektakel). 3. pi. ~s glasögon
[apair of -led [-d] a glasögonprydd; ~ cobra zooi. glasögonorm. -ular [-[spek-tse'kjula]-] {+[spek- tse'kjula]+} a°
hörande till (lik ett) skådespel, anlagd på effekt, ibi. sensationell [feature]', oj piece (play) utstyrselstycke,
spectator [spektei't|a] s åskådare, -ress [-ris]

s åskådarinna. spectrllal [spe'ktr|(a)l] a° 1. spöklik, spök-. 2. tja. spektral- [analysis, colours], -e [spe'kta] s spöke,
gengångare, -oscope [-askoup] s rys. spektroskop. -oscopic[al°] [-asko'pik, -(a)l] a fys. spektroskopi8k. -|um [-
am] (pi. -a [-a]) s fys. spektrum, specular [spe'kjula] a speglande, spegel- [-[surface];-] {+[sur- face];+} oj iron
metan, spegeljärn; ~ iron [ore] geoi. järnglans, speculatlle [spe'kjuljeit] itr 1, spekulera, tänka [[«fp]ow, about
över]. 2. hand. spekulera [in i; on på prisfall &<$]. -ion [-ei'Jn] s 1. spekulerande, begrundan, spekulation; teori,
F fundering. 2. hand. spekulation; buy on (as a) ~ köpa på spekulation, -ive [-ativ] a° 1. spekulativ, begrundande,
fallen för teoretiska betraktelser. 2. hand. spekulerande, begiven (gjord) på spekulation, biidi. osäker; ~ operation
spekulationsaffär, -or [-eita] s 1. ei. tänkare. 2. hand. spekulant; jobbare, speculjum [spe'kjullam] (pi. -a [-a]) s



opt. o. läk.

speculum spegel, sped [sped] imp. o. pp. av speed. speech [spi:tj] s 1. tal[ande], talförmåga; have (get) oj of
komma till tals med (få tala vid) ngn; recover o.'s oj återfå talförmågan; freedom (liberty) of ~ yttrandefrihet; be
slow of oj vara trög (ha svårt för) att tala. 2. ngns språk [English oj], sätt att tala (uttrycka sig), målföre [know a
p. by his 3. isht offentligt tal; the King's (Queen's) oj, the oj from the throne trontalet; after-dinner ~ skåltal;
make (deliver) a oj hålla tal. ~-day [-dei] s eng. skoi. avslutningsdag], /vification [-ifi-
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kei'Jn] s skämts, orerande, 'predikande'. ~ify [-ifai] itr F skämts, hålla långa tal, ständigt orera, seless [-lis] o° 1.
mållös [with indignation], stnm, förstummad; S dödfnll. 2. outsäglig, obeskrivlig [grief]. maker [-meika] s talare
isht en som gärna håller tal. ~-S0Und [-saund] s språkv. språkljud.

speed [spi:d] I. s 1. fart, hastighet[sgrad]; stark fart, snabbhet, skyndsamhet; [the] more haste [the~\ less oj
ordspr. skynda varligt (långsamt)! half oj ahead <i» sakta framåt; at a oj of .. med en fart av ..; [o<] full o* med
full fart; at the top of o.'s o* äv. i fyrsprång; with all [-[possible]-] {+[pos- sible]+} oj med största [möjliga]
skyndsamhet, i största hast; accelerate (increase) the o, öka farten; lessen the ~ minska (sakta) farten. 2. åid.
framgång, lycka [wish good oj to a p.]; God send (give) you good ~ Gud give dig lycka! lycka till! II. itr imp. o.
pp. sped X. mest utt. ila, hasta, löpa, jaga [ofta ~ along (on) [-framåt]],-] {+fram- åt]],+} skjuta. 2. åid. ha
framgång, lyckas; fara [well, badly], ha det bra ei. dåligt [how have you sped?]. III. tr 1. imp. o. pp. sped åid.
giva (önska) framgång åt [God ~ you], gynna, låta lyckas; ~ the parting guest önska gästen lycka på resan (lycka
till) vid hans avfärd. 2. imp. o. pp. oj ed reglera motors &c hastighet; ~ up öka motors &a hastighet, ^-indicator
[-i'ndikeita] s hastighetsmätare. ~-limit [-[-li*-mit]-] {+[-li*- mit]+} s högsta lagliga fart. ~ometer [-o'mita] s
hastighetsmätare, o^way [-wei] s motorcykelbana. ~well [-wel] s bot. ärenpris veroni-ca.

Speight [speit], Speirs [spiaz] nprr.

speiss [spais] s min. speis.

spelican [spe'likan] s so spillikin.

1. spell [spel] I. tr % avlösa. II. s 1. arbetsskift

of work], omgång, tur, törn; fresh ~ avlösning. 2. i aiim. kort period [a oj of fine weather]; äv. vilostund, paus;
breathing oj andrum; at one oj i ett kör; by ojs skiftesvis; for a oj ett tag [sleep (wait) for a oj],

2. spell [spel] -spelt (ojed) spelt\ojed) I. tr 1. stava; ~ backward åid. misstyda; ~ out (over) stava ihop, tyda
[writing, word]. 2. 'säga' [cat ojs cat]. 3. innebära, vålla, medföra [ruin]. II. itr stava, av. stava rätt [he cannot

3. spell [spel] s 1. trollformel; cast a ~ on förtrolla. 2. förtrollning [under the o, of], trollkraft; break the oj bryta
förtrollningen, oj-•binder [-bainda] s Am. S politisk talare som tjusar sina åhörare, ~-bound [-baund] a bunden av
en förtrollning, förtrollad.

spellüer [spe'l|a] s 1. 'stavare' [a good (careless) a*]. 2. se -ing-book. -ing [-ig] s stavning; rättskrivning, -
stavning, -ing-bee [-igbi:] s tävlan i rättstavning, -ing-book [-igbuk] s rättskri vnin gslära.

1. spelt [spelt] imp. o. pp. av 2. spell.

2. spelt [spelt] s bot. spalt, tyskt vete. spelter [spe'lta] s hand. zink. spence [spens] s åid. visthus, skafferi, spencer
[spe'nsa] s rarr kort [ylle]jacka, 'späns'. spend [spend] spent spent I. tr 1. utgiva, ge ut +pengar [for för; on, in på].
2. förbruka, göra av med, offra, nedlägga [money, time, trouble; on på], öda, ödsla, förslösa, uttömma [o.'s
strength], utmatta, ibi. använda [well spent money, time well spent]; oj o. s. förbrukas, mattas; ~ o.'s breath vani.



tala förgäves. 3. tillbringa [a night, o.'s life; in med], fördriva. 4. vt segla av, förlora [mast]. II. itr

1. ge ut (göra av med) pengar; ~ freely strö pengar omkring sig. 2. gå åt, förbrukas. ~er [-a] s en som ger ut
pengar; lavish ~ slösare. ^thrift [-}>rift] s slösare.

Spens [spens] npr.

Spenser [spe'ns|a] npr. ~ean [-i'arian] I. a Spenser- [stanza]. II. s blott i pi. ojs Spenser-stanser.

spent [spent] (pp av spend o.) a 1. utmattad [swimmer], uttömd, förbrukad, förbi, slut; a oj bullet en 'utmattad'
kula som gått så långt att den förlorat sin verkan; the night was far oj natten led mot sitt slut; the storm is o>
ovädret är över (förbi); ill got, ill oj ordspr. orätt fånget lätt förgånget; be o> in äv. gå åt till (för). 2. utlekt
[herring]. sperm [spa:m] s 1. anat. sperma, sädesvätska.

2. se -aceti. 3. spermacetival [äv. oj-whale]. ~aceti [-ase'ti] s spermaceti, valrav. ~atic [-æ'tik] a anat. sades-,
^vatojzoonf-atozou^on] (pi. -zoa [-zoua]) s anat. spermatozo, sädescell.

spew [spju:] tr o. itr [ut]spy. Spey [spei], Spezia [spe'dzia], Spezzia [-[spe't-sia]-] {+[spe't- sia]+} nprr.

S. P. G. [e'sphdgi:'] rarkortn. för Society for the

Propagation of the Gospel. spherlle [sfia] I. s I. sfär äv. Midi., glob, klot; the music (harmony) of the ojs
sfärernas musik (harmoni); the celestial ~ himmelssfären, himlavalvet. 2. i aiim. verkningsområde, -fält Evani. ~
of action], krets; ngns umgängeskrets (stånd, klass); ~ of activity (work) verksamhetskrets; ~ of influence
intressesfär; he is quite in his oj han är i sitt rätta element (sin rätta omgivning); out of his oj över hans horisont,
av. utom hans stånd (krets). II. tr omsluta i en sfär. -ic[al°] [sfe'rik, -(a)l] a 1. sfä-risk, klot|rund, -formig. 2. isht
poet. himmelsk, planetarisk. -icity [sferi'siti] s sfäriskhet, [-klot-formpghet].-] {+klot- formpghet].+} -oid [-roid] s
geom. sfäroid. -oidal [-roi'dl] o° sfäroidal, klotformig. -ometer [-ro'mita] s geom. sfärometer, -ule [sfe'r(j)u:l] 5
liten sfär. -y [-ri] a 1. sfärisk. 2. poet. himmelsk.

sphincter [si/g(k)ta] s anat. slutmuskel, sphinx [sfigks] s sfinx äv. Midi. spice [spais] I. s 1. krydda, äv. koii.
kryddor [dealer in o,]; the Soj Islands Kryddöarna.

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangspice-box

— 789 —

spirit

2. biidi. anstrykning, smak [of av]. n. tr krydda av. Midi. ~-box [-boks] s kryddlåda. owbllSh [-buj] S bot.
nordamerikansk bliskväxt Lin-dera Benzoiu. ~d [-t] (pp o.) a kryddad, aromatisk. ~ry [-ari] s kryddor i aiim.
~wood [-wud] s se -bush.

spick and span [spi'kanspae'n] a splitter ny,

fin, prydlig, spicule [spai'kju:l] s bioi. liten pigg. spicy [spai'si] a° 1. kryddaktig, krydd-, aromatisk. 2. biidi. starkt
kryddad, pikant, mustig [conversation, story], rafflande, spider [spai'da] s zooi. spindel, ^-crab [-kræb] s zooi.
havsspindel. ~-web [-web] s spindel|-väv, -nät [av. spider's web]. ~y [-ri] a 1. spindelliknande, spindel-. 2.
hemsökt av spindlar, spied [spaid] imp. o. pp. av spy. Spiers [spiaz, spai'az] npr. spiffing [spi'firj] a° F prima,
förstklassig, stilig. spif[f]licate [spi'flikeit] tr S klämma (krasa) sönder; Midi. stuka, tukta [om], av. förbrylla,
spigot [spi'gat] s svieka, sprundtapp. spike [spaik] I. S 1. järnpigg på staket, hjälm &c; brodd under skodon. 2.
stor spik, isht rälsspik, nagel. 3. bot. sädesax. 4. bot. blomkolv. II. tr 1. förse med pigg[ar], brodda; ~d helmet
pic-kelhuva. 2. förnagla kanon; ~ a p.'s gtms biidi. omintetgöra (gäcka) ngns planer. 3. spika [fast]; genomborra
med spikar, ^-lavender [-læVinda] S bot. slags lavendel Lavandula latifolia. ~-nail [-neil] s grov brädspik. ~nard
[-na:d] s bot. nardus. ~-oil [-oil] s spik-, lavendel|-olja.

Spikinz [spaKkinz] npr.

spiky [spai'ki] a 1. full av piggar &c. 2. biidi. om pers. knottrig, snarstucken, kinkig. 3. ax-liknande.



spile [spail] I. s 1. sprundtapp, träplugg. 2. byggn. grundpåle. II. tr borra hål (sätta tapp)

i fat.

1. spill [spil] imp. o. pp. spilt ei. o,ed I. tr 1. spilla [ut] [gravy on the tablecloth]; utgjuta blod; oj the beans S prata
bredvid munnen, förråda en hemlighet. 2. F göra av med (förlora) pengar på vadhållning &c. 3. F kasta av häst,
stjälpa (kasta) ur (av) vagn. 4. dämpa segel, skevra. II. itr spillas ut. IEL s F fall till marken från häst ei. åkdon
[have a nasty oj].

2. spill [spil] s liten trästicka ei. hoprullad pappersremsa att tända med, 'fidibus'.

spillikin [spi'likin] * sticka i skrapnos[spel];

ojs pi. skrapnos[spel]. spilling-line [spi'lirjlain] s & dämpgårding. spillway [spi'lwei] s dammavlopp, spilt [spilt]
pp av spill; cry over oj milk ordst. gråta över ngt som inte kan hjälpas.

[discussion]. 2. snurra med [top], låta rulla, sätta i gång; ^ a coin singla slant. 3. S kngga i examen. II. itr 1.
spinna. 2. snurra [ofta along, round], svänga runt; send a p. (a th.) owning slå till ngn (ngt) så att han (det)
svänger runt (vacklar ei. faller). III. s 1. snurrande, kring-svängning. 2. F kort tur [go for a o, in a car]. spinilach, -
age [spi'nidg] s spenat, spinal [spai'n(a)l] a ryggrads-; ~ column ryggrad; ~ cord ryggmärg, spindle [spindl] s
tekn. 1. spindel, axeltapp. 2. spole, spolten; the o> side spinnsidan, mödernet. ~-legged [-legd], ^-shanked [-
Jærjkt] a med långa smala ben, smalbent. <v-shanks [-Jægks] s Pi. person med långa smala ben, 'långskank\ ^-
shaped [-Jeipt] a spolfor-mig.

spindly [spi'ndli] a spolformig; lång och smal. spindrift [spindrift] s yrande vågskum, sjöstänk;

~ clouds lätta fjädermoln, spine [spain] s 1. ryggrad. 2. skarp ås. 3. bioi. tagg, torn; barr. ~d [-d] a taggig, nJess [-
lis] a 1. ryggradslös. 2. Midi. utan moralisk ryggrad, obeslutsam, karaktärslös. 3. bot. utan taggar, spinet [spine't,
spi'nitjs mus. förr spinett. Spink [spigk] npr.

spinnaker [spi'naka] s spinnaker på segelbåt, spinner [spi'na] s 1. spinnare, spinnerska; spinneriägare. 2.
spinnmaskin. 3. se följ. ~et [-ret] s zooi. spinn|vårta, -organ på spindlar &c. spinney [spi'ni] s skogssnår,
småskog, spinning [spi'nig] I. a spinnande, spinn-. II. s spinnande; spånad. ~-house [-haus] s förr spinnhus, ^v-
jenny [-djeNni], ^-machine [-[-ma-Ji:'n]-] {+[-ma- Ji:'n]+} s spinnmaskin, ^-mill [-mil] s spinneri. <v-wheel [-
wi:l] s spinnrock, spinllose [spai'njous] a full av taggar, taggig, -osity [-o'siti] s taggighet. -ous [-as] a 1. taggig. 2.
taggliknande. Spinoza [spinou'za] npr.

spinster [spi'nsta] s jur. ogift kvinna; i aiim.

gammal fröken (F nucka), spiny [spai'ni] a 1. full av taggar, taggig. 2.

Midi. benig, kinkig, brydsam [subject]. spirade [spai'arakl] s bioi. andnings-, luft|hål. spiræa [spairi(:)'a] s bot.
spirea. spiral [spai'ar(a)l] I. a spiralformig, spiral-Espri^, staircase]. II. s spiral, snäcklinje; spiralfjäder. III. tr göra
spiralformig. IV. itr bilda en spiral. ~ly [-i] adv i spiral, spirant [spai'arant] fon. I. s spirant, frikativa, gnidljud. II.
a spirantisk, frikativ[isk].

1. spire [spai'a] I. s tornspira av. Midi. II. itr smalna uppåt; höja sig likt en spira.

2. spire [spai'a] s spiral/ vindling.

spirit [spi'rit] I. s 1. ande i aiia bet., själ av. om själfull människa [one of the greatest ~s of his day]; the Holy Soj
den Helige Ande; evil (foul) oj, oj of evil ond (oren) ande; in [-[the]-o,-] {+[the]- o,+} av. inom sig, i sitt inre; the
poor in oj bibi.
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de i anden fattiga. 2. andeuppenbarelse], spöke [see a raiser of andebesvärja-re. 3. anda, stämning, läggning;
lynne, humör ofta pi.; the ~ of the agè (times) tidsandan; of contradiction motsägelseanda;good ~ god anda; good
f\ss gott lynne (humör); high ~ mod, stolthet, hederskänsla; high livad sinnesstämning, strålande humör,
munterhet, friskt mod (humör); when his was up då han var på gott (friskt) humör (vid friskt mod); keep up o.'s
hålla modet (krafterna) uppe; put a new ~ into ingjuta en ny anda i; recover o.'s f^s repa mod; återfå sitt goda
lynne; in \higK] vid gott (friskt) humör, livad och glad; in low (poor) out of vid dåligt lynne, ur humör
(stämning), nedjstämd, -slagen. 4. liv[lighet], [livs]kraft, mod, fart, eld, käckhet, energi, behjärten-het; he had the
~ to .. han hade mod nog att..; a young man of o* en käck (behjärtad) ung man; with ~ med kraft (liv och lust).

5. andemening, anda; the of the law lagens anda [mots, letterin the ~ till andemeningen; enter into the ~ of
intränga i ngt* anda.

6. sprit; pi. ^s a) sprit; b) spritdrycker, -varor, spirituösa; ~[s] of wine vinsprit. II. tr

1. ~ away (off) bort|smussla, -praktisera, -snappa. 2. [upp]liva, uppmuntra [ofta <x/ ttp]. fx/ed [-id] a° livlig,
livfull [dialogue], modig, käck [attack, attempt, girl], pigg, kvick [-[reply],-] {+[re- ply],+} eldig [horse], ^ism [-
izm] s spiritism. ~ist [-ist] s spiritist. ~-lamp [-læmp] s spritlampa. fvless [-lis] a° själlös, andefattig; modlös,
klenmodig, slö, utan eld (fart, F kläm). <x.-level [-levl] s tekn. rörvattenpass med sprit, ^-rapping [-raspig] s
andeknackning. ~-room [-rum] s proviantmästares förrådsrum. <v-stove [-stouv] s spritkök, 'vual [-jual] o° 1.
andlig [mots, physical, bodily; ~ life]. 2. andlig, religiös [songs]. 3. andlig, kyrklig [mots, temporal; ~ court
(interests)], ecklesiastik; the Lords S~ de andliga lor-

+ derna i överhuset. 4. förandligad [face], dualism [-jualizm]s spiritualism; spiritism, dualist [-jualist] s
spiritualist; spiritist. ~ual-istic [--juali'stik] a spiritualistisk. quality [--juae'liti] s 1. andlighet [mots, materiality],

2. kyrklig domsrätt. 3. inkomst av kyrkligt ämbete, dualize [-jualaiz] tr spiritualisera, förandliga. <vuelle [- -
tjue'1] a tr. 1. spirituell. 2. mest om kvinnor behagfull, förfinad, eterisk. <vu0us [-juas] a spirituös, sprithaltig;
liquors spritdrycker, ^us [-as] s grek. (ram. spiritus.

spirometer [spai(a)ro/mita] s rysioi. spirometer.

spirt [spart] I. tr 0. itr spruta ut i liten str&ie. II. s liten stråle.

1. spiry [spai'ari] a 1. spirformig. 2. prydd med spiror.

2. spiry [spai'ari] a spiralformig.

1. spit [spit] I. 5 1. atekspett. 2. Utskjutande smal

landtunga ei. sandrevel. II. tr 1. sätta på spett. 2. genomborra, spetsa.

2. spit [spit] ss. verb imp. o. pp. spat (m. Spit) I. itr 1. spotta [upon the floor]; ~ upon (at) büdi. behandla med
förakt. 2. fräsa av tiska &c. 3. F stänka, småregna. 4. om penna sprätta. II. tr 1. spotta ut [vani. ~ out (forth)]; ~
blood spotta blod; ~ it out! S kläm fram det nu [då]! 2. bil di. utjspy, -slunga. III. s 1. spott-ning. 2. spott; the very
(dead) ~ of a p. S ngns avbild, ngn upp i dagen. 3. regnstänk.

3. spit [spit] 8 spad|tag, -blad ss. djupm&tt [dig two ~[s] deep],

Spitalfields [spi'tlfi:ldz] npr, spite [spait] I. s ondska, illvilja, agg, groll; have a ~ against hysa agg mot (ha ett
horn i sidan till) ngn; [in] ~ of [i] trots [av], oaktat; in ~ of me (myself) mot min egen vilja; in (for, out of) ~ av
illvilja, i [-förargelse^].-] {+förargel- se^].+} II. tr bemöta med illvilja, göra ngn förtret (emot), förtreta; cut off
o.'s nose to ~ o.'s face biidi. hänge sig åt sitt hat till egen skada. ~ful [-f(u)l] a° ondskefull, hätsk, skadeglad.

spitfire [spi'tfaia] s brushuvud, argsint person.

Spithead [spi'the'd] npr.

spittille [spitl] s spott, -ooii [spitu/n] s spott|-

låda, -back. spitz [spits] s spets[hund]. Spitzbergen [spitsba/gan] npr Spetsbergen, splash [splæj] I. tr stänka ned



[with mud]; stänka [ink on to o.'s fingers]; ~ o.'s way through plaska sig fram genom (i). II. itr plaska, plumsa,
skvalpa, stänka, skvätta; ~ over skvalpa ut; ^ through plaska sig fram genom (i). III. * 1. plask[ande], [-
skvalpande];-] {+skvalpan- de];+} make a biidi. väcka uppseende, F av. vräka sig. 2. stänk [a ~ of ink on the
carpet]; bildl. 'stänk* (fläck) av annan färg &ct i tyg. 3. slags ansikt3puder. IV. interj (adv) pladask, plums,
aboard [-bo:d] s stänkskärm isht frampå åkdon. ~er [-a] s stänkskärm i allra., vid tvättställ tapetskydd. ~ed [-t]
(pjao.) amed 'stänk' (fläckar) av annan färg &o Ea robe ~ with gold]. [-i] a 1. slaskig, moddig. 2. S fin, grann.

splatter [splæ'ta] I. itr 1. plaska, skvalpa. 2. sluddra, tala obegripligt; snattra. II. tr säga (yttra) obegripligt, splay
[splei] I. tr 1. byggn. avsnedda, göra fönster- el. dörröppning större inåt el. utåt. 2. veter. bryta ur led [shonlder-
bone]. II. s avsnedd-ning i mur, avsneddad sida, utvidgning in&t. [fönster]smyg. III. o se ray. ~ed [-d] a byggn.
avsneddad, utvidgad utåt el. inåt [doorway, loophole]. ] s bred (vidöppen) mun. spleen [spli:n] s 1. anat. mjälte. 2.
splin, mjält-8juka, svårmod. 3. dåligt lynne [a fit of groll; vent o.'s ~ utösa sin galla [on över].
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^ful [-f(u)l] a° retlig, knarrig, kinkig. ~ish [-ij] a0 se föreg. ~wort [-wait] s bot. siags ormbunke, 'spring'
Asplenium. ~y [-i] a *e -ful.

splenalgia [splinae'ld^a] s läk. mjälthugg.

splend lid [sple'nd|id} a° 1. ståtlig, glänsande, lysande, praktfull, härlig, präktig. 2. stolt, förnäm isolation]. 3. F
finfin, utmärkt [idea], -iferous [-i'faras] a S finfin, flott, grann, -our [-a] s 1. glans. 2. prakt, ståt,härlighet;
storslagenhet.

spieniletic [spline'tik] I. a ('x.ally adv) 1. mjältsjuk, mjält-. 2. se spleenful. II. s 1. mjältsjuk (retlig, knarrig)
person. 2. medicin mot mjältsjukdom. -ic [spli/nik] a anat. mjält-; o, fever mjältbrand.

splice [splais] I. tr 1. vani. vt splitsa, hopfoga rep; skarva (laska) timmer &c; ~ the main-brace & S a) ta sig en
styrketår; b) utdela extra förplägnad av spirituösa. 2. S gifta (splitsa) ihop. II. 5 1. vani. & splits; skarv, lask. 2.

kriot-et kil i slagträ.

splint [splint] I. s 1. spjäla, kir. av. spjälka. 2. skena i rustning. 3. veter. Cf) Överben hård utväxt på hästben; b) se
oj-bone. II. tr spjäla, spjälka, nu-bone [-boun] s veter. griffelben i hästrot.

splinter [spli'nta] I. tr splittra. II. itr splittras; skärva (flisa) sig. III. s splittra [fly into ~s], flisa, skärva [of glass
(bone, stone)], trä-sticka, rv-bar [-ba:] s tekn. på fordon svängel, springvåg. ^-proof [-pru:f] a splitterfast. ~y [-ri]
a 1. splittrig, skärvig. 2. som lätt splittras &c.

split [split] ss. verb split split I. tr 1. splittra äv. biidi. [o.'s forces], klyva, spränga [sönder]; ~ a p.'s ears kunna
spränga örhinnorna på ngn; o, hairs (straws) bruka hårklyverier, disputera om småsaker; ~ o.'s sides with
laughter vara nära att spricka (kikna) av skratt; ~ o.'s vote rösta på flera tävlande kandidater;

oj pin saxsprint; ~ ring fjäder-, nyckeljring; a ~ soda se split III, 5. splodglle [splodj], -y [-i] se splotch. -y.
splotch [splotj] s fläck, stänk. [-i] a fläckig, fläckad, splurge [splardj] F S I. s braskande uppträdande, prål,
åthävor. II. itr göra mycket väsen [av sig], pråla, hovera sig. splutter [spU'ta] se sputter. Spode [spoud] npr.

spoffish [spo'fij] a S fjäskig, beskäftig. Spofforth [spo'fa]}], Spöhr [spo:] nprr. spoil [spoil] I. s 1. rov, byte äv.
Midi.; o,s of war krigsbyte. 2. isht Am. poiit. [-partibelöningfar]-] {+partibelönin- gfar]+} i form av ämbeten o.
d. [~S system]. II. tr imp. o. pp. vani. ojt 1. imp. o. pp. o>ed åid. plundra, råna [of på]. 2. fördärva, förstöra [o.'s
clothes (pleasure)], spoliera, skämma; ~ o.'s dinner förstöra middagen genom att äta kort förut o.'s appetite]; he it
all han förstörde allsammans. 3. skämma bort [child; spare the rod and o, the child]. 4. S slå ngn fördärvad,
'expediera'. III. itr imp. o. pp. vani. o>t 1. om frukt, fisk o. d. bli förstörd (oduglig), skämmas. 2. be ojing for a
fight vara angelägen [om] att få slåss (stridslysten). ~sman [-zman] s nng. politisk lyckoriddare se spoil I. 2. ~-



sport [-spo:t] s glädje|[för]störare, -fördärvare.

1. 3poke [spouk] imp. av speak.

2. spoke [spouk] I. s 1. hjuleker. 2. stegpinne. 3. »i* handtag på ratt. 4. spak; put a oj in a jo.'s wheel lägga hinder
i vägen för ngn, korsa ngns planer. II. tr 1. förse ined ekrar. 2. bromsa (hejda) hjul med spak. ~-bone [-boun] s
anat. mindre armpipa.

spoken [spoukn] (pp av speak) a 1. talad; ~ English engelskt talspråk. 2. i sms. talande [so/*-~].

spoke-shave [spou'kjeiv] s tekn. bandkniv, spokesman [spou'ksman] s 1. talesman. 2. förespråkare [for för],
spoliation [spouliei'Jn] s 1. plundring isht mot

neutrala fartyg i sjökrig. 2. kyrk. olagligt tillgrepp av

kyrkliga inkomster. 3. jur. avsiktligt förstörande (skadande) av handlingar, -or [-[spou'-lieita]-] {+[spou'-
lieita]+} s se föreg. plundrare, förstörare. spondllaic [spondjei'ik] a metr. spondeisk. -ee

[-i:] s metr. spondé. sponge [spAndg] I. s 1. [tvätt]svamp; svampaktig massa; throw (chuck) up the o, F Midi,
erkänna sig besegrad, ge tappt: pass the ~ over bitdi. stryka ut, koriima överens om att glömma [offence], 2. art.
viskare, 3. se 4. se oj-cake. 5. tvättning med svamp [äv. -down; have a fx,]. II. itr 1. samla svampar. 2. snylta,
parasitera [on på ngn; for för att få ngt]; ~ on &v. leva på ngns bekostnad. III. tr [av]torka (tvätta) med svamp
[av. down (over)]; o, out bortjtorka (-tvätta) med svamp, Midi. stryka nt, utplåna; /v» up suga upp med svamp. o-
-bath [-ba:f>] s lågt brett badkar.
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-cake [-keik] s mjuk sockerkaka. ~-iron [-aian] s metall. järnsvamp. ~r [-o] s I. en som tvättar med svamp. 2.
snyltgäst, parasit, F matfriare.

spongiform [spA'ndjjifoim] a svamp|aktig, -liknande. -ing [-ig] s tvättning (avtorkning) med svamp, -ing-house [-
ighaus] s i England förr rättstjänares hus använt för tillfällig Inspärrning av häktad gäidenär. -y [-i] a° 1.
8vamp|aktig, -artad, -liknande, porös. 2. om mark sumpig, sponson [sponsn] s -i» avvisare å hjulångare, sponsor
[spo'nsa] I. s 1. löftesman, borgensman. 2. fadder. II. tr biidi. vara fadder för, stå (svara) för, ivra (verka) för. /-
vial [-[spon-so/rial]-] {+[spon- so/rial]+} a° löftesmans, fadder-. ~ship [-Jip] s 1. borgen. 2. fadderskap.
spontaneity [spont|ani:'iti] s spontan[e]itet, egen (fri, inre) drift, spontan handling, -ous [-ei'nias] a spontan, av
egen drift, frivillig, utan yttre påverkan, naturlig; ^ combustion självantändning. -ously [-ei'niasli] adv spontant,
av sig själv, av egen drift, spoof [spu:f] S L tr lura, narra. II. s skoj, spratt.

spook [spu:k] s spöke. ~ish [-ij] a spöklik, spök-. ~y [-i] a se föreg.; hemsökt av spöken, spool [spu:l] I. s spole,
II. tr spola, spoon [spurn] I. s i. sked; skedliknande redskap åra, skeddrag &c. 2. F våp, stolle; förälskad tok; be
011 S vara tokig i. II. tr 1. ösa med sked [vani. ~ up (out)]. 2. S slå för, kurtisera. III. t tr 1. fiska med skeddrag. 2.
S flörta; svarma. bait [-beit] s skeddrag. ~bill [-bil] s zooi. skedgås. oxdrift [-drift] s se spindrift.

Spooner [spu:'na] npr. s^isrn [-rizm] s felsäg-

nmg genom utbyte av ljud i två på varandra följande ord [queer dean i st. f. dear queen o. d.]. spoonll-fed
[spu:'n|fed] a 1. matad med sked; he has to be ~ äv. ung. han är hjälplös som ett spädbarn. 2. Midi. om industri o.
d. uppehållen på konstlad väg genom understöd. • -food [-fu:d] s se - -meat, -ful [-f(u)l] s ett skedblad. - -meat [-
mi:t] s flytande föda. - -net [-net] s fiskhåv. y [-i] s I- X. v^pig, tokig. 2. förälskad, kär, tokig [{up~]on i];
svärmisk. IL s våp, tok. spoor [spua] jakt. I. s villebråds spår. II. tr o. itr spåra.

Sporades [spo'radi:z] npr.



sporadic[al°] [sporae'dik, -(a)l] a sporadisk,

strödd, spridd, enstaka, spore [spo:] s bot. spor.

sporran [spo'r(a)n] s Skotti. högiändarea pung av

skinn med kvarsittande bår. 8p0rt [spoit] I. S 1. sport inbegr. jakt, fiske, boxning àc, idrott; ibi. lek äv. biidi. is a
oj to him]; ojs pi. ar. idrottstävling[ar] [school o»s, ojs day]', athletic ojs [allmän] idrott; jacket sporttröja; ojs
ground idrottsplats. 2. S sportsman; en bra karl; a good <v en treylig kamrat, om flicka äv. en käck (hurtig) tös.
3. skämt,

skoj; for oj för ro skull; in oj på skämt; make oj of skämta (gyckla, driva) med. 4. lekboll [of the waves för
vågorna], offer. 5. F ngt roligt (skojigt) [isht great <%/]: what oj! så roligt (skojigt)! 6. byte, fångst; we had some
good oj jakten (fisket) gick bra. 7. bioi. avvikelse från normaltyp, en naturens nyck. II. itr 1. leka, roa sig. 2. t
sporta. 3. bioi. bli (alstra) en avvikelse. III. tr F ståta med a rose in o.'s buttonhole]; oj o.'s oak se under oak. /ving
[-ig] a° 1. sportande, sport-+älskande; ~ man sportsman vani. med kiandr. bibetydelse; oj suit sportkostym. 2.
bildl. [-sport-[manna]mässig,-] {+sport- [manna]mässig,+} ärlig, renhårig; hurtig, käck, ridderlig; oj chance F
chans i sport, i aiim. en viss (svag) möjlighet att vinna. ~ive [-iv] a° lekfull, uppsluppen, skämtsam. <>*sman [-
sman] s 1. sportsman i allm., isht en som idkar jakt el. fiske, jägare, fiskare, idrottsman. 2. biidi. käck (hurtig,
ridderlig, renhårig) man. *vS-maniike [-smanlaik] a se -ing 2. ^smanship [-smanJip] s ung. sport[manna]-,
idrottsman-naanda, idrottsmannaskap; Midi, renhårighet, ridderlighet. ^swoman [-swuman] s sportkvinna, spot
[spot] I. s 1. fläck [a black dog with white ojs, a oj of ink] äv. Midi, [without a oj on his reputation]; prick å
taming, kort &c; finne, blem-ma. 2. plats, ställe [a lovely a tender ~ en öm punkt, ett ömtåligt ämne; on a oj på
ett ställe; on the oj a) på platsen (stället, ort och ställe); b) på stället (fläcken), genast [act on the be on the oj a*,
vara tillstädes, ibi. vara vaken (beredd, situationen vuxen). 3. F val, utvald person ei. sak. 4. F droppe, skvätt [oj
of whisky]; matbit [~ of lunch]. 5. hand. ~ cash betalning omedelbart vid leverans; ~ price pris vid betalning
omedelbart vid leverans; ~ goods varor sålda för omedelbar leverans [äv. II. tr X. fläcka [o.'s fingers with ink] av.
Midi. 2. genast känna igen (få reda på, få fatt på), identifiera, upptäcka. III. itr om tyg &c bli fläckig. oJess [-lis]
a° fläckfri, biidi. av. Obefläckad, ren. flight [-lait] S teat. &o koncentrerat strålkastarljus; strålkastare. ~ted [-id] a
fläckig. ~ty [-i] a° fläckig, prickig; finnig. spous||al[s] [spauzl, -z] s åid. giftermål, bröllop.

-e [spauz] s åid., poet., biidi. make, maka, brud. spout [spaut] I. itr 1. spruta [ut]. 2. F orera, prata vitt och brett,
låta munnen gå. IL tr 1. spruta ut, utspy. 2. F nysta (haspla) ur sig [verses]. 3. S stampa, pantsätta. III. s X. pip [of
a tea-pot], på pump avloppsrör. 2. byggn. dropp-, stup|ränna; ark. droppnäsa. 3. stark stråle av vatten, ånga Ac. 4.
magasinshiss i pantlånekontor; up the oj S pantsatt. *ver [-a] s pratmakare, skrävlare. Spragge [spræg], Sprague
[spreig] nprr. sprain [sprein] I .tr [försträcka, vricka [ankle, wrist]. II. s [för]sträckning, vrickning.
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sprang [spræg] imp. av spring.

sprat [sprset] 5 1. zooi. vassbuk, skarpsill. 2. skämts, liten (klen) stackare; throw a oj to catch a herring (whale)
orcut. våga litet för att vinna mycket.

Spratt [spræt] npr,

sprawl [spro:l] I. itr 1. falla (ligga, sitta) med utspärrade lemmar, ligga och kravla, krypa Omkring, självsvåldigt
Sträcka [nt] sig; om lemmar speta utåt; send a p. ojing vräka omkull ngn. 2. breda ut sig oregelbundet, om
handstil &o speta åt alla håll Eo,ing hand]. II. tr speta utåt (skreva) med [o.'s legs], självsvåldigt sträcka ut. III. s
spetande, självsvåldig ställning.

1. spray [sprei] s kvist med blommor el. blad, äv. ss. mönster, smycke &c; liten bukett.



2. spray [sprei] I. s 1. stänk, yrande skum. 2. besprutningsvätska. 3. se -er. II. tr bespruta med
deBinfektionsvätska o. d. III. itr bilda skum. ~er [-a] s rafräschissör, 'spray', ^ey [-i] a skumjmig, -liknande. <v-
nozzle [-nozl] s stril

vid vattning.

spread [spred] ss. verb spread spread I. tr 1. breda ut [carpet, map; äv. ~ out], sprida [ut] [manure; av. ~ out];
biidi. sprida [disease, knowledge, report], föra vidare; ~ o. s. S a) utbreda sig i tal ei. skrift, ta munnen full; b) ha
mycket främmande; ~ the cloth lägga på duken; ~ the table duka [bordet]; ~ a table with a cloth (with a meal)
lägga på en duk (duka fram en måltid) på ett bord; ~ butter on bread breda smör på bröd; ~ with butter pp. äv.
med smör [på]; ~ about utströ, utsprida [äv. ~ abroad], 2. sträcka ut [o.'s arms], spänna ut [wings3, utveckla fana;
~ eagle ber. fläkt örn, Am. attr. bombastisk, chauvinistisk. II. itr utbreda sig Eäv. ~ out], sprida sig, gripa
omkring sig. III. s 1. utbredande, utbredning, spridande, spridning [of disease (education)]. 2. utsträckning, vidd
[of an arch; a wide ~ of country]; ~ of a bird's wings en fågels vingbredd. 3. F kalas, skrovmål. ~er [-a] s isht
tekn. spridare; Stril vid vattning.

spree [spri:] F L s 1. glatt dryckeslag, festande, rummel; be on the oj vara ute och festa (rumla); go on the ~ gå ut
och festa (rumla). 2. livat skoj, kolifej, lustigt upptåg [be out for a o,]. II, itr festa om'.

sprig [sprig] I. s 1. men kvist äv. ss. mönster, skott. 2. biidi. telning, ättling; skämts, spoling. 3. stift, spik utan
huvud. II. tr 1. fästa med stift. 2. märka (utsira) med kvistar [ojged muslin blommig muslin], *\.ged [-d], ~gy [-i]
a med (full av) små kvistar.

sprightly [sprai'tli] a. sprittande livlig, munter, pipg-

spring [sprig] ss. verb sprang sprung I. itr 1. hoppa av. gynm. [out of bed, over a gate], rusa [at el. [up]on a p. på
ngn], störta sig, hastigt fara, 'flyga' up from o.'s chair]", the doors

sprang open dörrarna flögo upp; ~ into fame hastigt bli ryktbar; ~ into the saddle kasta sig upp i sadeln; ~ into
life (existence) få liv, dyka upp, uppkomma; to o.'s feet rusa upp. 2. fjädra sig. 3. om vatten, flod &o rinna upp,
springa (kvälla, rinna) fram [av. ~ forth]; om växter spira (skjuta) upp (fram) [vani. ~ up], skjuta i höjden. 4.
upp|komma, -stå [av. ~ up; from, of, out of av, ur]; ~ from &c av. ha sitt ursprung i, härröra (härstamma) från. 5.
om trä slå (kasta) sig; bispringa, bräckas. II. tr 1. komma ngt att piöts-ligt öppna sig (flyga upp, slå igen &c),
plötsligt sätta i gång, låta springa, spränga [mine]; o» a trap låta en fälla smälla igen [upon om]. 2. oväntat
komma fram med [a new proposal, a surprise; [up]on för ngn], överraska ngn med ngt; be sprung upon a p. om en
sanning o. d. gå upp för ngn. 3. stöta (jaga) upp viiie. bråd. 4. spränga; o, a butt giva sig i nåten; oj a leak springa
läck. III. s 1. språng, hopp [give (take) a on the o* på (färdig till) språng; with one ~ med (i) ett språng. 2.
återstudsning, fjädring, fjäder-, spännjkraft, svikt, spänstighet äv. Midi. E« oj in o.'s step]; get a ~ ibi. ta sats;
with a oj in it av. spänstigt. 3. spänn fjäder [of a watch (carriage)], resår; ~ bed (mattress) resårmadrass; oj button
tryckknapp; ~ gun gillrad bössa; set a ~ [to act] spänna en fjäder. 4. biidi. drivfjäder of action], 5. källa [hot (oil,
mineral) /x#], käll|språng, -flöde; ~ water källvatten; medicinal ~ hälsokälla. 6. Midi, källa, ursprung; poet,
uppkomst, början [the oj of [theJ day gryningen]. 7. vår av. Midi.; in [the] o, om våren; in the oj of 1929 [på]
våren 1929. 8. isht spring, bräcka, kastning. 9. ark. valv|anfang, -fot. ^-balance [-bse'lans] s fjädervåg. <v-beam [-
bi:m] s ark. bindbjälke. aboard [-bo:d] s språngbräde, trampolin, svikt. <x,bok [-bok] s zooi. afrikansk
springbock. ~-cart [-ka:t] s fjäderkärra. ~-catch [-kætj] s fjäderhake. ^-cleaning [-kli^nin] s vår|städning, -
rengöring. ~e [sprind3J s fågeisnara, dona. ~er [-a] s 1. ngn ei. ngt som hoppar &c se spring I. 2. üten spaniel isht
använd vid fasanjakt &o. 3. se -pok. 4. zooi. 8päckhuggare. 5. ark. a) valvstråle; b) valvjanfang, -fot. Springfield
[spri'gfr.ld] npr. springll-hait [spri'i]|ho:It]s veter. tuppspatt. -tide s 1. [-taid] vår[tid]; in [the] oj om våren. 2. [-
tai'd] springjtid, -flod. -time [-taim] s [-vår[-tid]-] {+vår[- tid]+} av. Midi. [i» the ^ of life], -y [-i] a° fjädrig,
fjädrande, spänstig, elastisk, sprinklile [sprigkl] X. tr 1. [ut]strö, stänka. 2. beströ, bestänka [with med], strila;
stänka kläder. II. itr småstänka, dugga, falla glest, strila. III. s stänk [of rain], lätt fall [of snow], -er [-a] en som
stänker ei. utströr &o, stänkborste, vigvattenskvast [holy-water
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stril. -ing [-ig] s 1. [be]stänkande, utströende. 2. se sprinkle III. 3. Midi, inslag [a oj of Irishmen among them],
obetydlig uppblandning, svagt tillskott, fåtal, litet antal, sprint [sprint] itr sport, sprinta. ~er [-o] s sport, 'sprinter',
kortdistanslöpare. ~-race [-reis] « sport, sprinter-, kort[distans]lopp. sprit [sprit] s <&> spri[stång]. sprite [sprait]
s ande, tomte, fe, älva. spritsaü [spri'tseil, spritsl] s & sprisegel. sprocket [spro'kit] s mek. kugge på kedjehjul. ~-
chain [njein] s drivkedja. ~-wheel [-wi:l] 5 kedjebjul, tandkrans, sprout [spraut] I. itr gro, spira upp (fram), skjuta
skott. II. tr få skott, av. biidi. a moustache (Aorns)]. III. s 1. skott, grodd. 2. pi. ojS se under Brussels.

1. spruce [spru:s} I. a° prydlig, fin; sprättig. II. tr vani. ~ up fiffa upp.

2, spruce [sprurs] s bot. gran ~ fr, Norway ~]: oj-fr leaf granbarr; ~ beer 'tall-etruntöl'. <^-cone [-koun] s
grankotte.

sprung [sprAg] (pp. av spring) a 1. be oj from (of) härstamma från. 2. [upp]sprucken [-[racket].-] {+[rac- ket].+}
3. S kladdig, dragen. Sprunt [sprAnt] npr.

spry [sprai] a rask, flink; hurtig, pigg, vaken;

look oj raska på. spud [spAd] I. s 1. »ten spade, ogrässpade. 2. F potatis. II. tr gräva upp med [ogräs]spade. ~dy [-
i] a kort och. tjock, spue [spju:] se spew.

Spumlle [spjuim] I. s skum, fradga. II.itr skumma, fradga, -ous [-as], -y [-i] a° skummig, skummande, fradgig,
skumhöljd. Spun [spAii] ,(pp- »v spin) a spunnen; ^ glass glasull; <v, gold guldtråd; ~ silk chappesilke; ~ yam
«£• sjömansgarn. spunge [spAndj] sid. stavn. för sponge. Spunk [spAgk] S 1. fnöske. 2. Skotti. o. Nordengl.
biidi. käckhet, eld, liv, av. hetsighet. ~y [-i] a 1. fnösk|artad, -liknande. 2. biidi. käck, av. hetsig.

Spur [spa:] I. S 1. Sporre i alla bet., av. bildl. bergUt-språng, utlöpare; clap (put, set) [the] to sätta sporrarna i
hästen: win o.'s ojs vinna sina sporrar av. büdi. 2. eggelse, impuls, stimulans; on the oj of the moment utan
betänkande, oförberett, av ögonblickets ingivelse. 3. «i» sträva. II. tr 1. sporra häst&c, biidi.egga f[i»]<o till],
driva på'. 2. förse med sporrar. III. itr använda sporrarna, spränga (jaga) framåt [av. /v/ on (forward)]. spurge
[spa:dg] s bot. Euphorbia, törel. Spurgeon [spa:/d3(a)n] npr. spurious [spju'arias] a° falsk, förfalskad [coin,
pedigree], oäkta, hycklad [piety]. spurn [spa:n] I. tr 1. aid. sparka, nu blott i uttr. /n< the ground hoppa. 2. stöta
tillbaka, avvisa (behandla) med förakt [affection, offer], försmå. II. itr; oj at se spurn I. 2.

Spurr [spa:] npr.

spurrlled [spa:d] (pp 0.) a sporrbeprydd. -ier [spA'ria] s sporrmakare.

1. spurt [spa:t] sport. I. itr spurta. II. s [alut-] spurt; kraftansträngning; put on a (the) ~ göra en kraftansträngning.

2. spurt [spa:t] I. itr spruta (rusa) ut (fram) Eofta forth]; om penna sprätta. II. tr sprilta ut. III. s [utsprutande]
stråle.

Sputter [spA'ta] I. itr 1. småSpOtta i sitt tal; om penna sprätta. 2. fräsa. 3. sluddra [på målet]. II. tr sluddra (stöta)
fram [av. ~ out], III. s sluddrande, sludder. *vJng [-rig] a sluddrande, sluddrig, sputjum [spju*/t|am] (pl. -a [-a]) s
lat. iak. sputum, utspottning, upphostning, slem. Spy [spai] I. tr 1. observera, varsebli[va]. 2. iakttaga, granska
isht med kikare; ~ out utspionera, -spana, -speja; snoka upp. II. itr spionera [upon på], speja [about, for efter]; ~
into snoka i (efter). III. s spion, spejare; be a oj on av. spionera på.

adv pladask, med en duns. squabble [skwobl] I. s käbbel, kiv, [-bjäbb[an-de].-] {+bjäbb[an- de].+} II. itr käbbla,
kivas, bjäbba [about om], squabby [skwo'bi] a se squab II. squab-ilchick [skwo'tytjik] s ofjädrad fågelunge, -pie
[-pai] s 1. duvpastej. 2. köttpastej av



f&rkött, äpplen o. rödlök.

squad [skwod] s l.Xmindre exercis trupp, grupp; oj drill rekrytexercis; awkward oj exercistrupp av oövade
rekryter, äv. bildl. 2. i allm. trupp, styrka. *v>ron [-ran] I. s 1. X skvadron. 2. X eskader, av. flygv. [flyg]division;
flying oj kryssareskader. 3. se squad 2. II. tr X indela (organisera) i skvadroner&c. ~ron-leader [-ranli:da] s flrgv.
divisionschef, major vid flygvapnet.

squalid [skwo'lid] a° smutsig, snuskig, eländig. ^ity [- -iti], ~ness [-nis] s snusk[ighet], osnygghet.

squall [skwo:l] I. itr skrika, gasta av. om sång, ge hals. II. tr skrika fram. III. s 1. skrik, skrän. 2. by av. med regn
ei. snö; look out for ojs biidi. vara på sin vakt mot obehag isht an-dras dàiiga humör. ~er [-a] s skrikhals. ~y [-i] a
byig.

squaloid [skwei'loid] o zooi. hajliknande, haj-, squalor [skwo'la] s smuts[ighet], snusk[ighet], osnygghet.

squamlia [skwei'mla] (Pi. -æ [-i:]) s uou fjäll, -ose [-ous], -ous [-as] a fjällig, liknande fjäll.
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squander [skwo'nda] tr [för]slösa, öda [money, time; nr. ~ away; in på]. *ver [-ra] s slösare. ~ing [-rig] a°
slösande, slösaktig, square [skwsa] I. s 1. geom. kvadrat, fyrkant av. hollow ~ öppen fyrkant; form o, X bilda
fyrkant; form (throw) into [a] ~ uppställa i fyrkant; by the ~ vinkelrätt; biidi. precis; on the ~ vinkelrätt; Midi.
öppen (öppet), ärlig[t], rättfram[t]; out of ^ ej i rät vinkel, skevt, snett av. biidi. 2. mat. kvadrat[tal]. 3. ruta,
fyrkantig platta; av. avpassade stycken [car-» pets in rv*]. 4. torg, fyrkantig öppen plats i London ofta med
Inhägnad trädgärd i mitten [Russeli 5.

vinkel|hake, -linjal. 6. s«. ytmàtt= 100 kvadratfot. II. a 1. geom. mat. kvadratisk, fyrkantig, kvadrat-; tekn.
fyr|slagen, -huggen; a table 4 feet o, ett bord som ar 4 fot i kvadrat; ~ dance kontradans av 4 par; ~ foot
kvadratfot;

measure ytmått; ~ number kvadrat[tal]; ~ piano taffel[piano]; ~ root kvadratrot; ~ sail råsegel; ~ stem platt akter;
a o*peg in a round hole biidi. en som kommit på fel plats (ej är vuxen sin plats). 2. rätvinklig, i rät vinkel [with
(£o) mot]; the picture is not r\t with the ceiling tavlan hänger inte rätt mot taket. 3. se -built. 4. reglerad, jämn,
balanserad [(account], uppgjord, kvitt; call it ~ anse det som uppgjort; get ~ with F bli kvitt (göra upp) med [o.'s
creditors]; get things ~ F ordna [upp] det hela, få allting ordnat. 5. biidi. renhårig, ärlig, redlig. 6. biidi. otvetydig,
klar [refusal]. 7. biidi. bastant, stadig [meal], III. tr 1. göra kvadratisk (fyrkantig ei. rätvinklig); tekn. fyrhugga,
kanthugga [timber]; ~ the circle mat.kvadrera cirkeln, biidi. utföra det omöjliga; ~ o.'s elbows (arms) sätta ut
armbågarna (armarna i sidorna) isht färdig att si& tiii; o.'s shoulders sträcka (böja) på axlarna, biidi. äv. rycka
upp sig. 2. mat. upphöja i kvadrat, kvadrera [number]. 3. reglera, utjämna, avsluta, uppgöra [av. ~ up];
tillfredsställa, göra upp med [o.'s creditors]; ~ accounts with a p. göra üpp med ngn, av. bUdi. F ge någon betalt
för gammal ost. 4. avpassa [with, to, by efter], rätta, lämpa. 5. S betala, göra upp med, 'klara', ar. muta. 6. & /x,
the yards brassa fyrkant, toppa och brassa. IV. itr 1. bilda rät vinkel. 2. ställa sig färdig tm boxning, intaga
gard[ställning] [av. ~ up; to mot ngn]. 3. passa ihop, stämma överens [with med]. 4. ~ up göra upp. V. adv 1. i rät
vinkel E*o mot]; rakt, rätt. 2. F ärligt, renhårigt, redligt [fair and «%/], ordentligt [live ow-built [-bilt] a 1. byggd
i fyrkant, fyrkantig. 2. undersätsig, satt. -head [-hed] s I. & S tysk. 2. Am. S skandinavisk immigrant. ~ly [*li]
adv 1. i rät vinkel, rätvinkligt. 2. rakt, rätt [between the eyes]. 3. otvetydigt, rakt på sak[en], rättframt, öppet. 4.
renhårigt, ärligt. <vness [-nis] s 1. kvadratisk form, fyrkantighet,

rätvinklighet. 2. öppenhet, ärlighet, renhårighet. ^-rigged [-rigd] a »i* tacklad med råsegel, råriggad. ~-rigger [-
riga] s rå-riggare. <vsail [-si] råsegel. ~-set [-set] a se -built 2. ^-shouldered [-Jouldad] a bred-axlad. <v-toed [-
toud] a 1. om skor bred i tån. 2. prudentlig, pedantisk. <x/-toe$ [-touz] s pedant, prudentlig person; ibi. tvärvigg.
squarish [skws'arij] a nästan kvadratisk (fyrkantig).



squarson [skwa/san] s skämts, smndragn. av squire

o. parson präst och godsägare i en person, squash [skwoj] I. tr 1. krama (klämma, pressa, mosa) sönder, krossa
till mos, slå sönder. 2. bil di. F stuka, nedgöra. II. itr 1. kramas (klämmas, pressas) sönder, mosas. 2. F trängas,
tränga sig fram. III. s 1. mosande; ~ hat F mjuk filthatt. 2. mos, våt massa [lemon go to r^ mosas. 3. F
[folk]trängsel; stort notvarp soaré o. d. med en massa Tolk. 4. duns. 5. siags bollspel [vani. oj-rackets], [-'i] a mo-
sig, lös, mjuk. squat [skwot] I. itr 1. huka sig ned, sitta på

huk. 2. bosätta Sig utan rättighet p& annan persons el. statens mark. II. ref; ~ O. S. se ^ /., 1. III. S hukande
ställning. IV. a 1. nedhukad, på huk. 2. kort och tjock, klunsig; låg och bred [building]. ~ter [-a] s 1. en som sitter
på huk. 2. nybyggare utan rättighet p& annan persons el. statens mark; i Austr. isht Stor fårägare, squaw [skwo:]
s Am. indiansk hustru (kvinna), squawk [skwo:k] I. itr isht om fåglar skria, skrika gällt. II. s skri[ande]. squeak
[skwi:k] I. itr 1. om barn, råttor &o pipa, skrika gällt; om gångjärn o. d. gnissla. 2. S slad-dra, uppträda som
angivare. II. tr pipa (skrika) fram. III. sjl. pip, gällt skrik; gnisslande. 2. S knipa; a narrowsqueezer
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(pressa) sig fram i folkträngsel. 2. pressa, hårt ansätta; av| pressa, -tvinga [money (a confession) from (out of)
ap.]. 3. klämma (pressa) in [things into a box]. 4. tekn. klappa av, ta ett avtryck av mynt o. d. II. itr tränga
(pressa) sig fram [through genom]. III. s 1. kramning, hård tryckning [a ~ of the hand]; give a ~ av. knipa till (åt).
2. stark trängsel, hop|klämning, -knipning, kramning. 3. utpressning, uppskörtning, brandskattning.

4. tekn. avklappning. ojT [-a] s en som pressar &o, Isht fruktpress.

squelch [skwel(t)J] F I. itr klafsa i gyttja o. d. II. tr

1. krossa, klämma sönder, tillintetgöra; kväva, undertrycka [riot], förkasta [resolution]. 2. stuka, nedtysta, huta åt.
III. s 1. klafsande.

2. tillintetgörande. 3. stukning, åthutning. squib [skwib] I. s 1. fyrv. svärmare. 2. smäde-,

nid|skrift. II. tr angripa med smädeskrift[er]. squid [skwid] S zooi. slags bläckfisk använd som bete. squiffer
[skwi'fa] s S piglock, dragspel, squiffy [skwi'fi] a S dragen, kladdig. squiggle [skwigl] itr skölja munnen med
slutna läppar.

squilgee [skwi'ldgi:'] se squeegee. Squill [skwil] s bot. 1. blåstjärna Sciiia. 2. farm. havslök.

squint [skwint] I. s 1. vindögdhet, skelande; have a oj vara vindögd. 2. Ftitt [have a o> at].

3. byggn. hagioskop smal öppning 1 kyrkas vägg genom vilken högaltaret är synligt från tvärskepp. II. itr 1. vara
vindögd, skela; ~ at skela (Fblänga) på. 2. F titta [at på]. III. tr skela med [the eyes], /x/-eyed [-aid] a 1. vind-,
skeljögd. 2. Midi. som kastar sneda blickar av avund o. d., illvillig. ~ing [-ig] I. a° 1. vindögd, skelande. 2. skev,
sned. II. s vindögd-, skelögdjhet.

Squire [skwai'a] I. s 1. hist, väpnare. 2. adlig godsägare; country o. av. lantjunkare. 3. åid. kavaljer; of dames en
damernas riddare. II. tr eskortera, uppvakta [a lady]. <varchy [-ra:ki] s 1. lan tad el, godsägararistokratiens
intressen]. 2. godsägar-, junker|välde. <ven [-ri:'n] s liten lantjunkare, lantpatron. hood [-hud], ^ship [-Jip] s
godsägares värdighet ei. ställning, squirm [skwa:m ] F I. itr vrida (skruva) sig;

biidi. våndas, pinas. II. s skruvande; vånda, squirrel [skwi'r(a)l] s zooi. ekorre; flying oj flygande ekorre. Squirt
[skwort] I. tr o. itr Spruta med tunn atråle [at på]. II. s 1. tunn stråle av vätska. 2. [hand-, injektionsspruta. 3. F
egenkär glop (knöl), sq. yd. förkortn. för square yard. Sr. förkortn. för Senior. Srinagar [srina:'ga] npr.

S.8. [e'sa's, --] förkortn. för screw steamer; steamship; Secretary of State; Straits Settlements; Sunday School. S.
S. E. = south-south-east.

5. S. 8. — Simplified Spelling Society. S. S. W. = south-south-west.



1. St. St, [s(a)n(t), sin(t)] förkortn. o. obeton. form av Saint framför namn.

2. St. förkortn. för Saint; Strait; Street.

St. förkortn. för stone; stanza; stet.

Stab [stæb] I. tr 1. genomborra (sticka) isht med kniv (dolk), sticka (stöta) ned; büdi. illvilligt angripa (skada) [a
p.'s reputation], såra [a p.'s feelings]; ~ a p. in the back Midi. lömskt falla ngn i ryggen. 2. stöta, sticka, F köra [a
weapon into]. 3. hacka i med ngt spetsigt. II. itr 1. stöta, måtta (rikta) en stöt [at mot]. 2. om plötslig smärta sticka
(värka) till'. III. s 1. styng, stöt [i» the breast]; a oj in the back Midi, en dolkstöt i ryggen. 2. plötslig smärta av.
biidi.

Stabat Mäter [sta:'bætma:'ta, av. stei- mei-]

kyrki. mus. Stabat mäter medeltida latinsk sekvens.

St. Abb's [s(a)ntæ'bz] npr.

stability stabi'liti] s stadighet, stadga, stabilitet, fasthet; biidi. av. soliditet.

stabilizilation [stæ*bilaiz|ei'Jn] s stabilisering, -e [---] tr stabilisera, -er [---a] s flyg. stabilisator.

1. stable [steibl] a° 1. fast, stadig, säker, stabil av. Midi.; oj equilibrium mek. stabil jämvikt. 2. orubblig,
ståndaktig, stadgad.

2. Stable [steibl] I. S Stall förhastar; kapplöpningsstall uppsättning hästar; o,s pi. stallar, stallbyggning. II. tr sätta
(hålla) i stall, III. itr hållas i stall; biidi. F hålla till'. <x/-boy [-boi] s stall-, dräng|pojke. ^-call [-ko:l] s X signal
till rykt och vattning, ^-companion [-kampæ'njan] s häst i samma stall; Midi. F skol-, klubbkamrat. ~-man [-man]
s stall|dräng, -knekt.

stabling [stei'blig] s 1. stallbyggnader]. 2. stallutrymme. 3. hållande i stall.

stablish [stæ'blij] tr åid. 1. göra fast (stadig). 2. grundlägga, anlägga.

staccato [staka:'to(u)] a o. adv mus. stackato, av. stötvis.

stack [stæk] I. s 1. hö-, halm-, &o stack. 2. ved. trave [oj of wood], brädstapel. 3. skorstens-grupp. 4. X
gevärspyramid. 5. F hög, massa [a oj of books (papers, work); ojs of work]. 6. skorsten på ångbåt, lokomotiv &o.
7. vedfamn 108 kubikfot. 8. isht Skotti. enstaka pelarlik klippa. II. tr 1. stacka, stapla upp (trava) ved o. d. 2. &
koppla gevär [arms].

stadium [stei'diam] s 1. grek. hist. Stadion i Olympia. 2. i aiim. stadion, bana för fotiöpning&o,idrotts|-plats, -
komplex. 3. ss. längdmått stadion omkr. 185 meter. 4. läk. sjukdoms Stadium.

staff [sta:f] L s 1. (pi. ojs, åid. staves) stav, biidi. stöd; pastoral oj biskopsstav, kräkla; the oj of a p.'s old age ngns
ålder[dom]s stöd. 2. stång [flagoj]; långt skaft. 3. tekn. mätstång; *t> förr gradstock. 4. kir. ledare för kniv. 5. &
stab; General Soj generalstab; ~ college krigshögskola; ~ officer generalstabsofficer; ~
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sergeant stabsunderofficer, 6. personal, kår; editorial ~ redaktionspersonal]; teaching ~ lärarekår; be on the oj
tillhöra personalen (kåren), av. vara ordinarie (fast anställd); [a] master on the [permanent] ~ ordinarie lärare. 7.
(pi. staves) mus. notplan. II. tr förse med personal [a well-^ed institution]. Staffa [stæ'fa] npr. Stafford [stæ'fad],
~shire

[-KM nprr. Staffs, [stæfs] förkortn. för Staffordshire, Stag [stæg] s 1. zooi. kronhjort hane isht l o. efter 5:te året.
2. F pi bjudning ensam herre som ej ledsagar dam, 'löshäst'; oj party (dinner) herr|-bjudning(-middag) jfr hen
party, beetle [-bitti] s zooi. ekoxe, stage [steidj] I. s 1. plattform & byggnadsställning för arbetare. 2. i mikroskop



objektbord. 3. brygga [rani, landing-oj]. 4. teat, scen, ibi. estrad; ~ management regi; ~ whisper teaterviskning,
hörbar viskning; writer for the ~ teaterförfattare; on the oj påscenen (repertoaren)\be on the oj vara vid teatern
(anställd som skådespelare ei. -erska); come on {enter) the o, uppträda på scenen (skådeplatsen); go on the oj gå
in vid teatern; put [up]on the oj se stage II; hold the oj hålla sig på repertoaren; quit (leave) the ~ avträda från
scenen* (skådeplatsen). 5. biidi. dramatik, teater [the comic (French) 6. Midi, skådeplats. 7. stadium, skede [at an
early 8. post-, skjuts|s£at$on.

9. skjutshåll, avstånd mellan två stationer; by easy ojs med korta dagsresor, i sakta mak.

10. se oj-coach. II. tr iscen-, upp|sätta [play], +uppföra. III. itr om teaterpjäs vara lätt att uppsätta. ^-coach [-
koutj] s postvagn, diligens. ~-craft [-krcuffc] s regikonst, scenteknik, skicklighet som teaterman
(skådespelsförfattare). ^-direction [-dire'kjn] s scenanvisning, "w-door [-do:] s bakdörr till teater för personalen.
^-effect[-ife/kt] s teatereffekt. ~-fever [-fi:va] s intresse för teatern, teater|bitenhet, -vurm. /^•fright [-frait] s
rampfeber, ^-manager [-mæxnid3a] s regissör. ~r [-a] s i uttr. old oj F gammal praktiker (förståsigpåare). ^-right
[-rait] s uppföranderätt. ^-struck [-strAk] a teaterbiten.

Stagger [stæ'ga] I. itr 1. vackla, ragla, stappla. 2. Midi. vackla, tveka, bli betänksam. II. tr 1. komma ngn att
vackla (studsa, haja till), slå med häpnad, förbluffa, göra häpen (betänksam). 2. mek. Sätta lsbt ekrar i hjul i sick-
sack. III. s 1. vacklande, ragling, stapplande. 2. pi. the ojs yrsel, svindel: [blind] ojs veter. koller; afflicted with
the ojs äv. kollrig. ojw [-ra] s en som förbluffar &o; isht brydsam fråga, kuggfråga. ~lng [-ring] a° 1. vacklande,
ostadig [gait]. 2. a o, blow ett dråpslag av. biidi. 3. häpnadsväckande, förbluffande, stagllhound [stae'gihaund] s
hjorthund. - »hunting [-hA^ntig] s hjortjakt till häst med hundar, staging [stei^ig] s 1. [plattform å] byggnads-

ställning. 2. teat, iscensättning, uppsättning, utstyrsel, av. uppförande. Stagirlla [stæd3|ai'ara] npr. -ite [-irait] s
invånare i Stagira Uht om Arlstoteles. stagnllancy [stæ'gn|ansi] se -ation. -ant [-ant] a° 1. om vatten stillastående;
förskämd, osund. 2. Midi. trög, slö, stagnerande, -ate [-'eit, --] itr

I. stå stilla, stocka sig; vara (bli) förskämd (osund). 2. biidi. vara (bli) trög (slö), stagnera. -ation [-ei'Jn] s
stillastående, stagnation, stockning.

St. Agnes [s(a)ntæ'gnis] npr. stag-party [stæ'gpa:ti] s se stag 2. stagy [stei'd3i] a° utmärkande för scenen,
teatralisk, uppstyltad, konstlad, staid [steid] stadig, lugn, stadgad, stain [stein] I. tr 1. fläcka [ned] [o.'s fingers,
the cloth]; Midi. av. befläcka [character]; get ojed av. fläcka ned sig. 2. färga, måla [glass, W00d]\ Ojed glass
målat glas med inbrända färger. 3. betsa tra. 4. trycka tapeter. II. itr 1. få fläckar. 2. fläcka, sätta fläck[ar], färga
av (ifrån) sig. III. s 1. fläck [in, on på] av. Midi, [without a oj on o.'s character]. 2. färg|ämne, -stoff. ~er [-a] s 1.
färgare, betsare. 2. färgämne. S^ves [-z] npr. ~less [-lis] a0 1. fläckfri [reputation]. 2. rostfri, stair [stsa] s i.
trappsteg. 2. trappa [winding vani. pi. ojs trappa [äv. a flight of «v,s]; below ojs i köksdepartementet
(källarvåningen); on the ojs i trappan; up two pair of o>s två trappor upp, ^-carpet [-ka:Npit] s trappj-matta, -
löpare, ^case [-keis] s trappa i ett hus [on the oj i trappan]; trappjuppgång, -hus; corkscrew (spiral) oj
spiraltrappa. ~-head [-hed] s trappavsats. ~-rod [-rod] s trapp. mattjkäpp, -stång av metaii. ^-turret [-tANrit] s
trapptorn. ~way [-wei] se -case. staith [steij>], staithe [steiö] s lastjkaj, -brygga. Staithes [steidz] npr.

stake [steik] I. s 1. stake, [gärdsgårds]stör, ii. ten påle, käpp som stöd för växter. 2. stolpe; Midi, bålfet],
martyrdöden; be burnt (perish ei. suffer) at the oj brännas (dö) på bålet. 3. litet Städ för bleckslagare &o. 4. isht i
pl. insats vid vad o. d.; my honour is at ~ min heder står på spel, det gäller min heder; put at ~ sätta på spel. 5. pl.
penningpris vid kapplöpning &c, äv. lopp för penningpris [trial /^s]. 6. intresse i ngt, insats, andel att riskera
[have a oj in an undertaking],

II. tr 1. fästa vid ei. stödja med (genomborra ei. såra med) en stake &o. 2. vani. ~ off (out) staka ut [area]. 3. våga
som insats, sätta på spel [a fortune, o.'s future; on på ngt], riskera. -boat [-bout] S vid kapprodd, fastgjord Start-
el. mållbåt. ^holder [-houlda] s vid vadhållning person bos vilken insats deponeras, oj- net [-net] s fisk.
bottengarn, stakenät.

stalllactite [stse'liaktait] s min. stalaktit, siags droppsten, -agmite [-agmait] s min. stalagmit, siags droppsten.
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St. Alban[s] [s(a)nto:'lban,-z], [-Stalbrldge[sto:'l-brid3]-] {+Stalbrldge[sto:'l- brid3]+} nprr.

1. stale [steil] I. a° 1. om föda, lukt Ao gammal, unken, duven, avslagen [wine], instängd [tobacco smoke], fadd
av. biidi. 2. Midi. förlegad [news, witticism], utsliten; förslöad [mind], II. tr % göra duven (förlegad Ac).

2. stale [steil] I. s flytande spillning; bastårs, kreaturs urin. II. itr om hästar Ao stalla.

3. stale [steil] s aid. 1. lock|fågel, -bete. 2. föremål för åtlöje (drift), driftkucku, lättrogen stackare.

stalemate [stei'lmei't] i schaok I. s pattställning; biidi. fullständig stockning (död punkt) i förhandlingar. II. tr göra
patt; biidi. hejda.

1. stalk [sto:k] s 1. bioi. stjälk, stängel, skaft äv. bildl. 2. hög, smal fabriks- &o skorsten.

2. stalk [sto:k] I. itr 1. g& med stolta (gravite-tiska) steg, skrida fram, ibi. kliva. 2. gå sakta och försiktigt, smyga
sig. II. tr 1. jakt. smyga sig på (efter) [game, enemy]. 2. skrida fram genom [streets]. III. s 1. stolt (gra-vitetisk)
gång. 2. jakt. gångskytte, smygjakt

på hjort Ao-

stalked [sto:kt] a bioi. försedd med stjälk Ac. stalkller [sto:'k]a] s se 2. stalk I.—II., isht smygjägare [deer-nJ]. -
Ing [-ig] s o. a se 2. stalk /. —II., isht jakt. smygjakt p& bjort o. d. -Ing-horse [-igho:s] s 1. jakt. förr skjuthäst. 2.
biidi. förevändning, täckmantel; bulvan. Stalky [sto/ki] a bot. 1. stjälkliknande. 2. med

lång stjälk o. få el. inga blad. Stalky [st.o:'ki, sto(:)'lki] npr.

1. stall [sto:l] s ficktjuvs medhjälpare.

2. stall [sto:l] I. s 1. epilta, bås. 2. kyrki. korstol; biidi. kanikprebende [hold a prebendal

3. kiosk, salustånd, disk el. bord för varor Q ett stånd]. 4. teat, parkettplats; orchestra nedre parkett; pit ojs övre
parkett mellan orchestra stalls och pit; in the o,s på parkett. 5. tuta [vani. sms. finger-o,]. 6. flygv.
hastighetsförlust. II. tr I. sätta (hålla) i stall (spilta); stallgöda boskap. 2. indela i (förse med) spiltor. III. itr 1.
fastna (köra ei. sitta fast) i snö, gyttja o. d. 2. om maskin isht motor Stoppa, Stanna. 3. om flygmaskin bli Ostadig
på grund av nedsatt fart. <vage [-idg] s 1. rättighet att sätta upp stånd & torg &c. 2. stånd|utrymme, -plats, -
avgift. sx*-feed [-fi:d] tr stall|fodra, -göda boskap, stallion [stæ'ljan] s hingst, beskällare. stalwart [sto/I we t] I. a°
1. stor och stark, duktig. 2. ståndaktig, trofast [supporter]. II. s isht poiit. ståndaktig anhängare (kämpe).
Stalybridge [stei'libridj], Stamboul [stæmbu:'l],

St. Ambrose [s(a)ntæ'mbrouz] nprr. stamen [stei'men] s bot. ståndare, /^ed [-d] a

bot. försedd med ståndare. Stamford [stæ'mfad] npr.

stamina [stæ'mina] s medfödd styrka, livskraft, uthållighet. [-1] a 1. bot. ståndare-. 2. som skänker styrka
(uthållighet).

Stammer [stæ'ma] I. itr stamma. II. tr framstamma [ofta o, out]. III. s stamning, stammande.

stamp [stæmp] I. itr stampa [on the floor; with rage av ursinne]. II. tr 1. stampa på (i) [the floor]; stampa med
[o.'s foot]. 2. trampa på, nedtrampa [ofta ~ doicn]: o, out trampa ut [fire], utrota [disease], undertrycka [-
[rebellion].-] {+[rebel- lion].+} 3. tekn. [ned]krossa, sönderstampa [ore]. 4. stämpla [with med] av. biidi. a p. as a
cad]; o,ed paper stämpelpapper. 5. utstam-pa, prägla mynt [vani. ~ out]. 6. biidi. [inprägla Eo» o.'s memory
(mind)]. 7. frankera, fri-märka [letter], sätta frimärke på. III. s 1. stampning, stampande. 2. stamp i aiia bet., stans.
3. stämpel i aiia bet., stämpling; stämpeljärn; ~ act stämpelförordning; the So, Act



hist, stämpelförordning för Englands nordamerik. kolonier 1765. 4. frimärke [postag e-oJ]; o, book, book of o,s
frimärks häfte; furnish with a o, se stamp

II., 7. 5. prägel; bear the o, of genius bära snillets prägel. 6. slag, sort [men of his (that)

ibi. kaliber; of the right o, av rätta sorten. /v-album [-ælbam] s frimärksalbum. •collection [-kale'kjn] s
frimärkssamling. •collector [-kale'kta] 5 frimärkssamlare. -cutter [-kAta] s stämpelgravör. ~-duty [-dju:Nti] s
stämpelavgift, stampede [stæmpi/d] I. S om boskap vild flykt, panisk skräck, om pers. av. panik; poiit. ibi.
massrörelse. II. itr råka i vild flykt (panik).

III. tr driva till vild flykt (panik), stampller [stæ'mpja] s ngn (ngt) som stampar

(krossar &o), se raij. --machine [-maji/n], - -mill [-mil] s tekn. stamp-, kross|verk. - -office [-[-o^-fis]-] {+[-o^-
fis]+} s stämpelkontor, stance [stæns] s i goif, kricket &c spelares slagställ-ning.

1. Stanch [sta:n(t)J] tr hämma (stilla) blodflöde; <v a wound hämma blodflödet ur ett sår.

2. Stanch [sta:n(t)J] a° se 2. staunch. Stanchion [stcr.njn] I. s stötta, stolpe; i* däcksstötta. II. tr förse (stödja) med
stöttor.

Stand [stænd] stood stood I. itr 1. stå stiiia (upp. ratt ei. på ända), förbli stående, ibi. ställa upp sig [in a line]', o,
alone stå ensam utan anhängare ei. medtävlare; om barn kunna Stå för sig själv, F Stå lull; first (second &o) inta
främsta (andra Ac) rummet [among bland]; ~ gaping (gazing, staring) stå och gapa (stirra); ~ well stå väl (vara
väl anskriven) [with hos ngn]; ~ to win (lose) se ut att vinna (förlora), ha utsikt att vinna; ~ at seven vid spel stå
på 7; ~ on o.'s own bottom, se bottom I. 1.; make o.'s hair o, on end [nog för att] komma håren att resa sig på ens
huvud [with horror]; ~ on o.'s head stå på huvudet, Midi. vara underlig (egen); se vidare under 11. 2. Stiga (resa
el. Ställa sig) upp [äv. ~ vp]. 3. mest åid. stå stilla, göra halt, stanna or I fire!]. 4. ställa sig, träda, stiga [aside,
back, down &e se under 11]. 5. ligga,
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vara belägen [on (by) a river vid en flod]. 6. stå kvar (fast) [let the word /v<], hålla stånd [the enemy will not
hålla (stå) sig, fortfarande gälla, äga bestånd; a colour that will en färg som står sig (sitter i); let it låt det vara som
det är! the walls still ~ murarna stå ännu kvar; his resolution still hans beslut står fast. 7. stå, förhålla sig; the
thermometer ~s at 90° termometern står på 90°; ~ higher stå högre i pris; the matter thus saken förhåller sig
sålunda; how does the matter now ~?hur står saken nu? as affairs (matters) now as the matter ~s, as it now som
sakerna nu stå, under nuvarande förhållanden (omständigheter); as it now som det nu lyder (föreligger); so it «»s
så förhåller det sig med saken, av. så lyder det; just as I stood alldeles som jag gick och stod utan att byta kläder.
8. jakt. om hund Stå. 9. med pred.-fyllnad el. med subst. + prep. [fÖr]bli[va], vara; ~ accused stå (vara) anklagad;
~ condemned vara fälld [for för ngt]; ^ good fortfarande gälla (vara giltig); ~ good in law vara laggill; ~ a p.'s
friend vara (visa sig som) ngns vän; ~ ready for anything vara redo för vad som helst; ~ in awe oj «e under awe.
10. hålla [kurs], styra [for mot; [out] to sea (for the offing) ut till sjöss]. 11. med adv. ei. prep. ^ about stå
bredvid, av. stå och hänga; ~ against stå (sätta sig, uppträda) emot; ~ aside stiga åt sidan av. biidi., gå undan (ur
vägen); ~ away a) hålla sig undan; & hålla undan; 6) utebli[va] [from från]; ~ by a) stå bredvid o. se på utan
(rardig) att ingripa, vara med (närvarande), av. stå (hålla sig) redo, vara beredd; b) bistå, bispringa [o.'s friends],
stå vid ngns sida; ~ by a sinking ship -i* hålla sig i närheten av ett sjunkande skepp rar att lämna hjälp; c) ~ by
o.'s promise stå [fast] vid sitt löfte (ord); d) -£> stå klar, passa på; down stiga (träda) ned; ^ for a) hålla på, kämpa
för [liberty], ta parti för; b) stå i stai-iet för, betyda, innebära [what do these initials ~ /or?]; ~ for nothing
ingenting betyda, vara ogiltig; c) uppträda som sökande till [ofjice]; ställa upp sig som kandidat till en valkrets
E» seat in Parliament; äv. ~ jor [-Parliament]',-] {+Par- liament]',+} d) vara bestämd (utsedd) för (till); e) tåla,
finna sig i [/ won't ^ for that]; f) se under stand /., 10.; forward träda (stiga) fram; ^v in a) F kosta [the coat stood



me in £ 5]; b) vara med, hjälpa till; c) o» in with sluta sig till, stödja, dela ngt med ngn in with him in the
expense]; d & in [for the shore ei. towards the land] stå (styra, hålla) in mot land; ~ off a) stiga undan, flytta [på]
sig, hålla sig på avstånd av. biidi.; b) framträda, jfr 'v out; c) -i» stå (sticka) ut från land; off and on kryssa av och
an vid land; ~ on a) stå (hålla) på [o.'s rights], fästa stor vikt vid, påyrka, fasthålla vid; ~ on ceremony hålla

på etiketten, ibi. krusa; b) fortsätta samma kurs (på samma bog); ^ out a) stiga (träda) fram; b) stå ut, skjuta fram;
~ out from the wall stå ifrån väggen; c) framträda isht i relief, sticka av; skarpt avteckna sig [against, fr om mot
en bakgrund]; d) vara framstående, göra sig bemärkt (gällande) [among, from bland];

e) ~ out of the way! håll er ur vägen (undan)! rsj out oj the game gå ur leken, vara ute ej med; f) stå på sig, hålla
ut (stånd), göra motstånd [against mot]; ~ over stå Över, kvarstå, få anstå för senare avgörande;

to stå [fast] vid, hålla [o.'s word (promise)]; ~ to it hålla stånd; ~ to it that vidhålla [sin uppgift] att; ~ to o.'s guns
biidi. stå fast vid sina principer (sitt beslut); ~ under & gå (ligga) för segel; ~ Up a) Stå upprätt; b) ställa (resa)
sig (stiga) upp; c) hålla sig (stå) rak; d) höja sig, vara synlig ovanför ngt; e) up against uppträda mot, bekämpa;

f) ~ up for stå (hålla) på [o.'s rights], försvara [av. ~ up in defence of], hävda, ta parti för, förfäkta [äv.. ~ up in
favour of; a cause];

g) ~ up to trotsa, modigt möta; h) , music-o/], fot, stativ. 5. [salu]stånd, f-]bord,

+disk. 6. estrad, åskådareläktare [grand 7o, of arms beväpning rar en soldat; ^ of

A-colours regementes fanor. 8. bot. stånd.

standard [sta/ndad] I. s 1. standar [the royal fana, isht rytteristandar; raise the ~ oj revolt höja upprorsfanan;
march under the of biidi. vara ngns anhängare. 2. stadgat mått (mål ei. vikt), likare, normalmått. 3. i aiim.
antagen norm, måttstock, mönster, normaltyp; gold ~ guldmyntfot; monetary ~ myntfot
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[av. ~ of currency]; ~ of life levnadsstandard; below the oj under det normala Emots. above the under|målig, -
haltig; by a {the) Swedish oj efter svensk måttstock; come (be) up to the ~ hålla målet (måttet), vara full-målig
(fullgod). 4. om guld, a»ver o. mynt lödig-het, halt, biidi. äv.kvalitet [of a low ståndpunkt. 5. klass (kurs) i
folkskola [higher 6. standard kubikmått för virke vani. 4,67 kubikmeter. 7. tekn. ståndare, stolpe, stötta; hög fot;
~ lamp golvlampa. 8. bot. fristående [frukt-] träd &c, högstammig ört ei. buskväxt, ymp-träd. II. a I. normal,
fastställd såsom norm [the ~ yard], normal- [measures, weights], mönster-, full|målig, -god; Soj English engelskt
riksspråk; ~ gauge järnv. normalspårvidd; ^ size normalformat. 2. i aiim. mönstergill, av allmänt erkänt värde,
klassisk [novel, work, writer]. 3. bot. högstammig; ~ rose stamros. ~-bearer [-bsara] s standarbä-rare, banerförare
äv. büdi. ^ization [-aizei'Jn] s standardisering, normalisering. *>Jze[-aiz] tr standardisera, normalisera; äv.
likrikta.

standllby [stæ'nd|bai] s om piats ci. sak tillflykt, stöd. -ing [-ig] I. (p pro.) a 1. stående;fetch up all o> stanna
tvärt; ~ corn växande säd, säd på rot; ~ jump sport, stående hopp, hopp utan ansats; <v» rigging (gear) <£>
stående rigg (tackling); ^ room utrymme för stående, ståplatser; ~ stone upprättstående sten, bauta-sten. 2. büdi.
stående [army, joke, rule], [be-] ständig, ständigt återkommande [dish, jest], permanent, fast; ~ orders en gång för
alla givna föreskrifter, isht eng. underhusets reglemente. II. s 1. samhällsställning, position, anseende; man of oj
ansedd man; people of no oj personer utan ställning Emots.people of [higli] gain (obtain) a ~ vinna en viss
ställning (position). 2. varaktighet, ålder; of long oj av gammalt datum, som varat länge, gammal [i tjänsten], -ish
[-ij] & aid. bläckhorn. - -offish [-o(:)'fiJ] a° reserverad, högdragen, stram, morsk, F litet hög av sig. -patter [-
pæta] S Am. poiit. S ståndaktig partiman. - -pipe [-paip] s mek. stående ledningsrör, -point [-point] s ståndpunkt.



St. Andrew[s] [s^ntae'ndru:, -z] npr.

standllstiii [stæ'nd|stil] s stillastående, stannande, stockning; be at a oj stå stilla, ha avstannat, om arbete &c äv.
ligga nere; bring to a oj få ngn att stanna, hejda, F stoppa; come to a oj [av]stanna, bli stående. - -to [-tu/] s X F
morgonuppställning. - -up [-A'p] a 1. uppstående [collar], 2. på stående fot [meal]. 3. ordentlig, regelrätt [fight].

Stanllfield [stæ'nfi:ld], -ford [-fad] nprr,

stanhope [stæ'nap] s schas (jaktvagn) vani. med

ett säte.

stanie! [stæ'nial] s zooi. tornfalk. Stanisllias [stæ'nisjlas, -la:s], -laus [-lo;s] nprr.

stank [stægk] imp. av stink.

Stanley [stæ'nli] npr.

stannary [stae'nari] s tennjgruva, -gruvområde; court gruvrättki Cornwall.

St. Anne [s(a)ntæ'n] npr.

stannllic [stæ'njik], -ous [-as] a kem. tenn-.

Stansfield [stæ'nsfi:ld], St. Anthony [-[s(a)ntæ'n-tani],-] {+[s(a)ntæ'n- tani],+} Stanton [stcu'ntan, stæn-] nprr.

stanza [stæ'nz|a] s metr. stans; strof. ~ed [-ad], ~ic [-ei'ik] a ordnad i (hörande till) stanser.

1. staple [steipl] I. s järakrampa, märla; & lås slutbleck. II. tr fästa med krampa &o.

2. staple [steipl] I. s 1. hist, stapelplats, handelscentrum. 2. stapelvara, orts huvudprodukt. 3. huvudbeståndsdel,
huvudsakligt ämne (innehåll) of conversation]. 4. råj-vara, -ämne. 5. fiber (tråd) i mi o. d. [wool of fine (short) II.
a 1. stapel- [article, [-product].-] {+pro- duct].+} 2. huvudsaklig, förnämst. III. tr ordna (sortera) ull o. d. etter
fiberkvalitet.

Stapleton [stei'pltan], Stapley [stei'pli] nprr.

star [sta:] I. s 1. stjärna; Soj of Bethlehem bot. morgonstjärnaOrnithogaiumumbeiiatum; Soj Chamber hist.
Stjärnkammaren eng. överdomstol; the SojS q,nd Stripes st järn baneret Förenta staternas flagga; ~ light (shell) X
lysgranat; shooting ~ stjärn|skott, -fall; see o*s se stjärnor för ögonen efter slag i huvudet; thank o.'s ojs that
tacka sin lyckliga stjärna för att; be born under a lucky oj vara född under en lycklig stjärna; the ojs were against
it stjärnorna voro avogt stämda. 2. ordensstjärna [the Soj of India]. 3. stjärna, asterisk. 4. bläs på häst & c. 5. om
skådespelare &o stjärna [film oj, literary oj]; oj actor (adress) av. gäst. II. tr 1. pryda (märka) med stjärn]a (-or),
sätta stjärna (asterisk) för [a name], 2. teat, framföra som stjärna. III. itr uppträda som stjärna (gäst) å scenen &c;
~ [it F] in the provinces göra stjärnturné (ge gästroller) i landsorten. ^-apple [-rjjepl] S bot. stjärnäpple[träd]
Chrysopbyllum.

starblind [sta/blaind] a halvblind.

Starboard [sta/bad, -bo:d] I. s styrbord. II. a styrbords[-]. III. tr vända åt styrbord; ~ your helm! babord hän!

starch [sta:tj] I. s 1. stärkelse. 2. biidi. stelhet i sätt &c. II. a att. stel, styv. III. tr stärka med stärkelse. ~ed [-t] a°
se -y 3. [-i] a° 1. stär-kelsehaltig. 2. stärkt. 3. stel i satt &c, precis, pedantisk.

stare [stsa] I. itr stirra [at, upon på; straight in front of one rakt fram[för sig]], F [starr-] bliga, glo; ~ vacantly (at
vacancy) stirra frånvarande ut i tomma rymden; make people oj biidi. slå människor med häpnad. II. tr stirra på;
~ a p. in the face a) om pers. stirra ngn rakt i ansiktet, se ngn stint i synen; b) om sak stirra ngn i ansiktet [ruin];
vara solklar (påtaglig); oj a p. down el. out of countenance (into silence) med blicken bringa ngn ur fattningen
(till tystnad); ~ o.'s eyes out at stirra sig blind på. III. s stirrande, stel blick.
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starllffnch [sta:/|fin(t)J] s zooi. rödstjärt, -fish [-fij] s zooi. sjöstjärna. - -gazer [-geiza] s skämts. 1. st järnkikare
astronom. 2. drömmande (tankspridd) person, - -gazing [-gei'zig] 5 l.stjärn-observationer. 2. tankspriddhet,
staring [sts'arig] I. (p pr o.) a 1. stirrande. 2. skrikande [colour, red], bjärt; skriande [-[contrast].-] {+[con-
trast].+} II. adv se stark II. stark [st.a:k] I. a 1. styv, stel av uid, dödsstelhet and cold {stiff')]. 2. aid. o. poet. stark,
fast. 3. ren, fullständig [madness, nonsense]. II. adv vid vissa adj. fullständigt, alldeles; ~ [-[storis]-] {+[stor-
is]+} mad spritt galen; ~ naked splitter (spritt) naken, starüless [sta:'jlis] a utan stjärnor, -light [-lait]

1. s stjärnljus [walk home by o,]. II. a stjärnj-klar, -ljus [night]. - -like [-laik] a stjärn|for-mig, -liknande.

starling [stcr/lig] s zooi. stare. Starlit [stcu'lit] a starlight II. Starr [sta:] npr.

starllred [sta:|d] a 1. stjärnbeströdd, -prydd.

2. betecknad med stjärna (asterisk). 3. under stjärnornas inflytande isht i sms. [iM-

Start [sta:t] I. itr 1. rycka (spritta) till [av. in o.'s sleep; at vid buller o. d.; with horror av [-för-skräckelne],-]
{+för- skräckelne],+} haj a till, studsa; ~ aside kasta sig åt sidan; ~ back rygga (skygga) tillbaka [at för]; ~ up a)
fara (störta, rusa) upp [from o.'s chair]; spritta till; b) plötsligt uppkomma (framträda). 2. bege sig i väg (åstad), F
ge sig av, sätta sig i gång, bryta upp; avgå [train], avresa [for till; from från; on a [-journey];-] {+jour- ney];+}
»port. starta; I cannot get the engine to o* jag kan inte få (sätta) motorn i gång; oj afresh (again) börja på nytt; ~
in business börja som affärsman; ~ in the world börja sin bana; the tears o,ed to (in) his eyes han fick tårar i
ögonen; ~ with nothing börja med två tomma händer. 3. börja [to inf. att]; utgå i sitt tal &o [from från]; oj in ¥
börja på, sätta i gång [and, to ocb, med att]; ~ on börja på med [book, enterprise], påbörja; ~ out F börja på (sätta
i gång) med [to inf. att]; to oj with [till] att börja med. 4. upp|-komma, -stå [the fire ojed in the cellar]. 5. tekn.
lossna, gå upp (sönder). II. tr 1. [på-] börja [meal, work; crying att gråta]. 2. sätta i gång [clock], starta [av. ~ up;
engine, car].

3. ge startcignal åt tävlande runners in a race]. 4. hjälpa ngn på traven (att börja ei. komma framåt) [ap. in life];
oj a p. in business hjälpa ngn att etablera sig. 5. framkalla [fire], komma fram (upp) med [idea, objectiont
question], bringa & bane [discussion],

sätta i gång [med]; starta, sätta upp ness, newspaper]; oj a fund sätta i gång en insamling till en fond; ~ a quarrel
börja gräl. 6. jnga (stöta) upp [hare]; ~ a hare biidi. i onödan väcka en [besvärlig] fråga; ~ another hare biidi. ge
sig in på ett annat ovidkommande ämne.

7. komma ngu [-ing att göra ngt, ~ ap. laughing].

8. tekn. bringa ur sitt läge, förrycka. 9. >1* slå upp [1cask], tömma. III. si. plötsligt ryck, spritt-ning, studsning;
give a oj rycka (spritta) till; it gave me quite a ~ det riktigt klack till i Mig» by fits and ojs ryckvis, ojämnt. 2. av-
färd, uppbrott; make an early ~ bryta upp tidigt. 3. biidi. början; sport, start; at the ~ i början; from oj to finish
från början till slut; give a p. a oj in life hjälpa ngn till en god början [på sin bana]; line up for the oj ställa upp
[sig] till start[en]; make (take) a new oj [in life] börja ett nytt liv; make a oj on the job börja på med arbetet;
make a good oj göra en god början. 4. startplats. 5. försprång [a few yards' <v]; get (have) the ~ of få försprång
framför ngn, komma ngn i förväg, förekomma; give a p. a oj oj ten seconds (yards) låta ngn få 10 sekunders
(alnars) försprång. ~er [-a] s 1. startare, startledare, starter. 2. i lopp startande per«on el. hast. 3. startanordning på
motor. ~ing [-ig] I. (pp o.) a startande. II. s start[ande] &c, början; at oj vid starten, i början. o^ing-gate [-iggeit] s
kappi. startmaskin. <x/ing-point [-igpoint] s utgångspunkt av. biidi. king post [-igpoust] s sport, startpåle. ~le [-1]
tr 1. kommangnatt spritta (hoppa)till,skrämma, göra bestört, obehagligt överraska; be ojd av. bli häpen [by över],
baxna. 2. skrämma upp [a herd of deer]. 3. väcka [a p. out of his apathy]. ~ler [-la] s F uppseendeväckande sak
(nyhet); obehaglig överraskning. ~ling [-lig] a° häpnads-, uppseendeväckande [discovery, news],

starvllation [sta:vjei'Jn] s svält, utjhungring, -svältning; ~ diet svältkost; ~ wages svältlön; die of oj »v. svälta



ihjäl, -e [-] I. itr svälta, hungra, vara nar» att dö av svält; oi to death svälta ihjäl; Vm simply -ing F jag är alldeles
uthungrad; oj for hungra (förgås av längtan) efter [sympathy]. II. tr låta ngn svälta [to death ihjäl], ei. förgås av
hunger; biidi. förlama genom brist på näring o. d.; ~ into surrender genom svält betvinga, uthungra [-[garrison]-]
{+[gar- rison]+} -ed [-d] a utsvulten; ~ to death ihjäl-svulten; ~ with cold åid. nära att frysa ihjäl, ihjälfrusen. -
eling [-lig] I. s utsvulten (undernärd) varelse. II. a utsvulten, -ing [-ig] (ppr o.) a svältande, utsvulten. St. Asaph
[s(a)nt|æ'saf, -eisaf] npr. Stat. förkortn. för statics; stationary; statistics; statute.

State [steit] I. s 1. tillstånd, ibi. skick; married (»ingle) oj gift (ogift) stånd; oj of aggregation fys.
aggregationstillstånd; ~ of agitation
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(alarm) oro, ångest; ~ of health hälsotillstånd; ~ of the market konjunkturer; the oj of the matter äv.
sammanhanget; ~ of mind sinnestillstånd, -stämning, -författning [äv. mental the oj of things förhållandena; in
the present oj of things under nuvarande förhållanden; ~ of war krigstillstånd; what a oj you are in! F vad (så) du
ser ut! he was in quite a o, about it F han var alldeles ifrån sig för det. 2. [högt] stånd, levnadsställning [äv. ~ of
life], rang, värdighet. 3. ståt, prakt, parad, gala, F stass; »x* apartments praktvåning; bed of oj paradsäng; ~ call F
uppvaktning, formell visit; ~ coach galavagn; keep oj, live in great (high) oj föra stor stat; in [great] oj i full gala,
med pomp och ståt, i all sin glans; lie in oj ligga på lit de parade. 4. poiit. geogr. stat; the Soj staten; the Sojs För-
enta staterna; federal oj förbundsstat; the Pa-pal So,s (Sojs of the Church) hut. Kyrkostaten med
övrigapävligabesittningar; the Southern SojS Sydstaterna i Nordamerika; ~ bank statsbank; ~ criminal stats-
(politisk) förbrytare; the Soj Department i Förenta staterna utrikesdepartementet; oj papers statshandlingar; o,
pro-perty statsegendom; ~ trial politisk rättegång. 5. pi. riksständer; the Sojs General nederländska
generalstaterna; franska ständerna före 1789. II. tr 1. uppgiva, förklara, anföra, berätta fto för]; it is o>d that det
uppges att. 2. framlägga [o.'s case (opinion)], redogöra för, framställa, ^-aided [-eiMid] a statsunderstödd. ~craft
[-krcuft] s statsjkonst,-klokhet. ~d [-id] (pp o.) a° angiven, uppgiven, bestämd [hours; at oj dates]; at a oj time på
utsatt (bestämd) tid. oj\y [-li] a ståtlig, imponerande, storslagen, värdig, ~ment[-mant] s 1. uppgift, påstående,
anförande, utsago, förklaring [make a oj; on his own oj enligt hans egen utsago]. 2. framställning, redogörelse,
översikt, exposé, tablå, utlåtande, rapport, redovisning of accounts], ~room [-rum] s 1. praktgemak;
fest[ivitets]salong. 2. enskild [passagerar]hytt. <^sman [-sman] s 1. statsman. 2. i Kordengi. småbrukare,
statesmanlllike, -ly [stei'tsman|laik, -li] a statsmanna- [qualities], -ship [-Jip] s statskonst, statsmannaegenskaper,
-skicklighet. Statham [stei'^am] npr.

static [stæ'tik] a 1. fys. statisk. 2. stillastående, stationär. 3. förkortn. för electro-static. ~al [-(a)l] a° se static. ~s [-
s] s pi. fys. statik. station [steijn] I. s 1. bestämd plats, post; take up o.'s oj inta sin plats äv. biidi. 2. i aiim. station
[policeo,, coastguardoj], järnvägsstation [railway o,]. 3. hållplats för sp&rvagn o. d. 4. Austr. fårstation. 5. i
Indien engelsk garnisons-plats; högkvarter. 6. flottstation [naval 7. isbt hög samhällsställning, stånd, rang; a
lowly (humble) oj in life en ringa ställning [här] i livet; above (beyond) o.'s ~ över sitt stånd;

men of oj högt uppsatta män; people of high oj personer i hög samhällsställning. 8. bioi naturligt hemvist,
förekomstort. 9. rom. kat. kyrk. station [o* of the Cross]. II. tr 1. X postera, utsätta [guard]; förlägga, stationera [-
[regiment].-] {+[regi- ment].+} 2. oj o. s. placera sig [at the window], o-al [~(a)l] a stations-. ~ary [-ari] a
stillastående, stationär [troops], orörlig, fast [crane]; the glass is oj for the moment barometern står stilla för
ögonblicket. ~-bil! [-bil] s -i* fördelningsrulla. ojBr [-a] s 1. SojS' Company eng. bokhandlargillet i London;
SojS' Hall bok-handlargillets föreningshus i London; entered at SojS' Hall förr inregistrerad hos bokhandlargillet
o. skyddad för eftertryck. 2. pappershandlare isht försäljare av skriv-, ritmaterialier o. d. ~6ry [-ari] s
skrivmaterialier o. d., isht skrivpapper [oj and envelopes], ^-hall [-ho:l] s banhall. -house [-haus] s stationshus;



polisstation. •master [-ma:sta] s stationsinspektor, -föreståndare, -mästare, F stins, statist [stei'tist] s se -ician.
^ic[al°] [statistik, -(a)l] a statistisk, ^ician [stætisti'Jn] s statistiker. ~ics [statistiks] s pi. statistik[en]. statuliary
[stæ't|juari] I. a bildhuggar- [art, marble]. II. si. skulptur, bildjhuggeri, -hug-garkonst. 2. k©u. skulpturer,
bildstoder, statyer. 3. bildhuggare, skulptör, -e [-ju:] s staty, bildstod, -ed [-ju:d] a prydd med bildstoder. -esque [-
jue'sk] a° statylik. -ette [-jue't] s statyett, stature [stæ'tja] s växt, kroppsstorlek, längd; biidi. äv. kaliber; short in
(of) oj liten till växten; tall in (of) ~ stor-, hög|växt. status [stei'tas] s lat. 1. isht social ställning, position. 2. jur.
medborgerlig ställning; civil ~ civilstånd. 3. status, tillstånd, läge, ställning; ~ quo [-kwou'] iat. status quo; revert
to the oj quo återgå till status quo. statutable [stæ'tj|utabl] a se -ory. -e [-u:t] s 1. lag (förordning) antagen av
parlamentet o. sanktionerad av regenten, författning; ojS koll. äv. lagstiftning; the Sojs of the Realm rikets
grundlagar. 2. korporations reglemente, stadga; ojs pi. statuter [University o,s]. -e-book [-u:tbuk] s lagbok,
författningssamling, -e-law [-u:tlo:]

S i Engl. fastställd o. nedskriven lag [mots. Common

law sedvanerätt], -ory [-ut(a)ri] a° lagstadgad, författningsenlig, föreskriven [~ meeting]. St. Augustine
[s(a)nto:gA/stin] npr.

1. staunch [sta:n(t)J] se 1. stanch.

2. staunch [sto:n(t)J, sta:n(t)J] a° säker, pålitlig, trofast [ally, support], ståndaktig [-[resistance].-] {+[re-
sistance].+}

Staunton [sto:'ntan,sta:'ntan], St. Austell [s(a)nt

o/stl], Stavanger [stavae'ga] nprr. stave [steiv] I. s 1. stav i laggkärl, kim[me]. 2. stegpinne, språte. 3. metr. strof,
stans. II. tr imp. o. pp. Ojd el. stOVe 1. vani. ~ in slå in (sönder), slå hål på [boat, box, cask]. 2. oj off a)
undanskjuta, förhala; avvärja [defeat,
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ruinb) »£> bära av vani. itr. 3. tekn. stuka, ^-rhyme [-raim] s metr. stav-, bokstavs|rim, allitteration.

StaveS [steivz] se äv. under staff.

stay [stei] I. itr 1. stanna [kvar]; you need not oj ni behöver inte vänta det behövt intet »var &c; have come to oj
F hålla sig kvar, hålla i sig, vara att betrakta som permanent; ~ for stanna kvar o. vänta på [I cannot oj for you]; ~
in bed hålla sig till sängs; ~ to dine (to dinner) stanna kvar till middagen; ~ away utebli, hålla sig borta (undan)
[from från]; oj in stanna (hålla sig) inne (hemma); on stanna kvar; bli kvar i tjänsten; ~ out stanna ute (utanför),
utebli; ~ up stanna uppe ej g& o. lägga sig. 2. i imper. oj! not SO fast! åid. håll! (stanna!) inte så fort! 3. vistas,
uppehålla sig, stanna (bo) på kortare tid [at a[»] hotel; with a friend]; where are you ojingf »v. var har du tagit
in? I don't live here, I am only ojing F jag bor inte här utan är här bara tillfälligt.

4. förbli Eif the weather ojs fine], hålla sig.

5. hålla ut Eto the end of a race]. 6. gå över stag, stagvända. II. tr 1. hejda [plague], hindra, hålla tillbaka; o.'s
hand förhålla sig stilla; ~ o.'s steps litt. hejda sina steg, stanna; ~ o.'s stomach (appetite) stilla sin värsta hunger.
2. uppskjuta [decision], inställa [proceedings], inhibera. 3. hålla ut under [the course], 4. F stanna (bli) kvar till
(över) [supper]. 5. stödja, stötta under Evani. up]. 6. -t» staga [mast], III. s 1. vistelse, uppehåll; make a short
(long) oj stanna en kort (lång) tid. 2. återhållande; put a o, on

0.'s thoughts hålla tillbaka sina tankar. 3. inställande, uppskjutande [of an execution], 4. uthållighet, ihärdighet.
5. byggn. stöd äv. biidi. [the oj oj his old age], stötta, sträva. 6. -i* stag, lejdare; in ojs i själva stagvändningen;
put in ojs låta gå över stag. 7. pi. ojs korsett, snörliv [a pair of ojs en korsett]. ~-athome [-athoum] I. a
hemmasittande, hemkär. II. s hemmasittare, F stuggris.



1. p pr se stay I.-fl. .IL. s & stagvändning. ~ing-power [-igpaua] s uthållighet. ~-lace [-leisj s korsettband. 'v-rod
[-rod] s se oj-bar. ^sail [-si] s stagsegel.

St.'Bartholomew [s(a)ntba:j3o'lamju:], St. Bees [s(a)ntbi:'z], St. Blaize [s(a)ntblei'z], St. Bride's [s(a)iitbrai'dz].
St. Clair [si'gklsa, Am. s(a)ntkl£/a], St. Columb [s(a)ntko'lam] nprr.

S. T. D. förkortn. för Sacræ Theologiæ Doctor = Doctor of Theology.

stead [sted] s 1. ställe; in my oj i mitt ställe, i stället för mig. 2. tjänst, nytta; stand (be) a p. in good oj vara ngn
till nytta (gagn), komma ngn väl till pass. ^fast [-fast] a° stadig [gaze]i fast, orubblig Eäv. ~ faith]. ^Ing

[-ig] s ne farmstead. ~y [-i] I. a° 1. stadig i aiim. [hand, look, light, table], säker, fast. 2. jämn [increase],
ihållande [wind]. 3. stadgad i uppförande, karaktärsfast. 4. & keep her oj! håll så den kursen! II. interj oj! sakta i
backarna! nu gäller det att vara lugn el. beredd! III. tr göra stadig (säker, stadgad), ge stadga åt. IV. itr bli stadig
(stadgad &c), om pers. äv. stadga sig [ofta ~ down].

steak [steik] s stekt kött (ibi. fisk) tjock skiva av kött el. fisk till stekning el. stekt; se äv. beef oj.

Steal [sti:l] stole stolen I. tr X. stjjjlla. 2. stjäla (lista) sig till [interview, a p.'s heart; av. ~ away]; o> a glance
(look) at kasta en förstulen blick på; ~ a march on lista sig till ett försprång framför ei. en fördel över (i smyg
förekomma) ngn, överflygla, lura. II. itr 1. stjäla. 2. smyga [sig] [ofta away, in, out; after a p.]; oj upon a p.
smyga sig på (över), oförhappandes komma över ngn. ~er [-a] s tjuv [isht i sms. horse-oj Ac]. ~lng [-ig] s stöld,
tjuveri, tjuvnad [live by oj], ~th [stel]?] s smygande; by oj i smyg, på smygvägar, förstulet, oförmärkt. »vthy
[ste'l{)i] a° förstulen, oförmärkt; smygande [fox], lömsk.

steam [sti:m] I. s 1. ånga; fire-engine ång-spruta; [of] full oj, with all oj on för full ånga; get up oj få upp ångan,
biidi. F spänna sina krafter (sin energi); let off oj släppa ut ånga, widi. F ge luft åt sina känslor. 2. imma [on the
window], II. itr ånga [with av], av. om ångbåt o. tåg [oj down the river, into the station; for till]; ojing hot
ångande varm; ~ away bortgå som ånga; ~ along (ahead, away) ånga i väg, biidi. hålla god fart, gå raskt framåt.
III. tr behandla med ånga, ång-, im|koka. ~boat [-bout] s ång|båt, -fartyg, ^-boiler [-boila] s ångpanna. ~-box [-
boks], ^-chest [-tjest] s tekn. ångkammare. ^-coal [-koul] s ångkol. ^-engine [-e^nd^in] s ångmaskin. ojBr [-a] s
1. ångare, ångfartyg; go by oj to fara med ångbåt till. 2. ångkokare. ~-gauge [-geid3]stekn. manometer, /^-
generation [-'dge-

' narei'Jn] s tekn. ångbildning. shammer [-[-hæ-ma]-] {+[-hæ- ma]+} s ånghammare, /^-jacket [-djae'kit] s tekn.
ångtröja. ^-launch [-lo:n(t)J] s ång|slup, -bar-kass. navvy [-næVi] s gräv[nings]maskin. ^-plough [-plau] s
ångplog. ~-power [-paua] s ångkraft. ~-roller [-roula] s ångvält. ship [-Jip] s ångfartyg, ^-tight [-tait] a ång-tät. ~-
tiller [-tila] s & ångstyrinrättning. ^-turbine[-'ta:xbin]stekn. ångturbin. ^-whistle [-wisl] s ångvissla. ~-winch [-
win(t)J] s ångvinsch. ~y [-i] a 1. ångande, ång-. 2. töcknig, disig.

stearüic [stiæ'rik] a kem. stearin- [acid], -in [sti'arin] s stearin, -inery [sti'arinari] s stea-rintillverkning.

Stearn[e] [starn] npr.

steatite [sti'atait] s min. steatit, späcksten; siags talk.
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step

Stedman [ste'dman], St. Edmunds [-[s(a)nte'd-mandz]-] {+[s(a)nte'd- mandz]+} nprr.

Steed [sti:d] s lut. èi. poet, springare, gångare.

steel [sti:l] I. s 1. stål äv. biiai. [muscles of klinga; ~ blue stålblå[tt]; cold ~ blanka vapen. 2. brynstål. 3. eldstål.
4. stålfjäder i korsett o. d. II. tr 1. härda, stålsätta äv. biidi.



o.'s heart (o. s.) against fear]. 2. ståla egg-jam. ~-cap [-kæp] s stålhuva hjaim. ~-clad [-klæd] a stål-, pansarjklädd.
^-engraving [-engrei'vig] s stål|stick, -gravyr. ~ify [-ifai] tr förvandla till stål. ^-pen [-pen] s stålpenna. ^-plate [-
pleit] s stålplåt; stål|platta, -stick, ^-plated [-pleiHid] a bepansrad[ship], ^-points [-points] s pi. stålbroddar. ^ware
[-wea] s k-n. stålvaror. ~work [-wa:k] s stålarbete. ~y [-i] a 1 stål-, stål|artad, -blank, -hård, av (lik) stål. 2. mhi.
hård|hjärtad, -sint, obeveklig.

SteenbOk [sti/nbok] s zooi. Stenbock sydafrikansk antilop.

1. steep [sti:p] I. tr 1. doppa, blöta, genom-, injdränka. 2. biidi. in blood blodbesudlad; fy^ed in misery
nedsjunken i elände; o,ed in Greek and Latin spränglärd i grekiska och latin; ~ o. s. in a subject fördjupa sig i ett
ämne. II. s 1. doppning, blötning, blöthet. 2. tekn. bad.

2 Steep [sti:p] I. a° 1. brant [hill, roof]. 2. F barock, fantastisk, orimlig [price, story], vai magstark. II. s isht poet.
brant, stup; the ~ of destruction (ruin) büdi. undergångens (fördärvets) brant, ^en [-n] I. itr bli[va] [-brantare].-]
{+bran- tare].+} II. tr göra branfc.

steeple [sti:pl] s spetsigt kyrktorn, tornspira. chase [-tjeis] s sport, hinderritt, hinderlöpning av. tin fots. ~chaser [-
tjeisa] s sport. deltagare ryttare ei. häst i hinderritt; hinderritts-häst. ^chasing [-tjeixsig] s sport. hinder|rid-ning, -
löpning, ^-crowned [-kraund] a topp-, högjkullig. [-d] a torn[be]prydd. ojack [-d5æk] S plåtslagare &o som lagar
höga skorstenar, tornspiror o. d.

steep-tub [stir'ptAb] s & blötbalja.

1. steer [stia] s si ut, ungtjur.

2. steer [stia] I. tr o. biidi. styra; ~ o.'s way styra kosan (sin kosa). II. itr styra [for till, mot]; where are you ~ing
fort F vart skall du ta vägen? ~ clear of gå klar för, vaui. biidi. hålla undan för, hålla sig ifrån, första att undvika.
~age [-rid3] s & 1. styrning. 2. mel-landäck passenger], ^age-way [-rid3wei] s styrfart, ^ing-gear [-riqgia] s &
styrinrättning. sving-whoel [-rigwi:l] s ratt. 'vsman [-zman] s rorsman, rorgängare.

1. steeve [sti:v] »i* I. s bogspröts resning (fall). II. tr ge resning åt.

2. steeve [sti:v] >t stuvningsspira. II. tr stuva io*t med stuvningsspira.

Steevens [stirvnz], Stein [stain] nprr.

steinbock [stai'nbok] s zooi. stenbock.

Steinway[s] [stai'nwei, -z] npr. Stele [sti:'li(:)] s grek. ant. minnessten, gravplatta, stele. St. Elian [s(a)nti:'lian],
St. Elias [s(a)ntilai'as],

Stella [ste'la] nprr. Stellar [ste'la] o stjärn- [light]. St. Elmo [s(a)nte'Jmo(u)] npr; the f re of o, elmseld.

1. stem [stem] s 1. stam, På växter av. stjälk. 2. bot. blom-, blad|skaft. 3. skaft på pipa, notteoken; hög fot på
vinglas o. d. 4. uppdragsstång på re-montoarur. 5. Stapel på bokstav. 6. språkv. ordstam. 7. aid. stam, släkt [the o,
of Jesse], 8. fram-stam, förstäv; from ~ to stern från för till akter.

2. Stem [stem] tr 1. stämma [current, flow of blood], dämma npp (för), hejda. 2. sträva emot [current, tide] av.
büdi.

stemma [ste'ma] s lat. stamträd, familj, härkomst.

stemple [stempl] s tekn. tvärträ i schakt o. d. stem-winder [ste'mwainda] s remontoarur. stench [sten(t)J] s stank.
/v-trap [-træp] s vattenlås i slaskrör. stencil [ste'ns(i)l] I. s 1. genombruten schablon för målning, märkning &o. 2.
stencil. II. tr 1. Scha-blonera. 2. stencillera. ~-plate [-pleit] se stencil I.

stenograph [ste'n|ogræf, -agra:f] s 1. steno-gram. 2. stenografiskt tecken. ~er [-o'grafa] s stenograf. ~ic[al°] [-
ogræ'fik,-(a)l] a stenografisk. /vist [-o'grafist] s se-er. [-o'grafi] s stenografi, stenografering. Stent [stent] npr.

stentorian [stento/rian] a stentors- [voice], om



pers. dundrande. Step [step] I. s 1. steg i aiim., av. ss. mått, danssteg [/v. in dancing]; only a few r^s off (away)
blott några steg längre bort; the first o, towards . . det första steget till (mot) ..; take the first rsj ta första steget; it
is but a ~ to my house det är bara en liten bit till mitt hus; a great forward (in the right direction) Midi, ett stort
steg framåt (i rätt riktning); keep with hålla jämna steg med; keep [i«] one, twoi jämna steg, takt tu! make (take)
a ta ett steg [back, forward]; turn (direct) o.'s towards styra sina steg mot; watch o.'s <n/S biidi. se sig noga för; ~
by by steg för steg, gradvis; in ~ i takt; out of ^ ur [-tak-t[en].-] {+tak- t[en].+} 2. gång, sätt att gå; know a p. by
his o, känna igen ngn på gången; walk with a quick (light, heavy) ~ gå med raska (lätta, tunga) steg. 3. fotspår
[vani. foot**]; tread (follow) in a p.'s ~s biidi. gå i ngns fotspår. 4. åtgärd, pi. av. mått och steg; a false ~ ett miss-
, fel|grepp; take vidtaga åtgärder [to inf. för att]. 5. trappsteg, av. bildl. om befordran, rang; a flight of ~s en
trappa isht utomhus; the front-door (front-r^s) först utrappan; get o.'s ~ stiga i graderna, bli befordrad; rise a
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*s en trappstege]. 9. spår f»v of a mast].

H. itr stiga, träda [back, forward, forth], ta ett steg; ^ this way! häråt om jag får be! ~ high lyfta fötterna högt isht
om häst; ~ lightly trampa lätt; ~ short ta ett för kort steg; ^ into a car stiga upp i en bil; ~ into o.'s inheritance
tillträda (taga i besittning) sitt arv;

into a p.'s shoes biidi. träda i ngns ställe (fotspår); ^ on a p.'s toe trampa ngn på tån; ~ aside stiga (träda) åt sidan
av. biidi.; ~ in stiga in (på); komma (träda) emellan, inskrida; oj inside (outside) stiga in (ut); out ta ut stegen, gå
med långa steg. III. tr 1. dansa; ~ it gå till fots, av. dansa. 2. ~ [out] stega [upp] avstånd. 3. sätta i spår [mast],
stepllbrother [ste'p|brA<3a] s styvbror. -child [-tjaild] s styvbarn, -daughter [-dorta] s styvdotter. -father [-faröa] s
styvfa[de]r. Stephano [ste'fano(u)], Stephen[s] [sti:vn, -z],

Stephenson [stirvnsn] nprr. step-ladder [ste'plæda] s trappstege. Stepmother [ste'pmAÖa] s styvmo[de]r. ~ly [-li]

a styvmoderlig. stepney [ste'pni]* reservhjul Påbii[äv. r^-wheel]. step-parent [ste'ppearant] s styv|fa[de]r ei.

-mo[de]r. steppe [step] s stäpp, grässlätt, stepped [stept] a försedd med trappsteg; ~ gable trappgavel.

stepping-stone [ste'pigstoun] s 1. klivsten över vatten ei. djup smuts. 2. biidi. trappsteg, medel, språngbräde [to
fame (promotion)]. stepllsister [ste'p|sista] s styvsyster, -son [-sau] s styvson.

stereo [ste'ri|ou, av. sti'ari-] s se o,type I. [-~gra-phic[al°]-] {+~gra- phic[al°]+} [^agrae'fik, -(a)l] a stereografisk.
graphy [-o'grafi]sstereografi. ^meterf-o'mita] s stereometer. /vmetric[al°] [-ame'trik, -(a)l] a geom. stereometrisk,
^metry [-o'mitri] s geom. stereometri. ^scope [-askoup] s fys. stereo-skop. /x,scopic[al°] [-asko'pik, -(a)l] a
stereoskopisk. ~type [-ataip] I. s boktr. [-stereotyp-glatta].-] {+stereotyp- glatta].+} II. tr stereotypera; äv. biidi.
stereotyp, oföränderlig, stående [phrases]. typer [-ataipa], ^typist [-atai'pist] s stereo-typör. 'N.typy [-atai'pi] s
stereotypi, sterillie [ste'rjail] a 1. steril, ofruktbar, ofruktsam. 2. om vätska &c steril[iserad]. 3. biidi. ofruktbar,
steril, resultat[s]lös, andefattig, -ity [-i'liti] s sterilitet, ofruktbarhet, ofruktsamhet. -ization [-ilaizei'Jn] s
sterilisering, -ize [-ilaiz] tr sterilisera. Ster[l]. förkortn; för sterling. sterlet [star'lit] s zooi. st c rl ett slags stör.
Sterling [statlig] a 1. om mynt o. ädla metaller full-lödig silver; five pounds jfr under pound]. 2. biidi. akta,
gedigen [fellow, qualities].

I. stern [sta:n] a° sträng [father, look, treat-

ment], barsk, bister, hård [necessity]; the o,er sex se under sex. 2. stern [starn] s & akter[spegel]; ~ chase jakt på
skepp i dess kölvatten; ~ foremost baklänges; by the ~ akter|ut, -över. ^-chaser [-tjeisa]* •£> ak ter kan on. Sterne
[starn] npr.

sternll-fast [sta/nfarst] s & akterförtöjning, -most [-moust] a 4* akterst, akterligast. --post [-poust] s »i* akterstäv,
rorståndare. -sheets [-Jirts] s pi. vt aktertofter. sternum [sta/njam] (pi. -a [-a]) s ut. anat. bröst* ben.



sternutatlüon [starn |jutei'jn] s iak. nysning. -Ive [-jur'tativ] a retande till nysning. -ory [-[-ju:'-tat(a)ri]-] {+[-ju:'-
tat(a)ri]+} I. a se föreg. II. s nysmedel. sternllward [star'n|wad] o 0. adv & nära (mot) aktern, akterut. -wards [-
wadz] adv se föreg. - -way [-wei] s sackning, fart akteröver;. make o* börja sacka. - -wheeler [-wi:la] s Am. akter
hj ulångare. stertorous [star'taras] a° iak. om andhämtning snarkande.

Stet [stet] iat. imperat. må det stå; boktr. återställ-ningstecken.

stethoscoplle [ste']?a|skoup] iak. I. s stetoskop. II. tr undersöka med stetoskop. -ic [-sko'pik] a iak. stetoskopisk. -
y [stejjo'skapi] s iak. ste-toskopi.

stevedore [sti/vidor] s 4* stuveriarbetare, stu-vare.

Stevenliage [stir'vn|id3], -s [-z], -son [-sn] nprr.

1. stew[stjur] I. tr stuva, långsamt koka [beef]. II. itr 1. stuvas; let a p. o, in his own juice biidi. F lämna ngn åt sitt
öde, låta ngn klara sig bäst han kan. 2. försmäkta av hetta. 3. S stormplugga. III. s 1. stuvning; Irish ~ irländsk
stuvning av fårkött, lök o. potatis, fårstuv-ning. 2. biidi. S vånda, ångest; ilska; be in a oj vara utom (från) sig.

2. stew [stjur] s fiskdamm.

steward [stjuad] s 1. godsförvaltare, inspektor. 2. ung. skattmästare, intendent i klubb, college o. d. 3.
proviantmästare; steward, uppassare. 4. funktionär vid kapplöpn., bal, utställning o. d., marskalk vid fest. 5. Lord
S~ [of the Household] i England ung. riksmarskalk; Lord High So* hög statsdignitär, president i domstol över
pärer. ^ess [-is] s 4> städerska, ^ship [-Jip] s befattning som steward; förvaltning; give an account of o.'s ~ göra
räkenskap för sitt fögderi. Stewart [stjuat] npr. St. Ex. förkortn. för Stock Exchange. Steynlle [stim], -ing
[ste'nii)] nprr. Stg. förkortn. för sterling.

St. Gall [s(a)ntgor'l] npr Sankt Gallen. St. Galmier [srjgse'lmiei], St. Gotthard [s(a)nt go'tad] nprr, St. Helena npr
1. [s(a)nthe'lina] Sankta Helena helgon. 2. [sentili/na] Sankt
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stigma

Helena 0. St. Helen's [s(a)nthe'linz], St. Heller [s(a)nthe'ljaj nprr.

Sthn. förkortn. för southern.

1. stick [stik] I. s 1. avskuren kvist, sticka, [ved-] pinne; cut o.'s oj F ge sig àv (i väg); in a cleft oj biidi. i klämma
(knipa). 2. käpp [walk

with a äv. ss. stöd för växter isht bönor, Stör;

ämbetsstav; give ap. the oj låta ngn få smaka käppen; get hold of the wrong end of the oj biidi. F missuppfatta det
hela, få det om bakfoten. 3. stång av lack, raktvål, choklad o. d. 4. mus. taktpinne. 5. büdi. F stelbock, träjhök, -
bock [a regular tråkmåns; he must be a pretty poor ^ han är nog ganska omöjlig (onjutbar), av. han kan inte vara
så värst klyftig; be a o* at vara en klåpare (bortkommen) i ngt. 6. skämts, stång, mast. II. tr stödja med käpp &o,
störa [beans].

2. stick [stik] stuck stuck I. tr 1. sticka ngt spetsigt [tn, into i]. 2. sticka fast, spetsa [a head on a lance]. 3. sticka
[full], späcka [a pincushion full of pins]. 4. sticka [o.'s head out of the window], stoppa [o.'s hands into o.'s
pockets3, sätta [a rose into o.'s buttonhole]; oj down F skriva upp; ~ in F skjuta in ngt vid skrivning o. d.; ~ out
o.'s breast skjuta ut bröstet; o, up a post sätta upp en stolpe; ~ it up [to me]/ F skriv upp det [på min räkning]!

up äv. S a) göra ngn förbryllad; b) hejda för att r&na. 5. klistra ei. satta [upp] [a stamp on a letter; a notice on a
wall], fästa; ~ no bills! affischering förbjuden! <%/ on lägga till post på räkning; ~ it on F hugga för sig vid be-
taining; breda på i en skildring; ~ together fästa (kitta &c) ihop. 6. S stå ut med ngt, uthärda; ^ it härda (hålla) ut



tm slutet. 7. F förbrylla, göra ställd; ibi. lura [for på]; I got stuck jag blev bet på det. II. itr 1. vara (sitta) instucken
[i» i]. 2. klibba (hänga, sitta) fast, fastna [£o vid]; F av. inte kunna komma längre, komma av sig, bli ställd; ~ fast
sitta fast; oj together klibba (hänga) ihop, biidi. om vänner &o hålla ihop; oj at nothing Midi. sky ingenting, vara
i stånd till vad som helst; ~ at trifles Midi, fästa sig vid (hänga upp sig på) småsaker; ~ in o.'s gizzard bildl. om
orättvisa o. d. gå ngn i magen, vara svårsmält; ~ in the mud fastna (sitta fast) i gyttjan, biidi. ej gå framåt, stå och
stampa på samma fläck; ~ in o.'s throat fastna (sitta) i halsen av. Midi; ~ on a horse F sitta säker i sadeln; the
nickname stuck [to him~\ öknamnet fick han behålla; ~ where you are stanna [kvar] där du är; ^ at home (in,
indoors) sitta (hålla sig) hemma (inne, inomhus). 3. Midi, hålla fast [to vid; business, programme]; oj at a piece
of work hålla (hänga) i med ett arbete; o, to a friend förbli en vän trogen; ~ to o.'s guns Midi, hålla fast vid sin
sak (ståndpunkt), stå på sig; ~ to it! håll V med det! släpp inte taget! stå på dig! ~ to o.'s

promise (word) vara trogen sitt löfte (ord); ~ to o.'s work {post) av. ligga i med sitt arbete (stanna på sin post). 4.
med vissa adv. out a) sticka (stå, skjuta) ut; 6) bålla (härda) ut; ~ out for higher wages envist påyrka högre
lön[er]; ^ up sticka (skjuta) upp, stå på ända; ~ up for F försvara Eo.s., o.'s rights], ta i försvar [friend]', o* up to
F träda upp emot, energiskt bekämpa, inte ge sig för ngn. »^er [-o] S I. ngn som håller sig [länge] kvar &c, se 2.
stick /.-//.; isht ihärdig (ståndaktig) per-

+son. 2. F dräpande replik, ^ing-place [-[-ig-pleis]-] {+[-ig- pleis]+} s yttersta punkt vid tiiiskruvning; Midi.
höjdpunkt, oJng-plaster [-irjplajsta] s häftplåster. ^ing-point [-igpoint] s se -ing-place. ~-in-the-mud [-
inöamANd] I. a biidi. F trög, loj, fantasilös, oföretagsam. II. s Midi. I. F trög-, tråk|måns, stillastående person ei.
plats [a ~ sort of place], 2. Mrs Soj S fru den och den. «wjaw [-d3o:] s S svårtuggad (seg) massa.

stickleback [sti'klbæk] s zooi. spigg.

stickler [sti'kla] s pedant [for, * on i fråga om]; be a oj for etiquette äv. hålla strängt på etiketten.

stick-up [sti'kA'p] a om krage uppstående.

sticky [sti'ki] a° 1. klibbig, seg. 2. Midi. motvillig, avvisande [I tried to pump him, but he was rather

stifi [stif] I. a° 1. styv i aiim., stel [with cold] av. biidi., stram, oböjlig [straight and ~ neck sendrag i nacken;
keep a oj face (lip) förbli allvarlig (oberörd); keep a oj upper lip ej låta sig ngt bekomma, bevara sitt lugn (sin
fasthet). 2. styv, seg [clay, dough], 3. Midi. stel [bow, manner], tvungen. 4. Midi. F styv, svår, påfrestande
[climb, examination], 5. biidi. styv [breeze], stark [drink, gale]; dyr [price], 6. biidi. F magstark; oblyg [demand],
II. s S 1. papperspengar. 2. lik. ~-bit [-bit] s ridk. oledat bett. ~en [-n] I. tr 1. göra styv (stel), styva; stärka [linen
with starch]. 2. stärka ngns mod. II. itr I. styvna, stelna, hårdna. 2. om pers. bli stel (tvungen), stelna [till]. 3. om
vind friska i'. 4. Midi. bli fastare, stärkas [his resolution ojed]. ~ener [-na] s 1. [-styvning[s-medel].-]
{+styvning[s- medel].+} 2. moral, ngt som styrker (stärker), uppmuntran. 3. S styrke|dryck, -tår. mening [-nig] s
1. styvniug[smedel]. 2. band. åtstramning. ^-necked [-nekt] a Midi. nackstyv, hårdnackad, styvsint, halstarrig.

1. stifle [staifl] I. tr kväva av. Midi, [fire, [-rebellion],-] {+re- bellion],+} undertrycka [o.'s fears (laughter, softs)].
II. itr kvävas.

2. stifle [staifl] s veter. 1. hasts knäled [äv. -joint]. 2. sjukdom i hasts knäled (knäskål), o'-bone [-boun] s veter.
hästs knäskål.

stifling [stai'flig] a° kvävande hot].

Stlggins [sti'ginz] npr.

stigma [sti'gm|a] s lat. grek. 1. brännmärke av. Midi., skamfläck. 2. kyrki. stigma [pi. ojta [-ata]].

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangstigmatte
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3. anat. märke i huden. 4. bot. pistills märke. ~tic [-æ'tik] a stigmatisk. ^tization [-ataizei'Jn] s stigmatisering.

stfle [stail] s kiivstätta.

stiletto [stile'to(u)] it. I. (Pi. ^[e> [-z]) s 1. stilett siags doik. 2. siags pryl. II. tr sticka (döda) med stilett.

1. still [stil] I. s destilleringsapparat, ibi.brännvinspanna. II. tr destillera. III. itr poet. sila, droppa.

2. Still [stil] I. a° stilla [lake, night], sakta, tyst; ~ life m&i. stilleben; ~ waters run deep ordspr. i det lugnaste
vattnet gå de största fiskarna; ~ wines icke musserande viner; keep ~ hålla sig stilla. II. s poet. stillhet. III. tr stilla
[appetite, clamour], lugna, tysta {conscience, crying child], IV. adv 1. ännu, alltjämt, fortfarande. 2. i början av
sats likväl, [-[än]-dock,-] {+[än]- dock,+} ändå. 3. framför komp ännu better el. better 4. aid. beständigt. ~-birth
[-ba:]}] s födelse utan liv. ~-born [-bo:n] a dödfödd.

stilüling [sti'l|ig], -ion [-jan] s ställning rar

tunnor, fat o. d.

still-room [sti'lrum] s 1. destilleringsrum. 2. handkammare, kallrum för matvaror.

Stilly [sti'li] a poet. stilla, lugn.

stilt [stilt] s 1. stylta; on på styltor [walk on ~s], widi. uppstyltad, högtravandg (ibi. nedlåtande) i Bitt tai. 2. zooi.
styltlöpare

vadare (Himantopus) [äv. oj-bird, os-plover],

Stilton [stiltn] I. npr. II. s stiltonost cheese],

Stimulllant [sti'mjullant] I. a stimulerande, upp-piggande, eggande. II. s stimulans [of till], stimulerande
(uppiggande, eggelse-)medel; ~s stimulantia ofta om rusdrycker, -ate [-eit] tr stimulera, pigga upp, egga
[curiosity; io till], sporra, -ation [-ei'Jn] s stimulation,' -ering. -ative [-eitiv] o stimulerande, -ator [-eita] s
stimulans, ngn ei. ngt som stimulerar &c. -US [-as] iat. (pi. -i [-ai]) s stimulus, stimulans; biidi. äv. eggelse [to
till], sporre.

sting [stig] ss. verb imp. o. pp. stung I. tr 1. sticka, stinga [stung by a bee], om nässla bränna; bil di. sticka, såra [a
o*ing insult]; a ~uing blow ett svidande slag; o>ing words stickord; ~ to the heart giva ett styng i hjärtat. 2. b il
dl. sporra [to till]. II. itr 1. om växter (insekter) stickas; ibi. brännas. 2. svida, förorsaka en stickande känsla
(smärta). III. s 1. gadd, på nässla brännhår. 2. stick, sting, styng [a sharp ibi. udd [O Death, where is thy of

remorse samvetsagg. 3. biidi. skärpa, stimulans. ~er [-a] s ngn ei. ngt som sticker, isht F svidande slag, ^ing-nettle
[-ignetl], -nettle [-netl] s bot. brännässla. [-go(u)] s åid. starkt öl. [sti'ndji] a° snål, knusslig, njugg.

Stink [stirjk] ss. verb imp. stank, stunk, pp. stunk I. itr stinka, lukta illa [of av]; ~ of money S lukta pengar lång
väg; ~ in a p.'s nostrils vara vidrig (motbjudande) för ngn. II. tr 1. ~ out fördriva genom stank. 2. S känna lukten
av ngt. III. s 1. stank. 2. pi. S kemi; ibi. naturkunnighet, <v/ard [-ad] s stinkande person ei. djur. <^-ball [-bo:l] s
förr stinkboll

använd vid sjöstiid. ~-pOt [-pot] S se föreg., äv. bildl. ss. skällsord.

stint [stint] I. tr 1. inskränka, spara på, knuss-la (vara njugg) med. 2. missunna [ap. of ngn iigt]; ~ o.'s children of
food knappa (snåla) in på maten (draga in på kosthållet) för sina barn; ~ o. s. of a th. neka sig ngt. II. s 1.
injskränkning, -knäppning: without ~ obegränsat, utan knussel, rikligt, rundligt; oförbehållsamt ,[praise a p.
without 2. åid. bestämd andel (uppgift); do o.'s ~ göra sitt. ~ing [-ig] a° missunnsam, njugg, knusslig. seless [-lis]
a ospard, obegränsad.

stipend [stai'pend] s fast lön (avlöning) ofta om prästmans lön. ~iary [--iari] I. a avlönad. II. s [förkortn. för ~
magistrate] av staten utnämnd o. avlönad polisdomare i större stad.

Stipple :[stipl] konst. I. tr o. itr punktera. II. s punktering.



stipular[y] [sti'pjula, -ri] a bot. stipel-, stipel-liknande.

1. stipulate [sti'pjulit] a bot. stipelbärande.

2. stipulate [sti'pjul|eit] I. itr Eisht ~ for] i kontrakt o. d. föreskriva, stipulera, uttryckligen avtala; om pers.
betinga (förbehålla) sig. II. tr stipulera &c, se föreg. -ion [-ei'Jn] s stipulation, -ering, bestämmelse i kontrakt o. d.
[for om], betingelse, villkor, -or [-eita] s stipulerande person, kontrahent.

stipule [sti'pju:!] s bot. stipel.

stir [sta:] I. tr 1. röra, sätta i rörelse äv. sinnen &c, flytta ur stallet; biidi. uppröra, väcka [pity, imagination];
deeply djupt upprörd; ~

o.'s stumps F röra på benen, raska på, sätta i gång; not to ~ a finger biidi. ej röra ett finger; ~ a p.'s blood sätta
ngns blod i svallning; ~ up a) röra om (upp); b) sätta i rörelse; biidi. [upp]väcka [curiosity, interest], uppegga [the
people], anstifta [mutiny, strife], upptända; he wants coring up han behöver ruskas upp (väckas). 2. röra om [i]
[fire, tea, porridge], skaka om. II. itr röra [på] sig, vara i rörelse (verksamhet); röra sig ur stället [he could not
/v.]; he did not ~ av. han gav intet livstecken ifrån sig; he is not taring yet han är inte på benen (uppstigen) ännu;
anything raring? är det ngt nytt? ~ about röra på sig, gå ut &c\ he never r^red abroad (out of the house) han gick
aldrig ut; without färing utan att röra sig ur fläcken. III. s 1. om|-röring, -skakning; give the fire a rör om i elden
ett tagl 2. rörelse; liv och rörelse [äv. life and rv], oro, väsen; upp|seende, -stån-
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delse, sensation; not a oj ej den minsta rörelse; make a [great] ~ väcka [mycket] uppståndelse (uppseende), göra
mycket väsen, göra väsen av sig [about över, i fråga om], o-about [-abauxt] I. s havregrynsgröt. II. a livlig,
rastlös. Stirling [sto/lig] npr. stirps [sta:ps] s lat. jur. stamfader, stirrlier [sta:'rja] s ngn (ngt) som rör [sig] se stir
I.-II.; isht I. an early oj en som är tidigt uppe, en ottefågel; ~ up of rebellion uppviglare. 2. glasstav (rörstake) för
omrönng. -ing [-ig] a° 1. rörlig, livlig [scene], rastlös, driftig. 2. väckande [speech, tale], livande, livaktig,
händelserik [times], spännande [events]. Stirrup [sti'rap] s 1. stigbygel [äv. ~ tron]. 2. stiglbygelsrem, -läder
[lengthen (shorten) o.'s ojs]. '-v-bone [-boun] s anat. stigbygelsben i örat. ~-Cup [-kAp] s avskedsbägare nar man
ar i sadeln, färd knäpp, 'glas i pälsen'. ~-iron [-aian] s se stirrup 1. ^-leather [-lecJa] s se stirrup 2. ~-piece [-pi:s] s
mek. bygel, kram-pa. ^-strap [-stræp] s se stirrup 2. stitch [stitj] I. s 1. stygn med en nål; without a oj of clothing,
not a oj on utan ngt på sig naken; he had not a dry ~ on F han hade inte en torr tråd på kroppen; put a oj in a gar-
ment göra ett par stygn (laga en liten reva) i ett plagg; put a oj (ojes) in av. sy ihop sår; every oj of canvas 4*
varenda klut. 2. maska i stickning; drop a oj tappa en maska. 3. slag av stickning [learn a new oj]. 4. häftig
smärta i sidnn, håll. II. tr o. itr 1. sticka, brodera. 2. sy ihop [ar. ~ up (together)]. 3. häfta bok. 4. nåtla sko. ~wort
[-wa:t] s bot. stjärnblomma Stellaria isht 8. holostea. Stithy [sti'öi] s åid. smedja, stiver [stai'va] s förr holländsk
styver; not worth

a oj inte värd ètt öre. St. Ives [s(a)ntai'vz], St. John [s(a)n(t)djo/n. ss. familjenamn si'ndjan], St. Kilda
[s(a)ntki/lda], St. Leger [s^ntle'dga, se'lindja, ss. familjenamn se'lindja], St. Legers [s(a)ntle'd3az], St. Leonards
[s(a)ntle/nadz], St. Lucia [s(a)nt lu:'J(i)a], St. Martins le Grand [-[s(a)nma:'-tinzlagræ'nd]-] {+[s(a)nma:'-
tinzlagræ'nd]+} nprr. Stn. förkortn. för Station. St. Neots [s(a)ntni:/ts] npr.

stoat [stout] 8 sool. lekatt isht i sommardräkt; i allm. vessla.

stock [stok] I. s 1. trädstam [<v/s and stones ofta biidi.]; over ~ and stone över stock och sten. 2. stock av. biidi.,
kloss, block, gevärs-(ankarpstock, ibi. skaft. 3. pi. hist, stock ss. straff (put) in the ~s]. 4. pi. skeppsb. sta-
pel[bädd, -block]; on the ojs av. under byggnad, biidi. under utarbetande. 5. vid ympning grnndstam: stamväxt
för stickling. 6. härstamning, familj, ätt [come of a Jewish om hästar ras [of good *v], avöl. 7. hand. varulager of



goods, oj of butter], förråd av. biidi.; a good

oj of general knowledge en god fond av allmänbildning; clear oj slutsälja lagret; have (keep) in oj ha (föra) på
lager; be out of oj om varor vara slut på logret (slutsåld); om pers. ha sålt slut [of på ngt]; take oj inventera
[lagret]; take oj of biidi. noga mönstra, söka bedöma, taxera, värdera, göra ett överslag över. 8. bestånd, materiel
[rolling oj jamv. rullande materiel]; på lantgård uppsättning, inventarier, kreatursbesättning, -stam [ofta live dead
o, döda inventarier; fat ~

slaktdjur. 9. råmaterial [paper kök. sopp-spad. 10. förr spännhalsduk. 11. bot. lövkoja Matthioia. 12. finans,
statslån; the ojs den fonderade statsskulden. 13. hand. koll. värdepapper, aktier; aktiekapital Eav. capital ibi.
grundfond; ojs börs-, fond|papper; ^ department fondavdelning; ~ exchange fondbörs: the Soj Exchange
fondbörsen i London; bank (railway) ~ bank- (järnvägsj)aktier; corporation ojs stadsobligationer; take ~ in biidi.
intressera sig för; take no oj in biidi. äv. icke ha någon hög tanke om. II. a attr. ständigt på lager ei. till hands,
enahanda; ~ sizes hand. stående storlekar (nummer); ~ examples (jokes) stående (ständigt återkommande,
utslitna) exempel (skämt, kvickheter); ~ play (piece) repertoarstycke. III. tr 1. förse med lager a shop with goods]
ei. kreatur £ a farm]', oj a pond plantera fisk i en damm; well ojed with information utrustad med mycket vetande
(goda kunskaper). 2. hand. föra på lager, lagra [äv. ~ up]. 3. stocka gevär. 4. hist, sätta i stocken ss. stmff. 5. så
(lägga) igen; gräsbeså [land].

Stockade [stokei'd] I. s palissad, pålverk. II. tr palissadera.

stockil-book [sto'kjbuk] s hand. inventarium, in-ventarie-,lager|bok. --breeder [-bri:da].s kreatursuppfödare,
boskapsproducent. - -breeding [-bri:Ndig] s kreaturs|uppfödning,-avel,-skötsel. --broker [-[-brouka]shand.börs-
,fondjmäk-lare.-] {+[-brouka]shand.börs-,fondjmäk- lare.+} - -broking[-brouNkig]s fondmäkleri. - -car [-ka:] s
jamv. boskaps-, kreaturs vagn. -dove [-dAv] s zooi. skogsduva, - -farm [-fa:m]i avelsgård. - -farmer [-fcr.ma] s se
- -breeder, -fish [-fij] s stock fisk. --gang [-gæg] s tekn. ramsåg. --gillyflower [-dgi'liflaua] s se stock /., 11. - -
goods [-gudz] s pi. hand. varor på lager, lagerartiklar. - -holder [-houlda] s hand. aktieägare.

Stockholm [sto'khoum] npr.

stockinet [sto'kinevt] s trikåvävnadrerunderkiäder.

Stocking [sto'kig] s lång strumpa [apair of ~s]; stand 6 feet in o.'s (o,-feet) vara 6 fot lång i strumplästen; a horse
with a white oj en häst med vitt underben. ~ed [-d] a bärande ([klädd] i; med) strumpor isht i sms.

~-frame [-freim], ~-loom [-iu:m], /^-machine [-maji'/n] 5 strumpsticknings-maskin.
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stock-llin-trade [sto'k|intrei'd] s varalager, uppsättning av nödiga redskap o. d., utrustning ofta biidi. [an actor's
'jobbar [-dgoba] s hand. börsspekulant, -jobbing [-d30vbig] s hand. bör*|spekulutioner, -spel. -list [-list] s hand.
1. böralista. 2. lagerkatalog, -man [-man] s isht austrai. boskapsfogde p& lautgård. -market [-ma:xkit] s hand.
fondjmarknad, -handel. Stockport [sto'kpo:t] npr. stock-llralsing [sto'k|reiNzig] s se stock-breeding. -rider [-raida]
s isht austrai. beriden boskapsherde. - -room [-rum] s 1. förrådsrum. 2. upp-packningsrum för handelsresande på
hotell, -Still [-sti'1] adv alldeles stilla (orörlig), -taking [-tei^kig] s hand. inventering; biidi. mönstring,
undersökning, överblick. Stockllton [sto'k|tan], -well [-w(a)l] nprr. Stockll-wbip [sto'k|wip] s boskapspiska med
kort skaft o. l&ng snärt. -y [-'i] o° undersätsig, kort och tjock. - -yard [-ja:d] s kreatursplats. Stoddllard [sto'djad],
-art [-at] nprr. stodgile [stod3] S I. s 1. skrovmål, bastant måltid ei. mat. 2. biidi. tung (svårsmält) intellektuell
näring. II. tr o. itr proppa i sig (sig full), -y [-i] a 1. om föda tung, bastant, mäktig, mättsam, hård-, svårsmält; ibi.
proppfull. 2. biidi. om bok, stil &c tung, trög-läst, fullproppad med fakta el. detaljer. Stoic [stou'ik] I. s Soj tu.
stoiker äv. biidi. II. a stoisk [ doctrine, ca/m], mi di. äv. orubbligt lugn, självbehärskad. ~al [-(a)l] a° se föreg.
~ism [stou'isizm] s fil. stoicism äv btidi. Stoke [stouk] I. tr elda, förse med bränsle, sköta elden i [furnace; äv. ~



tip]. II. itr

1. elda, sköta elden, vara eldare. 2. S kasta i sig en bit mat, 'ladda' [äv. ~ up].

Stoke d'Abernon [stoukdæ'banan] npr. stokellhold [stou'k|hould], - -hole [-houl] s

eld-, pann|rum. Stoke Pogis [stoukpou'djis] npr. Stoker [stou'ka] s eldare.

1. Stole [stOUl] s lat. I. rom. hist. o. kat. kyrk. stola.

2. lång pälskrage för damer.

2. Stole [stoul] imp. av steal.

stoled [stould] a bärande (klädd i) stola. stolen [stou/l(a)n] pp. av steal. stolid [sto'lid] a° trög, slö, dum; ibi. envis
[-[resistance].-] {+[re- sistance].+} ~ity [--iti] s trög-, slö|het. stomach [stA'mak] I. s 1. magsäck, mage; pains (a
pain) in the ~ ont i magen; the pit of the oj maggropen; bad (weak) oj dålig (klen) mage; good (long) ~ god
mage; it goes against my oj det bär mig emot; it sticks in my oj bli di. det går mig i magen; turn a p.'s oj vålla
ngn kväljningar (ont i magen). 2. matlust, aptit; biidi. lust, benägenhet [have no oj for].

3. àid. sinnelag; proud (high) oj högmod. II. tr kunna äta (få ned), smälta äv. biidi., tåla [insult;' he cannot oj it],
fördraga, ^-ache [-eik] s magjplågor, -värk. ~er [-a] s hist, dams bröstduk. ~ic [stomæ'kik] I. a (^ically adv)

1. hörande till magen, mag-; ~ pains (disorder) magplågor, ont i magen. 2. magstärkande [drug], II. s iak.
digestiv, magstärkande medel. <x<-pump [-pAmp] s magpump. stomatllitis [stoumatai'tis] s i&k. stomatit
inflammation 1 munnen. -OSCOpe [stomæ'taskoup] s läk. stomatoskop. S'ton förkortn. för Southampton. stone
[stoun] I. s 1. sten i alla bet., äv. ss. sjukdom [[£Åe] ~ isht gallsten; built of oj, a heart of oj]; a oj of Sisyphus en
sisyfussten, ett sisy-fusarbete; the Soj Age stenåldern; jug stenkrus; S fängelse; a oj's throw (cast) ett stenkast ss.
avstånd? break ojs bryta sten widi. om tungt arbete; leave no oj unturned to inf. lämna intet oförsökt för att. 2.
ädelsten [vani. precious oj]. 3. hagelkorn. 4. kärna i stenfrukt. 5. en vikt, olika för olika varor, vani. 14 lb.
(skålpund) isht om kroppsvikt [a man of 12 6. åid. testikel. II. tr 1. stena. 2. taga kärnorna ur, rensa stenfrukt. 3.
bekläda med sten [wall, well].

Stonellhaven [stou'n|heiNvn], -house [-haus],

-henge [-he'ndg] nprr. stone-llmason [stou'n|meisn] s stenmurare med huggen sten, stenhuggare, -pine [-pain] s
bot. pinje, -pit [-pit] s stenbrott, -throw [-£>rou] s se stone's thmw. -walling [-wo/lig] s 1. kricket försiktig
bollslagning. 2. pol. obstruktionspolitik. -ware [-wsa] s stengods, -work [-wa:k] s murar-, sten[huggar]|arbete.
Stoney [stou'ni] npr.

stony [stou'ni] a° 1. stenig. 2. biidi. stenhård, stel, kall [stare], känslolös [heart]; oj broke S alldeles pank,
barskrapad, ruinerad; >v grief förlamande sorg. ^-hearted [-ha:Ntid] a hårdhjärtad, stood [stud] imp. o. pp. av
stand. Stook ,[stuk] Skottl. o. Nordengl. I. s sädesSkyl. II. tr skyla.

Stool [stu:l] I. s 1. stol utan ryggstöd [office pall [av. footoj], taburett; fall between two ojs bildl. 'sätta sig mellan
två Stolar' förfela ett syfte på grund ar tvekan mellan två tillvägagåugssätt. 2.

stolgång; avföring. 3. rot ei. stubbe varifrån skott slå ut. II. itr skjuta [ut] sidoskott.

1. stoop [stu:p] s se stoup.

2. stoop [stu:p] I. itr 1. luta (böja) sig [ned] [ofta ~ down]. 2. gå (sitta) krokig (lutad); ~ over o.'s books [sitta och]
hänga över böckerna. 3. förnedra sig genom ovärdigt handlingssätt, ibl. nedlåta sig [to till; to inf. till att]; ~ to
con-
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storm

quer förnedra (ödmjuka) sig för atfc tillsist varda upphöjd. 4. åid. oin rovfågel slå ned, bildl. plötsligt gå till
anfall. II. tr luta, sänka, böja ned [head, neck]. III. s 1. lutning, fram-åtböjning; kutryg^[ighet]; with a oj äv. kut-
ryggig. 2. aid. rovfågois nedslag på ror. ~ing [-ig] a° framåt|böjd, -lutad; k ut-, krok|ryggig.

stop [stop] I. tr X. stoppa (täppa) till [hole, leak; ofta ~ up], hämma [the flow of blood]', spärra [road]) oj o.'s ears
hålla för öronen, biidi. ej vilja höra [på]; ~ a gap fylla en lucka, biidi. äv. rycka in i ngns ställe; ^ a p.'s mouth F
täppa till munnen på (nedtysta) ngn; oj o.'s nose hålla för näsan; ~ a tooth plombera (fylla) en tand; ~ the way
spärra (stänga) vägen. 2. hejda [flght, traffic], mota, stoppa [engine, train], stanna [watch], uppehålla [don't ~
mel], avbryta; avstänga [gas, water]\ ~ a blow boxn. parera ett slag; ~ a bullet X S träffas av en kula; a cheque
stoppa en checks inlösande hos bank; ~ thief! tag fast tjuven! 3. hindra [from från]; äv. ~ a p. .. -ing hindra ngn
från att. 4. upphöra med, sluta [med] [work; . . -ing att], låta bli, inställa; hålla inne [allowance, wages], indraga;
the cost was ojped out of my pay kostnaden drogs av på min lön; ~ payment a) inställa sina betalningar; b) se
ovan ~ a cheque; ~ that! låt bli det där! 5. mu». trycka ned sträng, registrera orgel. 6. interpunktera. 7. fastnaja,
sejsa. 8. fotogr. ~ down avblända lins. II. itr 1. stanna, stoppa, hålla, göra halt; håll! stopp! halt! ~ dead (short)
tvärstanna. 2. om musik, regn &c upphöra, avstanna, hålla upp. 3. F stanna [at home, in bed], vistas, bo kort tid
[at a[n] hotel, with a friend]; ~ the night stanna över natt[en]; ~ for stanna och vänta på, stanna (dröja) kvar till
[äv: eiiipt. ~ supper F stanna till (över) supén]; ~ out stanna ute ej gå in el. hem; ~ up stanna Uppe ej gå till
sängs. III. s 1. stannande, halt, uppehåll, avbrott; be at a o, ha [av]stannat, stå stilla; bring to a oj hejda, tysta;
come to a [(full] oj [-[alldeles]-] {+[allde- les]+} avstanna; put a ~ to sätta stopp för, göra slut på; without a o,
om järnvägståg utan [-[något]-] {+[nå- got]+} uppehåll. 2. mus. klaff på instrument, orgel-stämma, [-]register,
utdrag; widi. ton, stil; turn (put) on (pull out) the pathetic ~ anslå (anlägga) en patetisk ton. 3. skiljetecken; full oj
punkt. 4. fon. explosiva, explosivt ljud [äv. ojconsonant]. 5. mek. stoppklack, stoppare, spärr. 6. <£« najning. 7.
fotogr. bländare.

COCk [-kok] * avstängningskran.

Stopford [sto'pfad] npr.

stopllgap [sto'p|gæp] s fyllnad[sgods], surrogat,

+ersättning[smedel]; om pers. ersättare, -page [-idj] s 1. tilltäppande. 2. spärrning, stock-ning> hämning, avbrott;
~ of payment betal-ningsinställelse. 3. uppehåll. 4. av|drag, -kortning på lön o. d. -per [-a] I. s 1. propp tui

flaska &c, plugg; put a oj on sätta stopp (p) för. 2. pipstöppare [äv. tobacco-o,]. II. tr tillproppa, sätta propp i. -
ping [-ig] s 1. till-täppning &c se stop I—II; i>ht mus. nedi ryckning av sträng ei. tillslutning av ventil. 2.
fyllning äv. konkr. isht i tand. -ping-place f-igpleis] s hållplats, -ple [-1] % s o. tr se stopper I. 1. o. II. - -watch [-
'wot;] s sport, tidtagarur.

Storage [sto/ridj] s 1. lagring, magasinering; ~ battery eiektr. ackumulator. 2. magasinsutrymme. 3.
magasinshyra, [-lagringskostnader].-] {+lagringskost- nader].+}

Store [sto:] I. s 1. liand. förråd, lager, äv. büdi. [a of facts (information)]', pi. ojs isht X förråder, proviant,
[krigsJförnödenheter i aiim. [military ~s]: commissary of ojs X intendent; in oj i förråd (reserv), på lager, i
beredskap; be in ~ for a p. förestå (vänta) ngn; hold in oj for a p. om framtiden bära i silt sköte för ngn; set oj by
sätta värde på, högt skatta [mots, set no [great] oj by]. 2. magasin, förrådshus. 3. pi. ~s varuhus [coo-perative 4.
Am. butik, affär. 5. åid. mängd; [good ei. mucK] oj of cattle gott om boskap. II. tr 1. förse (fylla) med förråd äv.
bildl. 2. lägga upp, samla (lägga) på lager (hög), lajira; eiektr. ackumulera. 3. tillfälligt magasinera möbler o. d.
4. ha magasinsutrymme för, rymma, ^•cattle [-kae'tl] s boskap för senare gödning, slakt|boskap, -djur. chouse [-
haus] s förrådshus, magasin, skattkammare, biidi. äv. om pers., böcker &c; a oj of infor mation en rik fond av

-I-vetande. ^-keeper [-ki:pa] s 1. isht X förrådsförvaltare. 2. Am. butiks|ägare, -innehavare, /xz-room [-rum] s
förrådsrum, isht handkammare.



storey [sto:'ri] s våning [a house of five ~s]; on the first oj i våningen en trappa upp; be a little wrong in the upper
oj S ha något fel i övre våningen huvudet. ~ed [-d] a i sms. med . . våningar [three-oj house].

storiated [sto/rieitid] a om bok, handskrift o. d. vackert ornamenterad.

1. storied [sto/rid] se storey ed.

2. storied [sto/rid] a 1. sägenomspunnen, minnesrik, mycket omtalad i historien ei. sägner. 2. prydd med bilder ur
historien ei. [-inskrifter].-] {+inskrif- ter].+}

storiette [sloirie't] s historiett, novell, kort berättelse.

stork [sto:k] s zooi. stork; ~'s bill bot. pelargonia, äv. näva Erodium.

storm [sto:m] I. s 1. oväder i allm.. Storm äv. bildl.; oj and stress stormig (upprörd) ^turm und Dräng-) tid; aojof
applause (abuse) en bifalls-storm (storm av ovett); a oj in a teacup\>m\.eii storm i ett vattenglas; a oj is gathering
(brewing, coming on) det drar ihop [sig] till oväder. 2. [stört]skur of rain (hail)J, äv. büdi. [^ of arrows]. 3. X
stormning, stormlöpning; take by oj taga med storm äv. büdi. II. itr 1. stor-
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ma, vara stormig. 2. biidi. vara i raseri, rasa [a* över]; oj at a p. av. fara ut mot ngn. III. tr X storma, av. on.
folkmassa [oj a shop], oj--beaten [-bi:tn] a storm [piskad, -driven. -bird [-ba:d] s stormfågel av. bUdi. ~-bound [-
baund] a uppehållen i hamn ei. på sjön av storm, ^-centre sen ta J s storm-, [-oväders|-centrum av. biidi. 'vz-cloud
[-klaud] s storm-, ovädersmoln av. wiai. ~-cone [-koun] s kon ss. stormvarning. /xs-drum [-drAm] s i Rngi.
stormvarningstrumma. öglass [-gla:s] s meteor, stormglas. ^ing-party [-igpcr.Hi] s X [-storm|-avdelningfar],-]
{+storm|- avdelningfar],+} -trupp[er].

Stormonth [sto/nunf)] npr.

stormll-petrel [sto,/m|petr(3)l] s xooi. stormfågel. • -sail [-seil] s & stormsegel. - -signal [-[-sig-n(a)l]-] {+[-sig-
n(a)l]+} s storm varningssignal. - -tossed [-tost] a stormdriven av. biidi. --wind [-wind] s stormvind. - -window [-
wiNndo(u)] s <£. storm|luc-ka, -ventil, -y [-i] a° 1. stormig [day, coast, seaoväders-; hemsökt av oväder (stormar)
[region]. 2. bebådande oväder (storm) [petrel, sunset]. 3. Midi. stormig [debate], våldsam [temper].

Stornoway [sto:'nawei], Storr [sto:] nprr,

stort[h]ing [sto/tig] x; the oj norska stortinget.

1. story [sto/ri] s se storey.

ft. stor|y [sto/ri] s 1. persons &o historia, en historia, berättelse, sägen, saga; a very different (ianother) ~ en helt
annan historia; it is another oj now det är andra tider nu; the o> goes that . . det berättas att. .; to make a long oj
short för att fatta mig kort; according to his oj enligt vad han uppger (uppgav). 2. novell [ofta short, oj]. 3.
anekdot, historia [a good (funny) 4. handling i drama o. d. 5. barnspr. påhitt, osanning; tell a oj (-ies) av. narras
[don't tell -ies!]. ~-book [-buk] s 1. novellsamling; sagobok. 2. roman, ^-teller [-tela]s 1. novell|ist, -författare;
sago|förtäl-jare, -berättare. 2. bamspr. en som narras, ^-writer [-raita] s novell-, sagoiförfattare.

Stoughton [sto:tn] npr.

stoup [slu:p] s 1. stop, dryckeskanna. 2. kat. kyrk. vigvattenskärl.

Stour [i Suffolk stoa, stau'a, i Hunts stua], ^bridge; [-bridg], ~ton [sta:tn] nprr.

Stout [staut] I. a° 1. stark, kraftig, bastant [rope, stick], hållbar, solid. 2. om pers. käck, behjärtad, ståndaktig [av.
~ resistance], duktig. 3. om pers. stadig, bastant, fetlagd, tjock. II. s starkt öl, porter, ^-hearted [-ha/tid] a° se stout
I. 2.



1. Stove [stouv] imp. o. pp. av stave IT.

2. Stove [stouv] I. * 1. ugn tin uppvärmning, kamin [iron /v/], kakelugn [vani. Dutch oj ei. porcelain ~ for
conking köksspis; gas o, gasjkök, -spis; petroleum oj fotogenkök. 2. Varmrum i drivhus. II. tr driva vftxter i
drivhus. ~-pipe [-paip] s kaminrör.

Stow [stou] tr 1. stuva [in] [av. ~ in], packa

[clothes into a box]', oj cargo «£> av. intaga last;

a sail •£« göra fast ett segel; ~ it! S håll käften! ~ away stuva undan. 2. packa [full] [with med], ^age [-idj] s 1.
stuvning; stuvningsved. 2. stuvningsutrymme. 3. stuvar-lön. ^away [-awei] s undangömd fripassagerare. Sto we
[stou] npr.

stow-wood [stou'wud] s & stuvningsved. S. T. P. förkortn. för Sacræ Theologiæ Professor iat . — Professor of
Sacred Theology. str.= steamer; stroke oar. St. Pancras [s(a)ntpæ'gkras], Strabane [-[stra-bæ'n]-] {+[stra- bæ'n]+}
nprr.

strabismus [strabi'zmas] s iak. strabism, skel-ögdhet.

Strabo [strei'bo(u)], Strachan [stro:n], Strachey [strei'tji], Strad[s] [stræd, -z] nprr. straddle [stræd 1] I. itr 1.
skreva, spärra ut benen, sitta grensle. 2. biidi. tveka, vackla. 3.

vid inskjutning gaffla. II. tr sitta grensle (skreva) över [fence, ditch]; grensla. III. s skre-vande. ^-legged [-legd] a
skrevande. Strsdivarius [strædivs'arias] npr.

Strafe [stra:f] från ty. Gott strafe England, under första världskriget S I. tr bombardera; straffa, hårt ansätta, tukta.
II, s bombardering; tuktan, straff.

straggllle [strægl] itr 1. gå soligt (utan ordning el. i strödda flockar), sacka (dröja) efter. 2. förirra sig; sprida
(breda ut ei. grena ut) sig oregelbundet; om växt skjuta upp oregelbundet. -er [-a] s eftersläntrare. -ing [-ig] a°
eftersläntrande; grenande ut sig (spetande ut) åt olika håll, vidlyftig och oregelbundet byggd [village],
oregelbunden, spridd, kringströdd, rörig, -y [-i] a se föreg. straight [streit] I. al. rak [line, road, hair], rät; upprätt;
~ thinking logiskt tänkande; the oj course raka vägen, »t- rak kurs; put a picture oj hänga en tavla rätt; sit up oj
räta på sig; stand oj stå rak. 2. i ordning; get o.'s affairs ~ få ordning (reda) i (ordna upp) sina affärer; make o,
ordna; make all ~ ordna [upp] det hela; put ~ göra i ordning [room]. 3. uppriktig [answer], direkt, klar; ^ talk
allvarsord. 4. renhårig [keep <x/], rättskaffens, +hederlig, F rejäl [fight, game]. 5. S direkt, förstahands- [tip],
pålitlig. II. s 1. rak linje (sträcka), kappi. upploppslinje; out of the oj krokig, skev. 2. kort. svit. III. ado 1. rakt,
rätt; rv. on rakt fram; ~ to his face (in the face) rakt i ansiktet på honom; hit (shoot) oj träffa (skjuta) rätt; ride oj
rida rakt på målet; run ~ widi. handla renhårigt (hederligt); walk oj gå rakt fram. 2. direkt, raka vägen [go oj to
London]. 3. direkt, rakt på sak, rent ut [vani. ~ out], utan omsvep [tell me oj what..]. 4. åid. med detsamma,
genast, utan vidare [nu vani. ~ off (away) F]. ~-edge [-edj] s tekn. rätskiva. ~en [-n] I. tr göra rak,
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räta [ut, upp], rikta; ~ out släta ut, jämna; reda ut (upp), ordna. II. itr bli[va] rak (rät), rakna, räta ut sig. ^forward
[-fo:'wad] a° 1. rättfram, ärlig, uppriktig, F rejäl. 2. enkel, inte krånglig [piece of work], o*way [-wei] adv åid.
omedelbart, genast.

1. strain [strein] s 1. härkomst, ätt, familj [come of a noble *%/]; ibi. ras, ntam. 2. ärftligt anlag, släktdrag; n>i.
drag, anstrykning. 3. stil, ton[art] [a good deal more in the same

4. ofta pi. o,s ton[er], melodi, sång, biidi. poesi; in lofty o>s av. i högstämda ordalag.



2. strain [strein] I. tr 1. spänna [muscles, wire; every nerve all sin kraft] äv. Midi., sträcka,

•fdraga åt'. 2. [över]anstränga [eyes, heart], fresta hårt på, forcera, trötta; büdi. pröva till det yttersta [a p.'s
patience]; o> o.s. anstränga sig till det yttersta. 3. [för]sträcka sena o. d. 4. tumma på, hårdraga, giva en tvungen
(vidsträckt) tolkning åt [the law]; oj [fo get out] krysta fram; ~ a point in a p.'s favour tolka en bestämmelse &c
så förmånligt (välvilligt) som möjligt för ngn; ~ a point äv. gå för långt i medgivanden o.d.; a o,ed interpretation
en krystad (hårdragen) tolkning. 5. trycka [ap. to o.'s heart]. 6. sila, filtrera; bort-, från|sila [av.

out (off)]. II. itr 1. [överanstränga sig [after för att vinna; ~ after effect av. jaga efter effekt], streta, spänna sig,
vara hårt ansträngd ei. påfrestad; ~ at a chain slita [och draga] i en kedja: o, at a gnat biidi. bibi. sila mygg. 2.
silas, filtreras. III. s 1. sträckning, spänning. 2. stark ansträngning ei. påfrestning [the ~ of modern life];
utmattning o. d. efter stark spänning; put a great oj on hårt anstränga, sätta på hårt prov; be on the ~ vara hårt
ansträngd (spänd). 3. läk. [för-] sträckning. 4. mek. påkänning, påfrestning, spänning, pressning. ~ed [-d] (pp o.)
o se strain I.; isbt ~ attention spänd uppmärksamhet; ~ cordiality (merriment) tvungen el. forcerad hjärtlighet
(munterhet); ^ jokes krystat skämt; ~ relations spänt förhållande, spänning. ~er [-a] s jfr strain I.-II.; isht sil,
durkslag, filter.

strait [streit] I. a° àid. 1. trång [bibi. the o, gate]; oj jacket (waistcoat) tvångströja. 2. rigorös, sträng. II. s 1. ofta
pi. sund [Menai Soj, the Sojs of Dover (Gibraltar)]; the Sojs förr Gibraltar sund, nu vani. Malackasundet. 2. vani.
pi. trångmål, klämma, knipa [be in a oj (t» great *v/*)], förlägenhet; in for money i penning|knipa, -förlägenhet.
~en [-n] tr 1. àid. göra trång, inskränka. 2. bringa i trångmål (förlägenhet); be o>ed for means vara i
penningförlägenhet, ha ont om pengar; in o,ed circumstances i knappa (betryckta) omständigheter. /Nz-iaced [-
leist] a biidi. ytterligt sträng, rigorös, nogräknad [in i fråga om], trångbröstad.

stråke [streik] s & stråk, plankgång.

Straker [strei'ka] npr.

stramineous [strami'nias] a &id. av (lik) halm,

halmfärgad. stramonium [stramou'niam] s bot. farm. spikklubba Datura ss. drog.

1. strand [strænd] I. s 1. sträng kardel) dei av ett tåg. 2. bildl. drag i karaktär o. d., element. II. tr 1. slita sönder en
kardel i [rope]; ojed •t om kardel sprungen. 2. fläta ihop [rope].

2. strand [strænd] I. 8 mest poet. Strand av hav, sjö el. flod. II. itr stranda av. büdi. III. tr driva (sätta) på strand;
be o,ed stranda.

strange [streindj] a° 1. främmande, obekant, ny [to för]; ploy on a o* ground sport, spela på bortaplan. 2.
främmande, utländsk [gods, lands]. 3. ovanlig, sällsam [truth is than fiction], underlig, märkvärdig; ~ to say
underligt (märkvärdigt) nog; there is nothing ~ about that det är intet underligt i (ingenting konstigt ei.
märkvärdigt med) det; what a ~ thing} så underligt (eget)! feel ~ känna sig underlig (av. yr i huvudet). 4. om
pers. pred. främmande [to för], ovan [to vid; ^ to the job], ^-looking [-luNkig] a med ett egendomligt utseende,
sällsam att skåda. [-o] s 1. främling Am. av. ss. trntai [to för], en obekant, av. utlänning; the little o, om nyrodd
den nye världsmedborgaren; you are quite a o, man ser dig aldrig här (du är så osynlig) numera; make a o, of
bemöta som en främling (kyligt). 2. büdi. ngn som är obekant [to med], nybörjare [to i]; be a ~ to fear icke veta
vad fruktan vill säga.

strangle [stræggl] tr 1. strypa. 2. kväva, undertrycka [sob, oath]. ~-hold [-hould] s kvävande grepp om strupen,
av. bildl. strangulallte [stræ'gg3ul|eit] tr 1. strypa. 2. iak. strypa till, snöra åt (till) [vein, duct], -tion [-ei'Jn] s iak.
till-, åt|snör[n]ing. strangury [strse'ggjuri] s iak. stranguri. Stranraer [strænra:'a] npr.

Strap [stræp] I. s 1. rem vani. av läder o. med spän-ne, dragrem på vagnsfönster, tamp, slejf, axel-klaff; ojs X
remtyg; the ~ biidi. piygel; rug ojs filtrem, plädrem. 2. strigel. 3. hälla [av. foot'Oj]', stropp Eäv. boot'oj]. 4. mek.
järnband, förstärkningsjärn. 5. bot. bladskiva hos gräs. II. tr 1. fästa (binda, fastspänna) med rem o. d.; ~ on
spänna på sig [knapsack]; oj up spänna igen (ihop); ojped trousers byxor med hällor. 2. prygla med rem. 3.



strigla, draga. 4. läk. fästa [ihop] med häftplåsterrem eor o. d. [icound; ofta ~ up]. ~-hanger [-hæga] s stå-
passagerare i buss o. d. ~-oil [-oil] « F prygel med läderrem, 'påkolja1. ~per [-a] s 1. en som selar hästar,
stalldräng. 2. F stor och kraftig person, bjässe, 'stöddig karl'. ~ping [-ig] I. a F stor och grov, kraftig, stöddig
[wench]. II. s 1. koll. remmar, remtyg. 2. läk. häftplåster i remsor. 3. ett kok stryk. Stras[s]burg [stræ'zba:g] npr.
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strata [strei'ta] s pi. ay stratum. stratagem [strse'tidjam] s [krigs]list, fint, knep. strategllic[al°] [strati:'dg|ik, -(a)l,
av. -te'dg-] a strategisk, -ics [-iks] s se -y. -ist [strse'tidjist] s strateg, -y [strae'tidji] s strategi, härförar-konst, biidi.
av. manöver. Stratford [strse'tfad] npr [oj-on-Avon]. strath [stræjp] s skotti. bred floddal. Strathllcona
[stræt)|kou'na], -more [-mo/],

•peffer [-pe'fa] nprr. strathspey [stræjDspei'] s siags skotsk dans[musik]. stratllification [straeHlifikei'/n] s geoi.
skiktning, [av]lagring, värvning; lagerföljd. -ify [-ifai] geoi. I. tr lägga i lager, lagra, skikta; -if ed varvad, varvig,
lagrad. II. itr [av]lagra sig. -um [strei'tlam] (Pi. -a [-a]) s geoi. skikt, varv, lager ay. Midi. Ethe various -a of
society]. -us [strei't|as] (pi. -i [-ai]) s meteor, stratusmoin. Strauss [straus] npr.

Straw [stro:] I. s 1. [halm]strå; ~ hat halmhatt; the last oj biidi. det sista halmstrået om sm&sak som gör en börda
omöjlig att bära &c; he the

last oj &T. råga måttet; not worth a oj inte värd ett dugg; not to care a oj (two ojs) inte bry sig ett dugg om ngt;
catch (snatch) at a o, biidi. gripa efter ett halmstrå; draw o/S dra lott med strån ay olika längd. 2. koll. halm, strå;
thatched with ~ om hus halmtäckt; man of oj halmdocka, widi. F a) bulvan, fingerad person; 6) struntkarl, nolla,
sjasker; c) insolvent person. 3. halüihatt. II. tr åid. [ut-] strö.

Strawberry [stro/bari] s jordgubbe, smultron [äy. wild smultron-, jordgubbs;stånd [ofta ~ plant]; o, leaves
smultronblad, biidi. om smui-tronbiaden i en hertiglig krona, >v-mark [-ma:k] s rödaktigt födelsemärke. ~-tree [-
tri:] s bot. smultronträd Arbutus, strawll-braid [stro/lbreid] s halmfläta. - -colour [-kA'la] 8 halmfärg. - -coloured
[-kAlad] a halm|färgad, -gul. - -plait [-plæt] s halmfläta. - -rick [-rik] s halmstack, -y [-i] a av (lik) halm,
halmtäckt, halm-, stray [strei] I. itr 1. ströva hit och dit, förirra sig, gå vilse,.avlägsna sig [from från]; biidi.
avvika från ämnet; om tankar &c irra hit och. dit. 2. poet. irra ei. vandra [omkring]. 3. biidi. fara vilse, råka på
avvägar. II. s 1. vilsekommet (kringirrande) kreatur ei. barn; waifs and o,s hemlösa (övergivna) stackare. 2. pi.
jur. danaarv. 3. pi. trådi. teiegr. atmosfä-riska störningar. III. a 1. kring|löpande, -dri-vande, -strövande [dog,
cattle], vilsekommen; ~ dog a*. herrelös hund. 2. tillfällig [-[custo-mer],-] {+[custo- mer],+} enstaka [bullet,
shot], strödd [a few o> instances], spridd, en och annan. ~ed [-d] a se stray III. 1. streak [strirk] I. s 1. strimma,
rand [bacon with ojs of lean and fat], ådring; min. streck; the silver oj Engelska kanalen; ~ of lightning blixt; off
like a ~ [of lightning] i väg (bor-

t[a]) som en blixt. 2. büdi. karaktärsdrag, ådra [a oj of humour]; anstrykning. II. tr göra strimmig, randa [ojed
with colour], tekn. ådra trä &c. ~ed [-t] a se följ. ojy [-i] a° strimmig randig [bacon], ådrig.

stream [stri:m] I. s 1. vattendrag, ström äy. biidi. [of blood (gas, lava, people)], å, bäck, flod; down (up) oj ned|åt,
-för (uppjåt, -för) strömmen &c; blood floioed in ojs blod flöt i strömmar; go with (against) the oj widi. följa med
(gå emot) strömmen. 2. stråle, flöde, ut-strömning. 3. biiai. ström, strömning [^ of thought]. II. itr 1. strömma [ut]
i aiim. 2. rinna [with av]; a ojing cold rinnande snuva; her eyes ojed with tears tårar[na] strömmade ur hennes
ögon. 3. om hår o. d. fladdra, om fanor o. d. [s]vaja, flyga, blåsa ut [in the wind för vinden]. III. tr avgiva, giva
ifrån sig [blood]. ~er [-a] s 1. vimpel. 2. norrskens-

+8tråle. ~let [-lit] s å, bäck. ~-line [-lain] I.

s naturlig strÖmQinje] i vatten el. luft. II. a om bil, flygmaskin o. d. strömlinjeformad erbjudande minsta
motstånd. III. tr ge strömlinjeform åt bil &e. oj? [-i] a 1. strömrik. 2. flytande i (lik) en ström, strömmande.



Streatllham [stre'tam], -ley [stri/tli] nprr.

Street [stri:t] s 1. gata; the High Soj Storgatan; ~ arab se under Arab; ^ ballad gatvisa; ~ cries gatuförsäljares rop;
~ orderly gatsopare; in a oj vid (på) en gata; in the oj på gatan; not in the same oj with inte jämförlig med, inte på
långt när så bra &o som; on the ^[s] sökande sitt uppehälle på gatorna som prostituerad. 2. hist, gammal romersk
väg i England [Wat-

ling £<v]. ~*door [-do:] s dörr åt gatan. -lamp [-læmp]s gatlykta, ^-refugef-re^fjuidg] s refuge, skyddstrottoar, /^-
walker [-wo:ka] s gat|strykerska, -slinka. ~ward [-wad] I. a belägen vid gatan. II. adv mot (åt) gatan.

St. Regis [s^ntrr/d^is], Strelitz [stre'lits] nprr.

Strength [streg})] s 1. styrka i alla bet., kraft[er]; armed ~ väpnad styrka; ett lands krigsmakt; ~ of body
kroppsstyrka [mots. ~ oj mind]; feat of oj kraftprov; lack of oj kraftlöshet; gain (recover) oj samla nya krafter;
his oj lay in (was).. hans förnämsta styrka låg i (hans starka sida var) ..; he has not the oj to [inf.] han har inte nog
kraft[er] (orkar inte) att; try o.'s oj at pröva sina krafter på; beyond human oj utöver mänsklig förmåga (makt);
[up]on the oj of med stöd (på grund ei. i kraft) av. 2. styrka, hållfast-, hållbarjhet, fasthet. 3. numerisk styrka [the
oj of the enemy]; what is your oj? hur många är ni? be there in [great] ~ inställa sig i stort antal; be below oj isht
& ej vara fulltalig; be up to (in full) oj isht X om truppstyrka vara fulltalig; be on the oj & vara införd i rullan.
~en [-(a)n] I. tr stärka, styrka; förstärka; o, a p.'s händas] styrka ngn, inge ngn mod.. II. itr tillväxa i

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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styrka, bli[va] starkare, ^ener [-ana] « Dgn som stärker &o, stärkande medel, F styrke|-dryck, -tår.

strenuous [stre'njuas] a° ivrig, oförtruten [supporter, worker], nitisk; trägen, rastlös [life], oavlåtlig [effort].

stress [stres] I. s 1. tryck av. mek., spänning, påjkänning, -frestDing; ~ of weather hårt väder; in times of oj under
pressande (påfrestande) tider. 2. vikt, eftertryck; lay o, on framhäva, poängtera, betona. 3. fon. ords ei. stavelses
betoning, tonvikt, accent; huvudton [the ~ is on the first syllable]; strong {weak) oj stark (svag) betoning;
secondary o, bi|accent, -ton; even oj jämn betoning [ss. i plum-pudding]: sentencesatsaccent. II. tr 1. fram|bålla, -
häva, betona, hävda. 2. fon. betona; a o,ed syllable en betonad stavelse. 3. mek. utöva tryck på.

Stretch [stretj] I. tr 1. sträcka, spänna, tänja [ut], töja [på]; sträcka ei. breda ut [over över]: ~ tight spänna
(sträcka) hårt: ~ o. s. sträcka (räta) på sig; ~ o.'s legs sträcka på benen; o, a p. on the ground sträcka ngn till
marken; ^ on the rack lägga på sträckbänk, pina; ~ forth {forward) sträcka fram; ~ out sträcka ut, räcka fram
handen. 2. överjdriva, -Skrida; göra våld på sanningen; tänja [på] ords betydelse, princip o. d.; ~ a point
överdriva, gå (sträcka sig) för långt, ge med sig se av. strain [« point], 3. S hänga. II. itr 1. sträckas (spännas,
töjas) [ut]; sträcka (töja) sig; om landskap &o sträcka (utbreda) sig [av. ~ away; towa ds mot]; ~ out sträcka ut, ta
ut stegen; rodd hala ut; /v» out into a gallop sträcka ut i galopp; in a ojing gallop i sträckt galopp. 2. -i* pressa. 3.
F skrävla, skarva, ljuga. III. s 1. sträckning, spänning, tänjning, töjning; on the ~ sträckt, spänd jfr 4., 9.; he gave
a yawn and a oj han gäspade och sträckte på sig. 2. sträcka; utsträckning, omfång: a ~ of years en rad (följd) av
år. 3. sträck; at {on) a oj i sträck [ten miles at a 4. ansträngning, [avspänning isht i vissa uttryck: put (set) On the
o, lägga på sträckbänk, tortera, pina; on the oj av. i [olidlig] spänning jfr 19. 5. överdrift, överskridande;
maktmissbruk of power]; stegring; by a oj of imagination, with the smallest possible o, of fancy med en [liten]
smula (aning) fantasi; by a o, of language med någon (en viss) överdrift, genom [att göra] våld på språket. 6.
riktning. 7. slag. 8. sport, rak sträcka på löparbana. 9. F skryt, skrävel; be on the oj skrävla, skarva jfr 1., 4. ~er [-
a] s 1. sträckare, spännare. 2. byggn. spänn-, bind|bjälke; sträcksten. 3. tekn. spännjram, -bräde, -järn; stötta, stag;
spröte 1 paraply &c. 4. sjuk-, likbår. 5. fotspjärn för rod-dare. 6. F skepparhistoria, lögn. ^er-bearer [-absara] s
sjukbärare. ~ing [-ig] s sträck-



ning, spännjing, -ande. [-i] a F elastisk, tänjbar.

strew [stru:] o, ed oj ed ei. o* ed oju tr strö [ut];

be-, över|strö [äv. ~ over]: widi. betäcka. Strewth [stru:]}] interj P död och pina! striatlle I. [strai'|it, -eit] a räfflad,
fårad, strim-mig, randig [av. o,d jfr följ.]. II. [-ei't] tr räffla, fåra, göra strimmig. -ion [-ei'Jn] s räff-ling, randning:
rand, strimma, stricken [strikn] (eg. åid. PP. av strike) a° 1. slagen; sårad. 2. biidi. svårt hemsökt, drabbad [with
av]; bedrövad, olycklig; a oj field en blodig valplats; o» in years se year. Strickland [stri'kland] npr. strickle
[strikl] s gjut. strykjträ, -bräda, strict [strikt] a sträng, noggrann, noga, bestämd, absolut, strikt [about med; in i;
with mot]; be ~ about av. hålla strängt på; in a ~ sense i egentlig mening (bemärkelse). ~ly [-li] adv strängt,
noggrant, rigoröst; i egentlig mening; ~ [speaking] strängt taget [av. to speak oj], reness [-nis] s stränghet,
noggrannhet, fasthet, bestämdhet; in oj [of law] efter lagens bokstav; in ~ [of speecA] i egentlig mening, i
strängaste bemärkelse, strängt taget. ~ure [-Ja] s 1. iak. förträngning, striktur. 2. isht pi. ojs anmärkningar, kritik
[on angående, över], strid [strid] ~den [-n] PP. av föij. stride [straid] I. strode stridden itr gå med långa steg,
kliva.r II. tr se bestride. III. s 1. långt (stort) steg, jättesteg, 'kliv'; stolt gång; biidi. av. fram-, storm|steg; at a (one)
~ i ett [enda]" steg; take an obstacle in o.'s oj kliva över ett hinder, klara ett hinder lekande lätt av. biidi. 2. skrev,
stridllent [strand|ant] o° om ljud skärande, skarp, gäll, gnisslande, -or [-a] s gnisslande el. knarrande [ljud], strife
[straif] s 1. strid[ighet], missämja, tvist, split, kiv; kamp; be at oj vara oen.«e (oförsonliga); be at oj with ligga i
strid (delo) med. 2. tävlan, rivalitet, strike [straik] I. struck struck (åid. stricken) tr 1. slå, träffa, slå till; slå på
(mot, i) [he struck me in the face; the clock ojs the hour; oj a blow (strike) for freedom]; be struck with (by)
drabbas, hemsökas av sjukdom &c. 2. slå, prägla mynt. 3. stöta (törna) emot, köra på [the ship ojs a rock jfr II.
5.]. 4. träffa (komma) på, hitta, finna, upptäcka t. ex. guld vid grävning. 5. & stryka flagg, segel [~[the]fiag; ~
sail]. 6. stryka [av] säd vid mätning. 7. mus. anslå ton; uppstämma; börja spela (sjunga). 8. stöta [in] svärd &o
[into i]; genomborra, döda, fälla, dräpa; om orm hugga [till], bita. 9. nedlägga, inställa arbetet; ~ work strejka. 10.
avlägsna, ta bort, riva byegnndsställning o. d. 11. bildl. slå, gripa, göra [starkt] intryck på, imponera på, frappera,
förvåna [I was struck by the change in

his deportment]. 12. om tanke/ idé <fcc falla ngn

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangstrike-breaker
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in, gå upp för ngn; förefalla ngn; a thought o>s him ngt faller honom in, han får en idé; it ojs me that äy. det står
klart för mig att; how does it o> yout vad tycker du (ni) om det? it ojs me as [being] unmanly det förefaller mig
(verkar) omanligt; it ojs me in the same light jag har samma intryck; the plan o,s me favourably planen tilltalar
mig. 13. om anblick, intryck &c möta ögat, framträda (te sig) för ngns blick; om ljud nå örat; fånga, fängsla,
tilltala sin-net; it o>s the eyes av. det faller i ögonen, det tilldrar sig genast ens uppmärksamhet. 14. avsluta,
träffa, göra upp avtal, k»p o. d.; sluta förbund. 15. injaga, sprida skräck [into i, hos; among bland]. 16. isht Am.
o. kolon, nå [fram till], komma till, stöta på en plats ka. 17. idiomatiska uttryck ~ an attitude inta en [teatralisk]
pose; ~ blind slå med blindhet, göra blind; oj a blow av. tilldela (ge) ett slag; ^ bottom nå botten; ~ camp & bryta
upp; ~ o.'s chest slå sig för sitt bröst; ~ o.'s colours stryka flagg; biidi. kapitulera [to för]; ~ dead (to death) slå
ihjäl, döda, dräpa; ~ dumb göra stum, förstumma äv. biidi.; ~ me dumb (iblind, ugly, vulgar) if P fördöme mig
[om] ja* gör det; a p.'s fancy leka ngn i hågen, sysselsätta ngns fantasi; ^ a jury välja en specialjury med
uteslutningar frän båda parternas sida; o> a light, slå eld, tända (stryka) eld se äv. följ.; ~ a match tända (stryka
eld på) en tändsticka; ~ oil påträffa olja vid borrning; biidi. göra ett fint fynd (kap); ~ it rich hitta en givande
guldfyndighet; biidi. bli rik med en gång; ~ root slå rot äv. Midi.; ~ tents ta ned tälten, bryta upp; nu a good thing
F göra ett fint fynd; ~ me ugly (vulgar) se oj me dumb. 18. med adv. el. prep. ~ down slå ned (till marken), fälla;
~ from stryka ngn från lista; ^ off hugga (slå) av; stryka [ut, bort] namn &c; draga av (från) summa; boktr.
avdraga, trycka; om förf. &c improvisera, kasta ned på papperet, skissera; nu off the agenda avföia från
dagordningen; nu out slå [fram] gnistor, Midi, framkalla; stryka [ut],' utplåna; hitta på. komma upp (fram) med



plan, idé; i hast skissera [upp] äv. biidi.; bryta \äg, bana; oj out a path for o. s. biidi. gå sin egen väg; ~ through
adv. stryka (korsa) över; genomborra; ~ up slå upp tait; stämma (spela) upp; slå på, röra trumma; ingå, stifta
bekantskap; i all hast [av]sluta fördrag; ~ With slå (fylla) med häpnad, skräck &c;

/v/ with dumbness Midi, göra stum (mållös). II. struck struck (aid. stricken) itr 1. slå [till], stöta, hugga [against
mot; at åt, efter, mot; on på]; the hour has struck klockan har slagit äv. biidi. 2. om vapen träffa [rätt], ta; nu
home träffa rätt; Midi. äv. göra verkan, träffa en öm punkt. 3. om åska, kula o.d. slå ned. 4. £ stryka flagg (segel);
Midi, kapitulera [to för]. 5. <£> stöta, köra, fastna på grund [the ship ojS on a rock jfr I. .?.]; stöta på grund; törna
emot. 6.

om tandsticka tända, ta eld ['x/S only on the box]. 7. slå rot. 8. slå in i viss riktuing, ta vägen, gå, styra [kosan]
mot norr &c [oj to the right]. 9. om gnista, ljussken, smärta &c flyga, jaga, ila; om ljus äv. tränga, bryta igenom;
om köld o. d. tränga, gå genom märg o. ben. 10. strejka [for higher pay]. 11. om orm bita (hugga) till. 12. om o
sk nappa. 13. smida se av. iron I. 14. ta ett år-, simjtag. 15. ^ om puls, hjärta slå [vani. beat]. 16. med adv. ei.
prep. oj at slå efter, måtta ett slag åt; angripa: Midi. äv. hota, vilja åt; ~ at the root (foundation) o/hota att
undergräva, söka komma till livs; ~ back slå tillbaka (igen); ~ for styra kosan mot, bege sig till; ^ in störta (rusa)
in; falla i talet, infalla, inflicka, avbryta; inblanda sig i tvist &c; om sjukdom slå sig inåt kroppen; ~ in with åid.
rätta sig efter, förena sig (instämma) med; ~ into störta in i; slå in på väg, spår; ~ into a trot falla in i trav; ~ off ta
(vika) av åt annat hån [to til']; om kyrkklocka börja ringa; ~ on prep. slå (falla) på, träffa, nå; Midi. verka (göra
intryck) på; hitta på; ~ out slå av alla krafter; sätta i väg med fart; sträcka ut; ta kraftiga simtag; ~ out for styra
kosan mot; nu out into kasta sig in på väg, av. Midi.; ~ out for o. s. gå sin egen väg; nu through prep.
genomtränga, -bryta, -lysa; ta vägen genom; nu to stryka flagg för; Midi, falla till föga för; ~ up mus. spela
(stämma) upp; röra trumman; om ljussken &c fladdra (slå) upp, stiga: ~ upon se oj on. III. s l.slag, hugg [at på,
mot]; klockas slag. 2. strejk; be on oj strejka; go (turn) out on oj [börja] strejka, nedlägga arbetet; the men (those)
on oj de strejkande; general ~ allmän (stor)strejk; sympathetic ~ sympatistrejk. 3. geoi., gruv. strykning. 4.
strykträ för mätning av süd; ~ measure struket mått. 5. strykbräde. 6 rikt olje-, malm|fynd; Midi, succé,
framgång. 7. fisk. stor fångst. 8. prägling av mynt. ~-breaker [-breika] s strejkbrytare. ~r [-a] s 1. ngn ei. ngt som
slår; boll slagman; tennis, äv. mottagare Eäv. oj-out]. 2. släggare, hammarsmed. 3. strejkjare, -ande. 4. slagstift
på gevär. 5. kiockkläpp. ~-pay [-pei] s strejkunderstöd.

Striking [strai'kig] I. a 1. slående; Midi. äv. påfallande, frapperande, överraskande; markant; effektfull, anslående,
gripande, imponerande. 2. i sms. slag-ur &c [oj force; oj-icork]; nu dis ance verkningskrets, träff., skotthåll. II. s
1. slående; klockas slag. 2. strejkande. 3. grundstötning. [-li] adv slående, på ett slående (träffande) sätt.

String [strig] I. s 1. sträng i olika bet.; snöre, tråd, snodd, band; fiber; sena: bladnerv; ~ of pearls (beads)
pärlband; have all the ojs in o.'s hand biidi. ha alla trådarna i sin hand; have two (many) o>s to o.'s bow ha två
(flera) utvägar att välja på, ha två (flera) järn i elden; make a o, of träda upp pärlor &c på ett band (snöre); pull
the ojs Midi, hålla (draga) i trådarna,
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sköta spelet; a second o, widi. a) en annan möjlighet att ta tm, en reservutväg; b) en som är näst bäst, en andra
rangens (klassens) spelare etc.; the first o,s de allra bästa; touch a ~ büdi. röra vid en sträng. 2. ledband, koppel;
lead in a have on (in) a put on a ~ biidi. föra i ledband, leda (narra) ngn vart man vill. 3. lång rad [a o, of camels
[-(carriages)];-] {+(car- riages)];+} serie, följd, kedja; ramsa [a ~ of Oaths]; fågelSträck; knippe fisk på snöre. 4.
biljard poängtavla; [poängjställning. 5. Pi. o,s sträng-, stråkinstrument, 'stråkar'. II. strung strung tr 1. förse med
sträng[ar], stränga [upp]; poet. stämma strängiustrument. 2. spänna sträng ei. båge; biidi. äv. stålsätta, stärka,
liva; highly strung om pers. ei. nerver över|spänd, -känslig. 3. träda [upp] pärlor &c; draga, sträcka taggtråd o. d.



längs, över, kring ngt; hänga på snöre o. d.; biidi. sammanföra; ~ together sammanlänka, förena. 4. skala av,
plocka [bort] [ = 1. strip], 5. behänga [with med]. 6. Am. S lura. 7. ~ up F hänga ngn. QI. strung strung itr I.
komma (gå) i rad. 2. om vätska bli klibbig (trådig, seg), <%/-band [-bændjs stråkorkester, ^-bean [-bi:n] s Am.
tursk böna, rosenböna. /v-board [-bo:d] s byggn. sida, vangstycke i trappa. ~-course [-ko:s] 8 byggn.
gördelgesims. <^ed [-d] a strängad; sträng-instrument, stråkkvartett.

stringenücy [stri7n(d)39n|si] s 1. om bestämmelse, bevis, krav &o skärpa, stränghet, stringens, beviskraft,
[efter]tryck, styrka. 2. börs. stramhet, knapphet, depression, -t [-t] a° 1. sträng, bindande, eftertrycklig,
ofrånkomlig, tvingande, skarp, drastisk [take o* measures against]; more oj äv. skärpt; jfr föreg. 2. börs. stram,
tryckt, knapp.

stringller [stri'gjo] s 1. byggn. bindbjälke. 2. i* stringer. 3. jämv. lång|sliper,-syll. 4. s« string-'board. - -halt [-
ho:lt] s veter. tuppspatt.

Stringham [stri'gom] npr.

stringli-piece [stri'g|pi:s] s byggn. sid-, vang|-stycke. -y [-i] a 1. trådig, fibrös; senig äv. om pers. 2. om vätska
klibbig, seg, 'lång', -y-bark [-iba:k] s bot. eucalyptus, gummiträd.

1. strip [strip] regetb. ei. o,t I. tr 1. draga (stryka, skala, riva, kläda, taga) av; [-[av]-barka;-] {+[av]- barka;+} flå
[av] [äv. ~ off; from (off) från]; blotta; plundra; tömma [of på]; ~ of äv. avkläda; fråntaga, avhända, beröva ngn
(ngt) ngt; ~ off the skin flå av skinnet; <v/ the skin of flå [skinnet av]; <v naked (to the skin ei. bare) klä av inpå
bara kroppen. 2. strip a tobaksblad. 3. d* rigga av, avtackla. 4. ~ up kavla upp ira. II. itr 1. klä[da] av sig. 2. flås
(rivas, tagas) av; om bark èco äv. lossna.

2. strip [strip] s «mai remsa, strimla; papperslapp; tyg-, jord &ebit, stycke; a mere t*, of a boy bara en liten pys.

strips [straip] $ 1. strimma, rand. 2. smalt band, remsa, strimla; & galon, snodd, tress, chev-

ron. 3. Am. parti&ofärg; typ, sort. 4. åid. [vam. pi. ~ä] piskrapp, slag; pisk, prygel. ~d [-t] a randig, strimmig.

stripling [stri'plig] s yngling, [pojkspoling.

stripplled [strip|t] a avklädd, naken, utan kläder, -er oj s ngn (ngt) som drager [-(kläder, tager &o) av. -ing [-ig] s
1. av|klädning, -barkning &c. 2. koii. ei. pi. ~s uv|skalade (-dragna &c) delar, bitar, skal.

stript [stript] biform tm stripped, se strip.

stripy [strai'pi] a randig, strimmig.

Strivlle [straiv] strove striven itr 1. sträva, bemöda (anstränga, vinnlägga) sig, uppbjuda all kraft [to int att, om
(för) att; for (after) efter]; ~ against the stream arbeta (streta, kämpa) mot strömmen; ~ at effect lägga an på
effekt. 2. strida, kämpa; tävla [against mot; with med; for för, om], -èn [strivn] pp. av föreg. -ing [-ig] s ofta i pi.
1. strävan[de], ansträngning, ävlan, traktan. 2. strid; tävlan.

stroblla [strou'b(a)il, stro'b-] s bot. kotte, kott-frukt.

strode [stroud] imp. av strids.

1. stroke [strouk] I. s 1. slag i oitka bet.: a) slag, hugg, stöt [with one ~ of his sword]; oj of lightning blixt; the
finishing ~ nådestöten jfr 4.; b) [klock]slag; on the ^ komma på slaget, punktligt; it is on the o* of nine klockan
är på slaget (precis) nio; c) kolvslag [of [-piston];-] {+pis- ton];+} d) vingslag [of wing]; e) pauslag [of the pulse
(blood)]; f) läk. slag[anfall] [av. ~ of paralysis (apoplexy)], sjukdomsattack; g) biidi. ett hårt slag [to, upon för
ngn]; ~ of calamity olycka; h) at a (one) o* med ett slag, med ens, i ett tag. 2. regeib. rörelse ss. a) simtag; 6)
stråk|drag, -tag; (?) årtag; rodd, sätt att ro; row a fast (long) ~ ro med snabba (långa) [år]tag. 3. akterroddare,
strok[e] som ror akter-åran; pull (row) o, ro (sköta) akteråran. 4. penn-, penseldrag, streck; with a o, of the pen
med ett enda penndrag; give the finishing o* to lägga sista handen vid, flnputsa, överarbeta, fullända jfr /. 5.
biidi. skickligt drag, kupp, djärvt schackdrag, grepp, försök; lyckad affär, bragd, prestation; ~ of business lyckad



(fin) affär; ~ of luck stor tur; ~ of policy politiskt schackdrag; ~ of work arbetsprestation, arbete; vani. i nek. sats
he has not done a ~ of work han har inte gjort ett skapande grand. 6. lycklig idé, infall; ~ of genius snilleblixt; ~
of humour (wit) kvickhet. 7. lyckad formulering, vändning, karakteristik. II. tr sport, ro akteråran i båt, lag.

2. Stroke [strouk] I. tr stryka sakta med handen, smeka; släta [till, ut], glätta; ~ against the hair, the wrong way
[of the Aair] stryka mothårs (mot luggen), biidi. förarga, reta; ~ down biidi. lugna, blidka. II. s strykning med
handen, smekning.

strokeli-oar [strou'kjo:] s 1. takt-, akterjåra. 2.
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stubbled

se följ. -sman [-sman] s akterroddare, strok[e]

som ror akteräran o. anger takten.

Stroll [stroul] I. itr ströva, vandra, promenera, flanera, gå i sakta mak; ströva (vandra) omkring [äy. ~ about]',
ojing player (actor) kringvandrande skådespelare. II. s [-[kring]-strövande,-] {+[kring]- strövande,+} vandring,
promenad [g o for (take) a ~er [-a] s 1. vandrare, flanör. 2. kringvandrande skådespelare, komediant. 3. isht
Skotti. vagabond, lösdrivare.

Stromboli [stro'mboli, -ba-, strombou'li], St. Ronan [sint ro'nan, -rou'-] nprr.

Strong [strog] I. a 1. stark i olika bet., ej om mekanisk kraft, starkt byggd; kraft|ig, -full; om storm o. d. äy.
häftig; 8trid ström; om grepp, övertygelse fast, orubblig; om [under]stöd äy. energisk; om minne är. god; ~ drink
äy. 8pritdryck[er]; ~ man äy. atlet; biidi. kraftkarl; ~ measures äv. kraftåtgärder; ~ of will viljekraftig. 2. fast,
befäst stad &c. 3. frisk och stark, återställd efter sjukdom. 4. penningstark, solid firma &C. Ö. [man]stark Eäv. ~
in numbers]: how many o> are youf we are 14 ^ hur många [man] är ni? vi är 14 man starka. 6. skicklig, duktig,
styv [in i], 7. om språk ei. stil energisk, kraft-, kärnjfiill. 8. ivrig, nitisk, varm anhängare; inbiten, orubblig,
extrem partiman &c. 9. om lukt ei. smak skarp, frän; härsken. 10. F om avgift, pris o. d. dryg, grovt tilltagen. 11.
idiomatiska uttryck by the oj arm (hand) med våld; ~ house äv. befäst hus, borg; ~ language kraftj-språk, -ord pi;
okvädinsord pi.; ~ mind äv. själsstyrka, karaktärsfasthet; be oj \uplpn a) F ivra för, hålla styvt på; b) om intryck
&c, stå levande (tydlig) för ngn, behärska ngn;

room kussajrum, -valv; nu wall brandmur. II. adv starkt Evid vissa verb ss. blow, smell3; come (go) it oj F a)
ligga i, knoga; b) överdriva, bre[da] på, ta[ga] till [för mycket] Eäv. pitch it oj]; go it oj äv. leva undan; going oj F
kraftig, spänstig, oförsvagad, oför-brännelig; be going oj äv. frodas, blomstra; vara vid full vigör. ~-box [-boks] s
kassa-, penningjskrin. ~er [-ga], ~est [-gist] komp. o. sup. av strong. o>-fisted [-fi'stid] a handfast, ^headed [-
he'did] a halsstarrig, envis, ^hold [-hould] s fäste, bålverk äv. biidi. ~ish [-ij] a ganska stark &c. ~ly [-li] adv
starkt, kraftigt &c; ~ object äv. göra kraftiga invändningar, bestämt protestera, ^-minded [-mai'ndid] a 1.
karaktärsfast, viljestark, energisk. 2. emanciperad kvinna. ~-set [-set] a kraftigt byggd, undersätsig. ^-willed [-
wild] a viljejstark, -kraftig, bestämd, orubblig.

strontium [stro'nJ(i)am] s kem. strontium.

Strop [strop] I. s 1, [rak]strigel. 2. & stropp. II. tr strigla.

strophile [strou'f|i] (pi. -es [-iz] ti.-æ [-i:]) s strof isht i grekisk poesi. -ic[al°] [stro'fik, -(a)l] a stro-fisk jfr föreg.

Stroud [straud] npr. strove [strouv] imp. av strive. strow [strou] o.ed ei. o,ed aid. birorm till strew. struck [strAk]
(imp. o. pp. av strike) a 1. slagen; Midi. äv. bestört, frapperad, gripen, träffad [with av]; be oj all of a heap F stå
som fallen från skyarna (handfallen). 2. betagen [with i].

structur al [strA'ktJajral] a01. byggnads-, bygg-+nadsteknisk; ~ iron fasonjärn. 2. organisk, -e [-] s 1. struktur,



byggnad, sammansättning, organisation [the oj of society]. 2. konkr. byggnad[skomplex]; byggnadsverk,
struggllle [strAgl] I. itr 1. kämpa, strida, brottas äv. Midi, [against mot; for för, om; with med; to inf. för att]: ~
for existence kämpa för sin tillvaro. 2. streta, sprattla, slå omkring sig; vrida sig, våndas, arbeta för att komma
loss 4c; ~ for breath kippa efter andan; nu to o.'s feet arbeta sig (söka komma) upp igen. 3. med adv. el. prep. nu
along knoga (streta) framåt; nu on kämpa vidare; knoga på, sträva framåt; ~ out of arbeta sig [ut] ur (från); <v,
through arbeta sig (kämpa, knoga) igenom. II. 8 1. kamp, strid, brottning [the ~ for existence (life)]; Midi, äv.
ävlan. 2. stretande: vånda, kval; möda; motstånd, -er [-a] s en som kämpar (brottas &c), kämpe, -ing [-ig] a°
kämpande; biidi. äv. betryckt, nödställd. Struldbrug [strA'ldbrAg] npr. Strum [strAm] I. itr o. tr hamra, dunka,
slå, trumma, klinka, knäppa [på] piano, gitarr &c [itr. äv. ~ away (o»)]. II. s klink[ande], knäppande p& piano
&c. strum a [stru/mja] (pi. -æ [-i:]) s läk. struma;

skrofler. strumpet [strA'mpit] s sköka, strung [strAg] imp. o. pp. av string.

1. strut [strAt] I. itr stoltsera, strutta, kråma (brösta) sig. II. s struttande [gång].

2. strut [strAt] byggn. I. s stötta, sträva, stödbjälke. II. tr stötta, stödja.

Struthers [strA'öaz] npr.

struthious [stru/Jpias] a strutsliknande; struts-

fågel.

Strutt [strAt] npr.

struttller [strA't|a] s kaxe, viktigpetter, högfärds-blåsa, -ing [-ig] s o. a stoltserande, kråmande.

strychnllia [stri'knjia], -ine [-ain, -in] s kem. stryknin.

St. Simon [sintsai'man], St. Thomas [s(i)nto'-

mas], Stuart [stju'at] nprr. Stub [stAb] I. s 1. stump; stubbe. 2. kort, grov spik; gammal hästskosöm. 3. hand.
talong. II. tr 1. [vani. nu np] gräva upp [med rötterna]; röja [bort stubbar &c från] mark. 2. o.'s toe stöta (stuka)
tån. nubed [-d] a 1. stubbjad, -ig. 2. avtrubbad, trubbig.

stubbllle [stAbl] s åker- &c stubb, -ed [-d] a
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stumble

stubb [ad, -ig. -e-field [-'fi:ld] s stubbåker, -y [-i] a stubb ig, -lik; om hår borstlik, sttäv. Stubborn [sU'ban] a°
envis, hårdnackad, oböjlig, halsstarrig. styvsint, omedgörlig, motspänstig, tredsk[ande]: a oj fact t-tt orubbligt
faktum. <x/ness [-nis] s envishet, hals-starrighet, oböjlighet &o, se »reg. stubllby [stA'b|i] a 1. stubb|ig, -lik. 2.
under-sätsig^ satt. 8. om hår borstlik. • -nail [-neil] se stub I. 2.

Stucco [stA'kou] I. (pi. ojes [-z]) s 1. stuck [»v. common gipsbrnk. 2. stuck |atur, -arbete [av. ~ work]. II. tr
bekläda (pryda) med stuck, gipsa. ~er [-a] s stuckjatör, -arbetare. Stuck [stAk] (imp. o. pp. av Stick) a 1. sitta,
köra fast; biidi. i knipa (klämma); on S [blixt] kär i. 2. fullsatt [with av]. o,-up [-Vp] a F uppblåst, inbilsk, viktig,
F mallig.

1. stud [stAd] s stuteri; hästbesättning, »uppsättning; avelshundar.

2. Stud [stAd] I. s 1. möbel-, beslags|spik, [-[ta-petserar]stift,-] {+[ta- petserar]stift,+} dubb, tännlika. 2. lös
skjort-, krag-, ibi. manschett|knapp. 3. stolpe i länk. 4. nitnagel; sprint. II. tr 1. beslå (besätta, pryda) med stift
&o, se föreg. 2. biidi. översålla, beströ, späcka [with med]; o,ded with stars är. stjärnbeströdd. *x/-bolt [-boult] s
skruvbult.



Stud-book [stA'dbuk] s kappiöpn. stam-, stuteri|-bok.

studding-sail [stAnsl, stA'digseil] s lä-, led|-segel.

student [stju:'dant] s 1. studerande [medical (itheological Ac) student: forskare [o/*, in i]; a ~ of äy. en (den) som
studerar (forskar i); of nature naturforskare; close (hard) oj flitig studerande (student), trägen forskare (läsare);
for private ojs bok till självstudium;

employee auskultant. 2. unit, stipendiat. ~sbip ["Jip] * 1* studentjliv, -tid. 2. univ. stipendium.

stud-horse [stA'dho:s]s stuterihäst, avelshingst. studied [stA'did] a 1. [instuderad. 2. över|-tänkt, -lagd, noga
beräknad, utstuderad, raffinerad artighet, fräckhet &c. 3. % lärd, bevandrad, hemmastadd [in i], studio [stju/diou]
(Pi. o,s) s konst, studio, ateljé, studious [stju:'dias] a 1. flitig, trägen i studier, vetgirig, kunskapstörstande. 2. om
studier boklig, lärd. 3. uppmärksam, noggrann, omtänksam, mån, angelägen, ivrig [of på, med, om; to inf., of .
.'ing på (med, om) att]; be oj of är. beflita (vinnlägga) sig om. 4. överlagd, utstuderad, minutiös noggrannhet &c.
~ly [-li] adv 1. noggrant, omsorgsfullt. 2. avsiktligt, med flit. ^ness [-nis] s [studie]flit; iver, om|sorg, -tanke, stud-
work [stA'dwa:k] s byggn. fackverk, study [stA'di] I. s 1. studium; [ut]forskning, +undersökning[ar]; läkning, -
ande [of av, i]; make a o, of ägna sig åt studiet av; for the

purpose of oj i studiesyfte. 2. [studie]ämne, lärdomsgebit, fack. 3. konst. o. litt. studie [on över]. 4. mus. etyd. 5.
teat, memorering, inlärande ar roil; be a good (slow)

2. ~ to inf., åid. bemöda sig om att, lägga an på att. 3. Am. F fundera, tänka.

Stuff [stAf] I. s 1. stoff, material, ämne; materia; doctor's oj F yani. förakti. medikamenter, mix tur, smörja [till
medicin]; this book is good (sorry) detta är en värdefull (jämmerlig) bok. 2. büdi. stoff, virke [of till; the oj that
dreams (heroes) are made of]; he has good oj in him det är gott gry i honom.

3. produkt, alster, vara; garden (green) oj trädgårdsalster, grönsaker. 4. [ylle]tyg; ~ gown yngre jurists ylletalar.
5. förakti. smörja, skräp, strunt, jox [what oj he writes!]; .. and oj rid uppräkn. .. och sådan där (annan) smörja; ~
and nonsense! nu pratar du strunt! none of your oj! prata inte smörja! 6. F mat, dryck; good ~ äv. visky; the right
oj om spritdryck 'rejäl vara'. 7. F bidrag, alster i tidning &o. 8. S schaber, pengar, kovan [vani. the oj; he has got
the 9. S stöld-, smuggeljgods. II. tr 1. stoppa [into i]; full|stoppa, -prop-pa, fylla [är. up; with med]; ~ o. s. with
stoppa i sig; ~ away stoppa undan; ~ out full proppa, uppstoppa. 2. stoppa (täppa) till. 3. kokk. fylla; späcka,
färsera. 4. stoppa upp fåglar Ac. 5. S ljuga ngn full. III. itr stoppa (proppa) i sig omåttiigt, föräta sig. o>er [-a] S
1. uppstoppare av fåglar 4c. 2. sadelm. &a stop-pare. finess [-inis] s 1. kvavhet, [-kvalmpg-het],-] {+kvalmpg-
het],+} instängdhet. 2. tilltäpp|thet, -ning i

hals, näsa. ing [-ig] S 1. abstr. o. konkr. Stoppning. 2. kokk. fyllning, färs, inkråm. *v.y [-i] o° 1. kvav, kvalmig,
instängd. 2. [till]täppt hals, näsa. 3. beslöjad, dämpad röst. 4. Am. F trumpen, tvär, sur.

stultify [stA'ltifai] tr 1. göra narr av, förlöjliga; ~ o. s. blamera sig, göra sig löjlig. 2. jur. förklara ngn
otillräknelig. 3. omintetgöra, gäcka, undergräva plan &c.

stum [stAm] s ojäst vin.

stumbllle [stAmbl] I. itr 1. snava, snubbla, stappla [against mot; at på; over över, på]; ~ [•upon] oväntat stöta
(råka) på; oj into oväntat råka in i. 2. stamma, hacka i sitt tal. 3.
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stymie

biidi. falla, fela, synda. 4. ta anstöt, stöta sig [at av, på]. II tr aid. biidi. stöta, väcka betänkligheter hos, bry. III. s
1. snavande, snubbljande, -ing. 2. fel[steg]; misstag, -er [-a] 8 en som snävar 4c. -ing-block [-igblok] 8 stötesten,
förargelse[klippa].



stumer [stju/ma] s S fal>k check (sedel 4c).

1. stump [stAmp] konst. I. s stomp. II. tr stom-pera.

2. stump [stAmp] I. s 1. stump; stubbe, stab-be, kubb. 2. kricket grindpinne. 3. skämts, pl.

ben, 'påkar' [sém* your 4. pi. skagg-4c stubb. 5. uispr. Am.; stubbe använd som 'talarstol'; go on (take) the ~ ge
sig ut på valturné (agitationsresa), tala vid valmöten; ~ orator folkmötes-, val|talare; ~ oratory agitatorsjargong,
folkmötesretorik; ~ speech valtal. II. tr 1. stympa, hugga (skära) av. 2. röja [bort stubbar från] mark. 3. kricket slå
ut slagman genom att slå ned grindpinne [äv. oj OUt], 4. hålla valtal i, agitera i valkrets 4c. 5. F förbluffa, -brylla,
-virra, sätta ngn på det hala, göra ngn [alldeles] ställd; kugga; I am jag är alldeles rådvill (perplex). 6. Am.
utmana, trotsa. 7. ~ up a) gräva npp med rötterna; b) utmatta bäst; c) S t punga ut med pengar. 8. ~ it S traska [till
fots] jfr III. 2. III. itr 1. linka, traska, stulta, stövla. 2. hålla valtal, agitera [äv. ~ it jfr II. £.]. 3. S punga ut med
pengar [äv. ~ up]. ~er [-a] s 1. S kricket grindvakt. 2. valtalare, agitator. 3. F kuggfråga, kinkig uppgift, krux. [-i]
a° 1. stubbig; trubbig näsa 4c. 2. kort [och tjock], undersätsig, satt, knubbig.

Stun [stAn] I. tr 1. bedöva with a blow; f^ned by the roar]. 2. överväldiga; o,ned äv. häpen, förbluffad [with
över]. II. s bedövning; widi. häpenhet.

Stung [stAg] imp. o. pp. av sting.

stunk [stAgk] imp. o. pp. av stink.

stunnller [stA'nja] s F 1. väldig överraskning, stor sensation. 2. en riktig baddare, klippare; he is a ~ av. han är
makalös ('fin'), -ing [-ig] a° 1. bedövande. 2. överväldigande; F överdådig, storslagen, stilig, underbar.

Stunsail, stuns'i [stAnsl] se studding-sail.

1. stunt [stAnt] s S urspr. Am. glans-, sensations|-nummer, konststycke, succé; reklam|nyhet, -trick:
[sport]evenemang organiserat t. ex. av en tidning [newspaper ~ flying konstflygning.

2. stunt [stAnt] tr hämma [i växten], förkrympa; biidi. äv. hejda, återhålla; o>ed äv. knuten i växten, dvärglik,
outvecklad, dvärg-träd; o, ed pine (flr) martall.

1. stupe [stju:p] iak. I. s varmt omslag. II. tr lägga varma omslag på (om).

"2. stupe [stju:p] s S dåre, idiot.

stupellfaction [stj^pilfae'kj'Mn] s 1. bedövning; dvala, slöhet. 2. häpnad, bestörtning, -fier [--faia] s iak.
bedövningsmedel, narkotikum, -fy [--fai] tr 1. [be]döva; förslöa. 2. göra

häpen (bestört), överväldiga, för|stena, -lama.

stupendous [stju(:)pe/ndas] a° häpnadsväckande, oerhörd, överväldigande, vidunderlig; kolossal, enorm, ofantlig,
^ness [-nis] s [oerhörd] sensation; vidunderlighet; jätte|-mått, -proportion, stupid [stju/pid] a 1. dum, enfaldig,
obegåvad; slö, trög. 2. tråkig, ledsam plats, kväii 4o. ~lty [--'iti] « dumhet, enfald, dårskap; slöhet. Stupor
[stju:'pa]s dvala, okänslighet, domning, letargi; Midi. äv. andlig slöhet, likgiltighet, förslappning, apati; häpnad,
sturdlliness [sta:'di|nis] s 1. [kropps]styrka, kraftig byggnad (växt), kraft. 2. mannamod, beslutsamhet,
ståndaktighet, -y [-] a° 1. storväxt, kraftig, handfast, bastant, stark. 2. beslutsam, käck, ståndaktig, rakryggad, [-
[prin-cip]fast,-] {+[prin- cip]fast,+} orubblig, orädd. 3. härdig växt. sturgeon [sta'/dgan] s zooi. stör. stutter
[stA'ta] I. itr stamma. II. tr [fram-] stamma Eav. ~ ont]. III. s stamning. ~er [-ra] s stammare, on stammande.

1. sty [stai] I. s [svin]stia, svinhus; biidi. av. lastens näste. II. tr stänga in gris [i stia].

2. sty [stai] s läk. vagel.

Stygian [sti'dgian] a stygisk, underjordisk; dyster, svart som Styx.

1. style se stile.

2. style [stail] I. s 1. konst., litt., byggn. 4o stil; maner, sätt; typ, sort, modell, fason, mönster, utseende; nytt 4c



mod; good ~ av. god ton, fint uppträdande; bad ~ av. olämpligt (ofint) uppträdande; in o* belevat, comme-il--
faut, elegant, i hög stil, efter högsta modet; live in [great ei. high] leva på stor fot, leva flott, slå på stort; in the ^
of av. i stil med, i samma stil som; in (on) the old ~ äv. på gammalt maner; that's your ^ F så ska det vara! Louis
XIV o* Ludvig XIV:s stil; ~ of reasoning resonemang; words (clauses) of juridiska termer. 2. stil, tideräkning. 3.
konst, gravstickel; [rader]nål. 4. antik, stilus. 5. grammof. el. telegr. Stift. 6. läk. sond. 7. visare på solur. 8. titel,
benämning [the ~ of Esquire]. 9. hand. firma[namn] [under the ~ (ei. firm) of]. II. tr titulera, benämna, kalla;
beteckna [it was folly]. ~t [-it] * 1. stilett, liten dolk. 2. konst, [rader-] nål. 3. iak. liten sond.

stylish [stai'lij] a stilig, flott, vräkig, prålig. ~nesS [-nis] s elegans, prakt; flotthet, vräkighet.

stylist [stai'list] s stilist. ~ic [- -'ik] o (^ally

adv) stilistisk, stylite [stai'lait] s kyrkohist. stylit, pelarhelgon. stylo [stai'lo|u] »rkortn. töt följ. ^graph [-græf, -
gra:f, -la-] s reservoarpenna [av. ~ pen]. graphic [-græ'fik, -la-] a; ~ pen se »reg. Stymie [stai'mi] s golf. bolls läge
'i mask' mellan annan boll o. ett hål 'maskläge'.
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sublunary

styptic [sti'ptik] s ©. a blodstillande [medel]. Styria [sti'ria] npr Steiermark. [-n] I. a

steiermarksk. II. s steiermarkare. Styx [stiks] npr [cross the <v; as black as Suabia [swei'bia], ~n [-n] se Swabia,
o*n. suable [sju(:)'abl, su(:)-] a isht Am. åtalbar. Suaki lm [sjua/kilrn, sju'aki|m], -n [-n] nprr. suasllion [swei^n] s
övertalning, -ive [-siv] a0

se persuasive. suavlle [sweiv, swa:v] a° 1. ljuv[lig]. 2. om pers. älskvärd, förbindlig, [mjuk och] behaglig i sitt
sätt, blid. -ity [swæ'viti] s yttre älskvärdhet, förbindlighet, blidhet. sub [sAb] s F förkortn. för subaltern,
subordinate,

subscription, substitute. subüacid [sAb|æ'sid] a syrlig, -agent [-[-ei'd-3ont]-] {+[-ei'd- 3ont]+} s underagent,
subahdar [surbada:'] s ind. infödd sepoyskapten. subllaltern [sA'b|(a)ltan, -o'/ltan] I. a underordnad. H. s
underordnad [tjänsteman]; X sub-alter n[officer]. -aquatic [-akwae'tik] a, -aque-ous [-ei'kwias] a undervattens-
vaxt Ac. -arctic [-a/ktik] a subarktisk. - -branch [-bra:nj] s underavdelning; filial, -class [-kla:s] s mest bot. ei.
zooi. underklass, -committee [-kami'ti]s underkommitté. -conscious|-ko'nJas] dunder-medveten. -cutaneous [-
kjutei'nias] a° anat. subkutan, [liggande] under hnden. -deacon [-di/kn] s kat. kyrk. sub-, under|diakon. -dean [-
di:'n] s kyrki. subdekan. -divide [-divai'd] tr underindela, -division [-divi^n] s 1. underindelning. 2.
underavdelning, subdullal [sabdju'|al] s underkuvande, -tryckande. -e [sabdju:7] tr 1. under|kuva, -trycka,
be|tvinga, -segra, lägga under sig, kuva, tämja, få makt med; biidi. äy. tygla passion o. d.; ~ o.'s flesh späka
köttet; o. s. to biidi. böja sig under. 2. dämpa, mildra ton, färg Ac; &T. lågmäld, matt röst Ac; försynt, behärskad,
stilla, -er [-a] s be|tvingare, -segrare, subedit [sAbe'dit] tr 0m underredaktör utgiva, redigera. ~or [-a] s
underredaktör, andre redaktör, redaktionssekreterare, subllhead [sA'bhe'd] s 1. underavdelning. 2. underrubrik, -
jacent [sabd^ei'sant] a° underliggande, nedanför liggande, lägre, subject I. [sA'bd3ikt, -ekt] a 1. under|kuvad, -
lydande, -dånig, -såtlig; lyd-rike; lydande [Jo under]; be ~ to .äv. lyda under, stå i beroende av jfr 2. o. 3, 2. ~ to
utsatt för, underkastad sjukdom, förändring Ac Ewe are all ~ to the laws of nature]; be ~ to av. utsättas för, lida
(plågas) av, undergå, ej slippa [från] jfr 1. o. 3. 3. .• to beroende av; för|bunden (•knippad) med rörbehåll o. d.;
ofta som prepos. uttr. Under förutsättning av [~ to your approval (consent)]; be ~ to äv. bero av (på); förutsätta; ~
to such conditions as på sådana (de) villkor som; to correction med reservation för eventuella felaktigheter; ~ to
certain restrictions med vissa inskränkningar jfr 1. o. 2. 4.

aid. nedanför liggande [ — subjacent], II. [sA'b-gikt, -ekt] s 1. undersåte [he is a ~ of Great Britain], 2. gram. o.
filos. subjekt. 3. samtals-, skol-&c ämne, stoff; fråga, föremål för diskussion Ac [of till, för; for för]; change the



~ byta om samtalsämne, tala om något annat; wander from the komma bort från ämnet; a ~ for conversation ett
samtalsämne; the ~ of the conversation samtalsämnet; on the ~ äv. angående detta, härom; on the ** of angående,
om, på tal om; as (while) we are on the ~ medan vi äro inne på den frågan (saken). 4. konst, motiv, ämne. 5 mus.
tema. 6. anledning, skäl, orsak, källa tm glädje Ac; föremål för löje, medlidande Ao [of for till, för; a for (of)
ridicule], 7. person behäftad med [-njukdomO»-aniag]-] {+njukdomO»- aniag]+} [a bilious /x,]; patient. 8.
person försöks-objekt. 9. anat. lik för dissektion. III. [sabdje'kt] tr 1. underkuva, betvinga, underlägga sig, tvinga,
till underkastelse [to under]; ~ o. s. underkasta sig [to ngn]. 2. utsätta, prisgiva [to för, åt]; to äv. underkasta, låta
undergå prov o. d., göra till föremål för kritik; belägga med böter; äv. hemfallen [to penalty], ~ion [sabdge'kjn] s
underkuvande, betvingande; underkastelse, -dånighet, lydnad, beroende [to under, av]; keep (hold) in ~ be|tvinga,
-härska, hålla under sin lydno. subjectivlle [sabd^e'ktiv] a° 1. subjektiv. 2. imaginär, overklig. 3. ~ [case~\ gram.
nomi-nativ. -eness [-nis], -ity [sAbdjikti'viti] s subjektivitet.

subject-matter [sA'bdjiktmse'ta] s ämne, stoff,

innehåll i avhandling Ac.

subjoin [sabdjoi'n] tr bifoga, tillägga; the n*ed

table följande tabell, subjugatlle [sA'bd3ugei|t] tr underkuva, lägga under sig: biidi. kuva. -ion [---Jn] s [under-]
kuvande, betvingande äv. büdi. -or [-ta] s un-derkuvare, besegrare, subjunctive [sabd3A'gktiv] gram. I. a°
konjunk-

tivisk; ~ mood se wij. II. s konjunktiv. subllkingdom [sA'blki'ndam] s bot. o. zooi. underrike. -lease I. [-li:s] s
utarrendering (uthyrning) i andra hand. II. [-li:'s] tr utarrendera (hyra ut) i andra hand. -let I. [-let] s. II. [-le't] tr se
föreg. sublimllate I. [sA'blim|eit] tr kem. o. psykoi. sublimera; biidi. äv. förädla, adla [into till], höja. II. [-it] s
kem. sublimat; kvicksilverklorid [äv. corrosive -ation [-ei'Jn] s kem. o. psykoi.

sublimering; biidi. äv. för|ädling, -fining, -o [sablai'm] I. a° sublim, ädel, hög, upphöjd [from the ~ to the
ridiculous there is but one step]. II. tr o. itr kem. o. psykoi. sublimera[s]; biidi. äv. förädla[s], adla[s] [into till], -
ity [sabli'miti] s höghet, upphöjdhet, sublimitet, tankeflykt; the ~ of av. det sublima i. sublunar [sabl(j)u:'na] a
poet., ri, [-SA'b-1( j)unari] a sublunarisk, under månen [-[befintlig],-] {+[befint- lig],+} jordisk.
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submarine [sA'bmarim; adj. av. -- -] I. a under-vattens-båt Ac, submarin. n. s undervattensbåt, u-båt.

submerllge [sabma/jdj] I. tr ned|sänka, -doppa i Taiten; över|svämma, -skölja, dränka, sätta under vatten; av.
undervattens-växt; the o/d tenth 'samhällets olycksbarn' [mot».: the upper ten]. II. itr om undervattensbåt Ac dyka
ned; bnai. försvinna, -gence [-djans] s 1. se submersion. 2. Midi. försjunkande i tankar, själsfrånvaro, -se [-s] tr %
se submerge I. •sfble [-sibl] a o. 8 isht om undervattensbåt sänk-bar [dykbåt], -sion [-Jn] s nedsänkning [i [-
vatten];-] {+vat- ten];+} översväm|mande, -ning, dränkande, submissllion [sabmi'ljn] s 1. underkastelse, -
givenhet, -dånighet, lydnad [to under, för, mot]; självuppgivelse, eftergift, resignation, ödmjukhet. 2. jur.
hänskjutande [till [-skiljedom];-] {+skilje- dom];+} framläggande »v fråga [to inför], -ive [-siv] a° undergiven [to
under]; eftergiven, foglig, beskedlig, resignerad, ödmjuk, -ive-ness [-sivnis] s undergivenhet [to under];
foglighet, resignation, ödmjukhet, submit [sabmi't] I. tr 1. vani. ren. /x/ o. s. underkasta sig [to ngn]; o. s. to a p.
av. vara ngn underdånig. 2. ofta jur. underställa, förelägga ngn ett förslag o. d. [to ngn], hänskjuta [tO till];
hemställa, föreslå, inkomma med, inlämna, framlägga, föredraga förslag Ac [to till, hos, [in]för]. 8. ofta jur.
[vilja] framhålla, förmena, betona [that* 1 oj, is a false inference]. II. itr ge med sig, ge vika, resignera,
underkasta sig [to ngn, ngt]; ~ to a v. foga (finna) sig i, böja sig för (under), subordinate [sabo:'d(i)n|it] I. a°
underordnad av. gram. [to under]; lägre rang; ~ clause a*, bisats. II. [-it] 8 en underordnad. III. [-eit] tr
under|ordna, -kasta [to a th. [under] ngt], •ion [sabo:Minei'Jn] s underordnande, -ka-stelse, lydnad [to under, för];



underordnad ställning; beroende; & subordination, krigstukt.

suborn [sabo:'n] tr besticka, muta, tubba isht vittne [tO inf. till att]; köpa, betala ngn el. ngt med mutor, nation
[sAbo:nei'Jn] * bestick|ande, -ning, mutning, tubbande, lockande isfat tni mened, ^er [-a] s förledare, tubbare,
anstiftare [of till, av], subpoena [sa(b)pi:'na] jur. I. s stämning vid vite [av. writ of serve with a writ of oj se följ.
II. tr kalla inför rätta, [in]stämma, delge ngn en stämning, subüprefect [sArb|pri:xfekt] * underprefekt, -rent [-
re'nt] tr hyra ei. hyra ut i andra hand. -reption [sabre'pjn] s sanningens fördöljande, bedräglig framställning,
förvanskning av fak-ta; bedräglig åtkomst av ngt. subscribe [sabskrai'b] I. tr 1. underskriva, -teckna; skriva ngt
under (nedanför). 2. teckna [sig för] belopp, bidraga med, satsa summa [to, towards till]. II. itr 1. skriva under [to

ngt]; ~ to biidi. av. instämma i, biträda åsikt Ao. 2. subskribera, prenumerera [for, to på]. 3. teckna bidrag,
bidraga, satsa [to till]; teckna sig [for för belopp]; ~ for av. teckna belopp; the sum needed teas o,d several times
over den erforderliga summan övertecknades flera gånger. ~r [-a] s 1. under|skrivare, -tecknare. 2. aktietecknare;
bidragsgivare. 3. subskribent, prenumerant, abonnent [for, to på].

subscription [sabskri'pjn] s 1. underskrivande, -tecknande, -skrift. 2. teckning av aktier, bidrag &e [to till];
insamling, subskription [for till]; insamlat belopp, bidrag; set on foot (open, start, raise) a oj sätta i gång en
insamling. 3. subskription, prenumeration, abonnemang [for, to på]; årsavgift [av. ~ fee].

subsection [sA'bse'kJn] s underavdelning, moment.

subsequenllce [sA'bsikwan|s] s fortsättning, följd, efterföljd, -t [-t] a följande, efter-, på|foljande, senare; ~ to
efter tidpunkt, -tly [-tli] adv efteråt, senare, sedan; ~ to efter

tidpuukt.

subservlie [sabsa/v] tr befordra, gagna, tjäna syfte. -ience [-ians], -iency [-iansi] s 1. [-gagnande],-] {+gag-
nande],+} tjänlighet, befrämjande [to för, av], 2. underkastelse, servilitet, krypande [to under], -ient [-iant] a° 1.
tjänlig, gagnelig [to för]; ~ to a», underkastad, -ordnad ngn, ngt; make all things oj to o.'s interest låta allt tjäna
(underordna allt under) sina egna intressen. 2. Midi. krypande, servil, underdånig.

subside [sabsai'd] itr 1. om vatten Ao sjunka [undan]; sjunka (falla) till botten; kem. av. avsätta sig, falla Ut som
bottensats. 2. om byggnad o. d. sätta sig, sjunka. 3. om storm, vrede Ae lägga sig, avtaga, gå över, lugna sig; om
feber gå ned. 4. om pers., vani. skämts, sjunka ner i en stol [into i]; >v, into sleep falla i sömn. ~nce [-ans,
SA'bsidans] s 1. sjunkande [till botten]; sänkning; kem. [ut]fällning. 2. om byggnad sättning. 3. Midi. stormens
Ao avtagande, nedgång, dämpande, mildring, lugnande.

subsidiary [sabsi'd|iari] I. a° vani. om saker understödjande, hjälpande; subsidiär; subsidietraktat; understöds-
fond; hjälp-trupp; bi-flod; oj to medverkande (bidragande) till, underordnad ngt. II. s vani. i pi. 1. medhjälpare;
hjälp; pi. -iaries av. hjälptrupper. 2. dotterbolag, filial [äv. ~ company]. -ize [sA'bsidaiz] tr [under]stödja [med
subsidier]; betala [subsidier till] legotrupp Ao; b i'dl. av. köpa ngn. -y [sA'bsidi] s penningunderstöd;
[stats]anslag; subsidier.

subsist [sabsi'st] I. itr 1. bestå, existera, vara till, fort|vara, -leva. 2. livnära sig, leva [on på grönsaker Ac];
förtjäna sitt uppehälle, dra sig fram [by genom, på arbete]; oj on a p.'s charity leva på ngns barmhärtighet. II. tr
försörja, livnära. /^ence [-ans] s 1. existens,
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tillvaro. 2. underhåll, försörjning. 3. levebröd, uppehälle, bärgning, utkomst; means of o, existensmedel,
utkomstmöjlighet, näringsfång, förvärvskälla; gain (obtain) a ~ skatfa sig ett levebröd [by genom], ^ent [-ont] «
bestående, existerande; förefintlig, subllsoil [sA'b|soil] s jordbr. alv; /x/ plough alv-luckrare; /v, water



grundvatten, -species [-spr/Ji(:)z] 8 bot. o. »öl. underart, substance [sA'bstans] s 1. substans är. sios.;
[grund]ämne, materia, stoff; huvudbeståndsdel, kropp, kärna; btidi. är. huvudsak, sammanfattning, kontentan; in
oj i huvudsak, i allt väsentligt; i verkligheten; the ~ of är. det väsentliga i. 2. innehåll i mots, tm form. 3.
verklighet i mota. tm sken. 4. Midi. fasthet, märg, kraft. 5. åid. ägodelar, egendom; förmögenhet, rikedom [a man
of substantial [sabstae'nJ|l] I. a 1. verklig, materiell, kroppslig. 2. om byggnadsmaterial] o. d. stark, solid, fast,
kraftig, hållbar. 3. närande, kraftig, bastant [a oj meal]. 4. väsentlig, betydande bidrag, framsteg o. d. 5. om bevis,
skäl & o vederhäftig, saklig, fullgod, talande. 6. hand. solid. 7. välbärgad, förmögen. 8. i väsentliga delar sann, i
huvudsak riktig [the o* truth of the narration]. IL s pi. ojs väsentliga delar. ~ity [--iæ'liti] s 1. verklighet,
kroppslighet. 2. fasthet, styrka, soliditet. 3. vederhäftighet, äkthet. 4. välstånd. ~ize [-alaiz] tr förkroppsliga,
åskådligt gestalta, ^ly [-ali] adv 1. kroppsligen. 2. väsentligen, huvudsakligen; i allt väsentligt [we o, agree]. 3.
kraftigt, solitt byggd. o*ness [-lnis] se ojity.

substantiate [sabstæ'nji|eit] tr 1. förkroppsliga, gestalta. 2. biidi. befästa, stärka. 3. bevisa, bekräfta, dokumentera,
-ion [-1 -ei'Jn -nsi-] s 1. förkroppsligande. 2. bekräftelse, bevis.

substantivllal [sAbstant|ai'vl] a grant, substanti-visk. -e [--iv] I. a° 1. verklig, faktisk; väsentlig. 2. självständig. 3.
gram. substanti-visk; the oj verb verbet 'vara*. II. s substantiv.

substitutlie [sA'bstitju:|t] I. s 1. ställföreträdare, vikarie, ersättare, suppleant, ombud. 2. ersättningsmedel],
surrogat [for för]. II. tr 1. [in]sätta i stället [/or för]; ~ beer for wine utbyta vin mot öl, ersätta vin med öl. 2. eg.
oriktigt ersätta [by, with med], -lon [---Jn] s insättande [i stället], utbytande, ersättande [a mere oj of words for
reasons], -ionai [- - -Jnal] ställföreträdande, ersättande. sub8trat|um [sabstrei't|am] (pi. -a [-o]) s sub-strat;
underlag; underliggande jo>d-&clager. substructllion [sab<?trA'k|Jn]. *ure [-tja] s underbyggnad; grund[val] äv.
biidi. subllsume [sablsju/m] tr inne|fatta, -sluta, inbegripa [in, inta i]; nios. subsnmera. -tend

[-te'nd] tr geom., om elda Stå [mitt]emot vinkel.

subterfuge [sA'btafju:d3] s und[an]flykt, förevändning, svepskäl, kryphål biidi. subterranellan [sAbtarei'nj|an] a°
underjordisk, -ous [-as] a % se föreg. -ously [-asli] adv under jorden; uidi. i smyg, i det fördolda, subtillie
[sA'(b)til] a° * .« subtle. -ity [sabti'liti]

t ««• subtlety. subtilllization [sAXb)til|aizei'Jn] s 1. förjtunning, -fining; kem. förflyktigande. 2. hårklyveri. -izo
[--aiz] I. tr 1. vani. biidi. för|tunna, -fina; förädla, sublimera. 2. skärpa sinne &e. 3. biidi. hårdraga, tillspetsa. II.
itr vara spetsfundig, hänge sig åt (komma med) hårklyverier [about, on över, om], -ty [--ti] % se subtlety. sub-
title [sA'btaitl] s undertitel, subtllle [sAtl] a 1. subtil, skarp[sinnig]; spetsfundig; spekulativ. 2. biidi. hårfin
skiimad; svårjåtkomlig, -fattlig, obestämbar, gäckande. 3. raffinerad, utstuderad, utsökt konst &o; åid. skicklig
hantverkare. 4. skarp, genomträngande lukt. 5. åid. förslagen, knepig, listig, lömsk. 6. åid. tunn, fin. -ety [-ti] s 1.
subtilitet, skarpsinne, skärpa; spetsfundighet, hår-, ord|kly-veri. 2. hårfin distinktion, finess. 3. ett ämnes tunnhet,
tunn konsistens. 4. åid. förslagenhet, list, knep. -y [-i] adv subtilt, [hår]fint, skarpt &c, se subtle. subtract
[sabtrae'klt] tr av-, från|draga; subtrahera [from från]; ~ from äv. [för]minska. ~ion [-Jn] s fråndrag|ande, -ning,
avdrag; subtraktion, subtrahend [sA'btrahend] s mat. subtrahend, suburb [sA'ba(:)b] s för|stad. -ort; in the äv. i
utkant|erna (-en) av staden. ~an [sabar'bn] I. a förstads-, belägen i förstäderna (utkanterna). II. 8 förstadsbo,
subvention [sabve'njn]^ penningunderstöd, stats|-

bidrag, -anslag, subvention, subversion [sabva:'|Jn] s widi. omstörtning, störtande, kullkastande, undergång, fall.
-slve [-siv] a Midi, omstörtande, nedbrytande, ödeläggande, ödesdiger [of för]; samhälls-fientlig; be oj of av.
undergräva, -t [-t] tr biidi. störta, kasta över ända, nedbryta, undergräva. -ter [-ta] s omstörtare, förstörare. subway
[sA'bwei] s underjordisk gång, tunnel;

Am. underjordisk järnväg, tunnelbana, succades [sAkei'dz] 8 pl suckat, syltad frukt o. d. succedanejum
[sAksidei'nj|am] (pi. -a [-a]) s lat.

ersättningsmedel], surrogat, succeed [saksi:'d] I. itr 1. följa [to på, efter; day ojs to day]) ~ to av. efter|träda, -
följa, avlösa, komma efter; biidi. tillträda, komma i besittning av, övertaga egendom, ämbete &c efter ngn; ärva



ngn, ngt; ~ to the throne bestiga tronen efter ngn. 2. lyckas, ha framgång; gå lyckligt, slå väl ut; he ojed in
finding the letter han lyckades (det lyckades honom att) hitta brevet; he ojs in everything han lyckas

i allt, allt g&r honom ?äl i händer; nothing ojS with him ingenting [vill] lyckas för ho-

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangsuccess
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nom; oj with a p. ha framgång hos ngn. II. tr efter|träda, -följa, följa på [he ojed his father on (to) the throne; day
ojs day]. success [sakse's] s 1. lycka, med-, fram|gång, snccé; be a oj »v. göra lycka; prove (turn out) a oj bli en
[verklig] framgång, göra lycka, bli en (göra) succé; I wish you every o, jag önskar dig (er) all [möjlig] framgång;
with (without) o, med (utan) framgång; with no great oj utan större framgång; without ~ äv. med oförrättat
ärende; nothing succeeds like o* den ena framgången föder den andra, den mycket har får ännu mer. 2. åid.
utgång, resultat; bad (ill) oj misslyckande, olycka; good oj framgång, /vful [-f(u)l] a° framgångsrik, lyck|lig, -
osam, -ad; be o, äv. göra lycka, ha framgång, lyckas [in i; in . .-ing att inf.], succession [sakse'|Jn] s 1.
[ordnings]följd, serie, rad; in oj i följd, efter varandra [three victories in 2. efterträdande; tron-, arvs|-följd,
succession [av. order of ness [-nis] s sammanträngdhet, knapphet, korthet, succory [sA'kari] se chicory.

SUCCOtaSh [sA'katseJ, -Ot-] s Am. SUCCOtash maträtt av grön majs o. bönor.

Succoth [sA'kafc] npr.

succour [sA'ka] I. tr bispringa, undsätta, hjälpa, bistå. II. s 1. hjälp, bistånd, undsättning; & av. förstärkning. 2.
àid. hjälpare: pi. ojs hjälptrupper, ^less [-lis] a utan hjälp, hjälplös; utblottad, succulenlice [sA'kjulan|s] s
saftighet. -t [-t] a° saftig.

succumb [sakA'm] itr duka under [toför];digna

[under under]; to av. dö av sjukdom &o. succursai [saka:'sl] s filial [to, of under], such [sAtf\pron 1. sådan,
dylik, slik [at oj an hour; I never heard oj nonsense]; framför adj. så [at oj a late hour]; så stor [it gave me oj
pleasure; oj was his reputation]; and oj [like] F och dylikt, o. d.; oj another another oj en sådan till, ännu en
sådan; oj another foolish thing en likadan (lika stor) damhet [till]; ~ a (an) one aid. en dylik, en sådan [en]; ~ a
big one en så stor [en]; being the case då så är fallet, i så fall; he is no oj fool så dum

är han inte; »v was not my intention det var inte min avsikt; there was oj a draught that det drog så [förfärligt] att;
in ~ [o] manner that på ett sådant sätt att; ~ master oj servant sådan herre sådan dräng; we have had o. sport vi
har haft så skojigt; ^ and oj den och den orsaken &o [~ and oj results will follow from oj and oj causes]; oj a
thing något sådant; »n/ things [något] sådant; 1 shall do no oj thing det gör jag rakt inte, kommer aldrig på
frågan; no oj thing! visst inte! ingalunda! tvärtom! some oj thing något sådant (dylikt). 2. med as; as oj som
sådan, i denna egenskap; ^ as sådan som; pi. av. de som as are poor]; vars (vilkas) make ingen sett; framför
upprakn. [som] t. ex.; a man oj as you av. en sådan man som du (ni); <%/ as it is sådan den nu är (kan vara); ~
power as he still retains den [lilla] makt han ännu har kvar; have you oj a thing as a stamp? har dn (ni) möjligen
ett frimärke? there is oj a thing as vid hot o. d. det finns något som heter revansch ^ as <Oinf. sådan (så + adj.)
att den kan (kunde) ei. utan hjälpverb [Äts strength is oj as to enable him to do it alone]; the stuff is oj as might
interest anybody innehållet är sådant att det bör kunna intressera envar. 3. hand. ei. P densamma, den [those who
leave parcels in the train cannot expect to recover oj]. ~like [-laik] a dylik [isht i uttr. and oj o. d.; or oj e. d.].

suck [sAk] I. tr 1. suga [på]; dia, dägga [av. <v/ the breast (teat) of]; in|suga, -supa [from, out of från, ur]; ^ in
insuga, suga till sig; biidi. insupa jfr 3.; oj out suga ut; ~ up suga in (upp), suga i sig; draga (pumpa) upp vatten
&c; om strömvirvel suga (draga) ner; ~ o.'s paws (thumbs) av. suga [på] ramarna; ~ dry fullkomligt utsuga av.
biidi.; teach your grandmother to oj eggs se 2. egg. 2. Midi. ut|pumpa, -suga. 3. "v [in] S Inra E = cheat]. II. itr 1.
suga [at på]; dia. 2. oj up S skoi. ställa sig in, fjäska [to hos, för]. III. 8 1. sugning [at på]; take a oj at suga på. 2.
klunk, slurk; snaps. 3. S fiasko. 4. pi. ojs gott[er], godis, snask. 5. give oj åid. se suckle. <v,-bottle [-botl]* diflas-



ka. ~er [-a] s 1. isht zooi. sug|apparat, -organ, -skiva, -rör, -skål, -mun, -fot m. m. 2. diande (däggande) unge, isht
späd-, di gris. 3. zooi. sugfisk. 4. bot. rotskott, ö. pumpkolv. 6. Am. S parasit, snyltgäst.

sucking [sA'kig] a 1. sugande; diande, däggande; sug-, di-. 2. Midi. grön, färsk, oerfaren, oskyldig; ^ barrister av.
advokatämne. sxs-fish [-fij] * *ooi. sugtisk. ~-pig [-pig] s späd-, dijgris.

suckllle [sAkl] tr giva di, dia, dägga, amma. -Ing [-ig] s dibarn; diande unge; isht spädkalv.

suction [sA'kJ(a)n] s 1. sugning. 2. S spritförtäring, 'spritande1. ~-plpe [-paip] s sugrör.
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suggest

sv-pump [-pAmp] s sugpump. ^-sweeper [-swi:pa] s dammsugare, ^-tube [-tju:b] s sugrör.

suctorial [sAkto:'rial] a zooi. sug- skira &o.

Suda [s( j)u:'da] npr.

Sudan [su(:_)da:'n, -æ'n] sq Soudan.

sudarijum [sjud£'ari|am] (Pi. -a [-9]) s svetteduk.

sudatory [s(j)u:'datari] I. a svettdrivande; svettnings-, svett-bad. II. s 1. svettbad,[finsk] bastu. 2. l&k.
svettdrivande medel.

Sudbury [sA'dbari] npr.

sudden [sAdn] I. o plötslig, oförmodad, oväntad; bråd död; tvär krök o. d. II. S blott 1 uttr. [alt] of a »j [helt]
plötsligt, rätt som det är (var) [åid. är. on a (the) oj], o,\y [-li] adv plötsligt, med ens. ^ness [-nis]s plötslighet.

Sudeley [sju:'dli] npr.

Sudetic [sju(:)de'tik] a; the o> Mountains Su-deterna.

sudorific [sjujdari'fik, -do-] a o. s iak. svettdrivande [medel].

Sudfa [sir/dra] S Ind. 8Udra lägsta indiska kasten.

suds [sAdz] s pl såp-, tvåljlödder; tvål-, såp|-Vatten; in the oj S vara i knipa, i klämma; lämna i sticket.

Sue [sju:, su:] kortnamn för Susan[nah].

sue [sju:, su:] I. tr 1. jur. stämma, lagsöka [for för]; ^ out utverka. 2. aid. anhålla om, begära att få &c. 3. aid. fria
till. II. itr 1. jur. inleda process, processa [for om, angående, för att få (vinna)]; ~ for damages söka utfå
skadestånd. 2. bedja, an|hålla, -söka [for om; to hos]; ~ for äv. söka, begära råd, nåd 4c.

suède [sweid] s mockaskinn; /v/ gloves mockahandskar.

suet [s(j)u'it] s [njur]talg. ~y [-i] a talg|ig, -aktig.

Suez [su(:)'iz, sju(:)'iz] npr Suez [the o, Canal].

SUffer [SA'fa] I. tr 1. lida förlust, smärta &o, [få] utstå, genomgå, uthärda, [få] tåla, undergå lidande, förändring
&c; ~ capital punishment äv. -mista livet. 2. utt. låta [ — allow, permit; oj the little children to come unto me
bibi.]. 3. lida, tåla [I cannot ~ him]. II. itr 1. lida [from av; under under]; lida avbräck, ta skada, bli lidande Efrom
av; by genom, på]; <v in pocket F få sätta till (punga ut med) pengar. 2. ~ for få umgälla, [få] plikta (sota) för. 3.
# ljuta döden, avrättas, ^ance [-rans] s 1. tyst medgivande, samtycke, tillstånd, -låtelse; nu mest i uttr. [«/)]o7&
<x/ av ren barmhärtighet, [blott] på nåd[er]. 2. aid. lidande. 3. aid. långmodighet, fördragsamhet. *v,er [-ra] s 1.
en lidande, skadad, sjuk: be a oj by bli lidande på, lida (förlora) på; he will be the o» äv. det kommer att gå ut



över honom. 2. en dödsdömd, delinkvent. ~ing [-rig] s lidande [the o*s of Christ]; nöd.

Suffice [safai's] I. itr vara nog, räcka [till], förslå [for för; to inf. för (till) att]; <v it to say that må det vara (vare
det) nog sagt att.

II. tr aid. vara tillräcklig för, tillfredsställa.

sufficiency [safi'Jan|si] * 1. tillräcklighet; tillräcklig mäugd [of av]; hare a oj of ha tillräckligt av (med). 2.
[tillräcklig] utkomst, bärgning. 3. aid. kompetens, förmåga, duglighet. -t [-t] I. a 1. tillräcklig, nog [for för; to inf.
för (till) att]; be oj »v. räcka [till];suggester
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sum

till an idea Ac to a p.]; -v itself om idé Ao framställa sig, spira (dyka) upp; the idea did not ~ itself av. den tanken
föll mig inte in (gick inte upp för mig); be o,ed om atgard Ao dikteras, förestavas [%av]; falla sig naturlig. 2.
antyda. 3. föreslå, framkasta, hemställa [to för, hos; he a retreat (that they should retreat)]. 4. hypn. suggerera. ~er
[-a] s en suggererande av. bypn., upphovsman, anstiftare. ~ible [-ibl] a 1. [upp]tänkbar. 2. mot-taglig [för
suggestion]. ~ion [-Jn] s 1. ingivelse; idé, tanke, föreställning, [-[idé]asso-ciation;-] {+[idé]asso- ciation;+}
påminnelse [of om]. 2. antydan. 3. förslag, råd; at (on) the of av. på inrådan av. 4. hypn. suggestion. 5. en liten
aning, tillstymmelse, spår av ngt. ~ive [-iv] a° suggestiv av. hypn.; [tanke]väckande; idérik; tanke-diger;
betecknande titel, talande bevis; be ~ of påminna om, föra tanken till. <%siveness [-[-iv-nis]-] {+[-iv- nis]+} s
suggestiv (idéväckande) karaktär el. innehåll; idé-, associations|rikedom, suicidllal [sjuiisai'dll, s(j)ui-] a°
självmords-; biidi. självfördärvande. -e [---] I. s 1. självmord [commit 2. självmördare. II. itr begå självmord, sui
generis [sju/ai dje'naris] a iat., pred. ensam

i sitt slag, enastående, unik. suing [sju/ig] se sue. Suir Qua] npr; the ~ a0d. suit [sju:t, su:t] I. s 1. jur. rättegång,
process, mål, åtal Eäv. ~ at law]; bring a ~ against börja (föra) process mot, ta[ga] ut stämning på, stämma; carry
on a ~ ligga i process; go to ~ börja process, väcka åtal; ^ for divorce skilsmässoprocess, begäran on; skilsmässa.

2. vani. poet, bön, begäran, an|sökan, -hållan [for om]; make ~ for bedja (bönfalla) om.

3. frieri. 4. kortsp. färg; follow ~ bekäüna färg, biidi. följa exemplet, göra efter (likadant); long ~ av. långfärg; his
long (strong) ~ biidi. hans starka sida. ö. dräkt, isht mans-kostym [av. ~ of clothes]; dress ~ aftondräkt,
frackkostym; ~ of armour [full] rustning; ~ of mourning sorgdräkt. 6. hel uppsättning, rad, serie. 7. àid. följe, svit
[ = suite]. II. tr 1. passa, anstå; kläda [white

her]; lämpa sig (passa) för, vara lämplig för; tillfredsställa; passa till ngt, passa in i ngns planer; that will ~ me
det passar [mig], det blir bra [för min del]; ~ a p.'s convenience tillmötesgå ngn, låta ngn själv bestämma tid o. d.;
it f^ed my game det passade in i min plan; he is hard to o* av. han är kinkig; it him to a T det passar honom
alldeles utmärkt; the song her voice very well av. sången ligger väl till för hennes röst; ~ yourself! sök ut något
som passar dig (er)! bestäm själv! som du (ni) behagar! 2. an-, av|passa, lämpa [to efter]; ~ the action to the word
låta handling följa på ord[et]; ~ing the action to the word av. sagt

och gjort. 3. isht i pass, förse [with med]. 4. vara nyttig (bra) för ngns hälsa [the cold did not rsi me]. III. itr
passa, stämma överens, gå i stil med [with med], ^ability [-abi'liti] s lämplighet [to, for för], ^able [-abl] a
lämplig, passande [to, for för]; be o, av. passa; ägna sig tar. 'vableness [-ablnis] s lämplighet [to, for för]. <vably
[-abli] adv lämpligen, riktigt tillämpad &c. ~-case [-keis] s kostym-, res|väska för kläder, suitcase.

suite [swi:t] s 1. följe, svit. 2. rad, serie; isht a ~ of furniture ett möblemang, en möbel; a ~ oj rooms en fil av
(rad) rum, en våning. 3. mos. svit.

suited [sju:'tid, su:-] a lämpad, avpassad [to efter]; lämplig, passande, ägnad [for, to för]; be o, to av. passa (lämpa
sig) för.

suitor [sju/ta, su;-] s 1. jur. part, kärande, svarande. 2. friare. 3. en sökande, petitionär, supplikant [to hos; for till,



om].

Suke [s(j)a;k] npr kortnamn far Susan.

Sukey [su:'ki] I. npr se föreg. II. s F kittel, gryta [av. black

Suleiman [su:'leima:n, ---] npr Sulejman, So-liman.

sulk [sAlk] I. « [vani. pi. surmulenhet, trum-penhet, vresighet; be in the vara på dåligt humör, t jura. II. itr vara
sur (trumpen, tvär [with mot].

1. sulky [sA'lki] a° sur, vresig, trumpen, butter, tjurig.

2. sulky [sA'lki] s sulky travtävlings&kdon.

Sulla [sA'la] npr.

sullage [sA'lidg] s kloakvatten, slask, avskräde.

sullen [sA'lan, -in] buttei', trumpen, tvär, vresig, surmulen, tjur[skall]ig, dyster. <>;ness [-nis] s vresighet,
trumpenhet, surmulenhet, tjur[skall]ighet; dysterhet. [-z] s pl se föreg.; in the »v på dåligt humör, trumpen.

Sullivan [sA'livan] npr.

sully [sa'h] tr vani. widi. besudla, fläcka, smutsa [ned].

suiphllate [sA'lf |it, -eit] s kem. sulfat, -ide [-'aid] S kem. sulfid. -ite [-ait] S kem. Sulfit.

sulphur [sA'lt"|a] s kem. svavel. ~ate [-jareit] tr kem. svavla, impregnera (behandla) med svavel. <x,eous [-
ju'arias] a° kem. svaveljaktig, -haltig; svavel-inga Ac. ~ic [-ju'arik] a kem. svavel-; ~ acid svavelsyra. ~ize [-
jaraiz] tr behandla (röka) med svavel; vulkanisera. ~OUS [-'jaras, kem. -ju'aras] a° 1. kem. se oseous; ~ acid
svavelsyrlighet. 2. biidi. satanisk, djävulsk; om språk hädisk; frän, svidande satir. ~y [-ari] a svavel|aktig, -haltig,
-lik, -färgad.

sultan [sA'lt|an] s 1. sultan. 2. zooi. sultanhöns. ^a [-a/na] s 1. sultaninna. 2. [-sultan[a]rus-sin.-] {+sultan[a]rus-
sin.+} 3. se »reg. 2. ^ess [-anis] s ^ sultaninna.

sultrlliness [sA'ltr|inis] s kvavhet, kvalm[ighet]. •y [-i] a° kvav, kvalmig, tung, tryckande

hetta Ac.

sum [sAm] I. s 1. summa i olika bet.; belopp;
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sunlight

pris; "w total slut-, tota]|summa; for the ~ of för en summa av 10 pund; in * kort sagt, med ett ord; in ont ~ betala
aiit på en gång; the and substance of Midi. huvudsumman (kontentan) av, kärnan i. 2. räkneexempel, -uppgift,
tal; ~ in addition, addition o, additionstal; good at styv (slängd) i räkning; do (work) a räkna [ut] ett tal. II. tr o. itr
summera, addera [up ihop]: räkna;

up biidi. sammanfatta, jur. är. rekapitulera; to it all up kort sagt, med ett ord. sumac[h] [s( j)u:'mæk. Ju:'-] s bot.
sumak. Sumatra [su(:)ma:'tra, sju(:)-] npr. 8ummarlllly [sA'marlili] adv 1. i korthet, i sammandrag. 2. i«ht jur.
summariskt, utan vidare [omständigheter]; kort och gott. -Ize [-aiz] tr samman|fatta, -draga, hopsummera biidi. -y
[-i] I. a 1. kortfattad; ~ view kort Översikt. 2. Uht jur. summarisk, snabb[t verkställd] dom-, förenklad, enkel
metod &c; do justice on göra processen kort med. II. s sammandrag, översikt, resumé, summation [sAmei'Jn] s
[hop]summering; summa; büdi. är. inbegrepp.

1. summer [sA'ma] s F räknekarl.



2. summer [sA'ma] s byggn. bär|bjälke, -balk [är. rv-beam, *>*-treé].

3. summer [sA'ma] I. s sommar; in [the] ~ om (på) sommaren (somrarna); in the ~ of 1935 p& sommaren 1935;
~ lightning kornblixt[ar]; ^ solstice sommarsolstånd; day sommardag [äv. r>j-day]. II. tr hålla boskap över
sommaren; ha (hålla) på sommarbete. III. itr Skotti. o. Am. tillbringa sommaren Eat, in i, på]. ~-house [-haus] s
1. lusthus, paviljong. 2. % sommarställe, -villa, -stuga, ^w-like [-laik] a, ~ly I -li] a sommarlik.

summerllsault [sA'ma|so(:)lt], -set [-'set] se somersault.

summer-time [sA'mataim] s sommartid av. som

tidsberäkning.

summing [sA'mig] s [hop]summering; räkning;

oé-up sammanfattning, jur. av. rekapitulering. summit [sA'mit] s aiP. &c topp, spets, ås, höjd; biidi. av.
höjdpunkt; the ** of my ambition äv. min högsta ärelystnad, summon [sA'man] tr 1. [samman]kalla, in-, tillkalla;
jur. [in]stämma, kalla inför rätta; & inkalla. 2. upp|mana, -fordra; X uppmana till kapitulation. 3. fram|mana, -
besvärja Eav. ~ up]. 4. [vani. ~ up] uppbjuda energi, mod? tillkämpa sig lugn; ~ up [o.'s] courage av. bemanna
sig, fatta mod. <^er[-a] s hi*t. rättsbetjänt, stämningsman; jfr av. föreg. ~S [-z] I. (pi. ~»es [-ziz]) s I. kallelse;
jur. stämning far. writ of >J]\ & inkallande, inställelseorder; ~ home hemkallelse; serve with o ^ jur. [in-]
stämma. 2. befallning, maning, bud, signal. S. & uppmaning att kapitulera [äv. to [-surrender].-] {+sur-
render].+} II. tr jur. [in]atämma. sump [sAmp] s avlopps-, kloakjbrunn.

sumpter [sA'm(p)ta] s aid. packhäst [av. o^-horse]. sumptuary [sA/m(p)tjuari] a utgiftsreglerande

förordning o. d.; »x/ law överflödsförordning, sumptuous [sA/m(p)tju9s] a° kostbar, luxuös, präktig, praktfull,
överdådig, storslagen, om màitid av. kräslig.

sum-total [sAOmtou'tl] (pi. sums-total) s total-,

slut|summa, summa äv. widi. sun [sAn] I. s sol; solljus; against the ~ mot solen, motsols; with the ~ med solen,
ined-sols; a place in the ~ en plats i solen är. widi.; there is nothing new under the ~ det finns ingenting nytt
under solen; an empire on which the ~ never sets ett välde över vilket solen aldrig går ner; take (S shoot) the ~
«t> ta solhöjden. II. tr söla, soltorka o. #.]. III. itr sola sig. ^beam [-bi:m] s solstråle. «v/-blind [-blaind] s jalusi.
persienn, fönsterskärm. ^-bonnet [-bo^nit] s solhatt, ^-bright [-brait] a poet. sol|belyst, -ljus. ^-browned [-braund]
a sol|brynt, -bränd. ~burn [-horn] s solbränna [äv. <>-burning]. ^burned, ~burnt [-ba:nt] a solbränd, ^burst [-
ba:st] s plötsligt frambrytande sol[ljus], flod av [sol]ljus. Sunbury [sA'nbari] npr. Sunda [sA'nda] npr;

the Strait of ~ Sundasuridet. sundae [sA'ndi] s Am. fruktglass. Sunday [sA'ndi, -dei] s söndag; last ~ ei. ~ last i
söndags; on (of) a on om (på) söndagarna; on o, om söndag [av. on ~ next ei. next <v,]; på söndagarna; bau vill
inte göra det [på] en söndag; her o* out hennes (sin) lediga söndag; Low <\, söndagen efter påsk; a month of ojS
en oändligt lång tid; in o.'s ~ best F i sina allra bästa kläder, i söndagsstass [av. in o.'s ^-school [-sku:l].<5
söndagsskola, sunder [sA'nda] litt. I. tr avjskilja, -söndra [from från]; spränga, splittra, klyva. II. itr skiljas [from
från]. Sunderland [sA'ndaland] npr. sun-!|dial [sArn|daial] s sol|visare, -ur. -down [-daun] s solnedgång, -dried [-
draid] a soltorkad.

sundrllies [sA7ndri|z] s pl diverse, varjehanda, litet av varje, -y [-] a àid. ei. skämts, flerfaldi-ga, flera, åtskilliga,
diverse, varjehanda, en del; all and ~ alla och envar, samt och synnerligen. -y-man [-man] s diversehandlare,
sunll-fish [sA'n|fiJ] s tool, klumpfisk. -flower

[-flaua] s bot. solros, sung [sAn] pp. (àid. imp.) av sing. sun-llhat f SA'n|hæt] s solhatt, -heat [-hi:t] s solhetta. -
helmet [-'he'lmit] s solhjälm, sunk [sAgk] (PP. (aid. imp.) av sink) a sjunken, sänkt; we're ~ F det är slut (ute)
med oss. ~en [-an] (eg. aid. pp. av sink) a [ned]sjunken [floor]; insjunken [eyes]; infallen [cheeks]; avtärd
[features]; ~ rock undervättensklippa. sunllless [sA'n]lis] a sollös, mörk, dyster, -light

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangsunlit
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superlunary

[-'lait] s solljus, -lit [-lit] a solbelyst, -niness [-inis] s solighet. -ny [-i] a° solig ar. Midi.; solskens-dag; om hår
guldgul, gyllene; the o, side solsidan; biidi av. den ljusa sidan.- -proof [-pru:f] a ogenomtränglig för
sol[strålarna]. •rise [-raiz] s soluppgång [aid. av. -rising]; at oj i soluppgången, -set [-set] s solnedgång [åid. av. -
setting]; at o, i solnedgången, -shade [-Jeid] s 1. stor parasoll. 2. markis noiskydd. -shine [-Jain] s solsken av.
biidi. -shiny [-[-Jaix-ni]-] {+[-Jaix- ni]+} a solskens-vader; sol|belyst, -ljus, solig av. Midi.. - -spot [-spot] S 1.
astr. Solfläck. 2. pl. ojS fräknar. - -stricken [-strikn] a bränd (pinad) av solen; brännande klimat; se av. -struck. -
stroke [-strouk] s solstyng. -struck [-strAk] a träffad av solstyng. - [-]up [-Ap] s isht Am. soluppgång, -ways [-
weiz], -wise [-waiz] adv medsols. - -worship [-wa:'Jip] s soldyrkan. - -worshipper [-wa:'Jipa] s soldyrkare.

1. sup [sAp] I. itr äta kvällsvard, supera; ~ on porridge äta gröt till kvällsmat. II. tr bjuda ngn på supé.

2. sup [sAp] I. itr o. tr smutta el. läppja [på] [vani. sip]. II. s liten klunk, mun[full]j neither bit[e] nor oj varken
mat eller dryck.

sup. förkortn. för SUpra.

super [sju:'pa, su:-] F förkortn. för superficial,

superfine, superintendent, supernumerary. super- [sju:(')pa] prefix vani. Över-naturlig &c. superllable
[sju:'par|abl, su:'-] a° över|komlig, -vinnelig. -abound [-abau'nd] itr överflöda [»», with av], -abundance [-
abA'ndans] s överflöd, ymnighet [of på], -abundant [-a bA'ndan t] a överflödig, ymnig, onödig[t stor]; %
överdriven. -abundantly [-abA'ndantli] adv av. i överflöd; över hövan, -add [-æ'd] ytterligare tillägga [to ti
11],ytterligare öka [av. ~ to]; ojed to this som ett tillägg till detta, ovanpå (till) detta, härtill kom. -addition [-
adi'Jn] s ytterligare tillägg, -annuated [-æ'njueitid] a överårig; uttjänt, pensionerad; avdankad, ålderdomssvag;
oduglig, omodern, -annuatlon [-ænjuei'Jn] s överårighet; pension[ering], avgång [med pension], superb
[s(j)upa:'b] a° storjartad, -slagen, ypperlig, utmärkt, överlägsen, praktfull, häri ig. supercargo [sju:paka:'gou, su:-]
s & superkarg,

fraktstyrman, supercilious [sju:pasi'ljas, su:-] a° högdragen, över|modig, -lägsen, dryg. ^ness [-nis] s
högdragenhet, överlägsenhet, stolthet, supereminenllce [sju:pare'minan|s, su:-] s överlägsenhet, förträfflighet,
makälöshet. -t [-t] a° utomordentlig, ojämförlig, enastående, supererogatllion [s3u:xpar|erogei'jD, su:-] s isht teoi.
överloppsgärning [av. work of oj]; it is a work of oj to inf. det är överflödigt att. -cry [^iro'gatari] a° överflödig;
överlopps-gaming. superexcellenllce [sju:pare/ksalan(s, su:-]s utomordentlighet. ojämförlighet. -t [-t] a°
utomordentlig, makalös.

superficial [sju:pafi'J|(9)l, su:-] af* ytlig iv.Midi.; på ytan [liggande]: yt-jord; ~ measure ytmått; ~ foot kvadratfot
[F förkort, super: 3 d. per foot super], -allty [---iæ'liti], -alness [-'alnis] s ytlighet, ytlig beskaffenhet. -e« [-ii:z]
(pi. o,) s 1. geom. yta av. biidi. 2. ytinnehåll, superfine [sju:'pafain, ---, su:-] a° superfln,

prima; raffinerad, superfluity [sju:paflu'iti, su:-] s 1. över|flöd, -mått; överflödighet. 2. lyxartikel; pi. -ies av. lyx.

superfluous [sju(:)pa:'fluas, su-] a överflödig; onödig, nwly [-li] adv av. i onödan, ^ness [-nis] s överflöd[ighet];
lyx. superllheat [sju:'pa|hi:t, ---, su:-] tr överhetta, •human [-hju/man] a° övermänsklig, -impose [-rimpou'z] tr
lägga ngt ovanpå (över) adv.; lägga [on [ovan]på]. -incumbent [-[-rinkA'm-bant]-] {+[-rinkA'm- bant]+} a isht
naturv. ovanpå liggande, lagrad ovanpå, -induce [-rindju/s] tr tilljföra, -foga, -lägga; placera över (ovanpå),
superintend [sju:parinte'nd, su:-] tr övervaka, tillse, ha (hålla) uppsikt över, kontrollera; förvalta, leda företag o. d.
~ence [-ans] s överinseende, tillsyn, uppsikt, kontroll, inspektion; ledning. <^ent [-ant] s 1. [-[över]nppsy--
fningsman;-] {+[över]nppsy- -fningsman;+} ledare, chef, direktör; skolinspektör; inspektor. 2. kyrki.
superintendent, superior [sju(:)pi'ari|a, su-] I. a° 1. isbt naturv. övre lager Ac, över-, högre; Lake So, npr. Övre
sjön. 2. Midi. högre i rang o. d., överlägsen, bättre, större [to än; much (far) oj]; i positiv bet. utmärkt,
förstklassig, förträfflig [the sauce is very o,]; be o, to av. överjträffa, -glänsa; »v court övérdomstol; he is o, to me



in everything han är mig överlägsen i allt; ~ numbers övermakt[en] [we were overcome by oj [-numbers];-]
{+num- bers];+} rise oj to höja sig över. 3. ~ to [upp-] höjd över hämndbegär o. d., herre över frestelse o. d.,
hålla sig för god för gemenhet o. d. 4. överlägsen, högdragen* II. S 1. vnnl. med poss. pron.; överordnad, förman;
Midi. överman; he is my oj av. han är mig överlägsen [»» i]; have no oj icke ha sin överman; our ojs av. de som
äro bättre (för mer) än vi. 2. klosterföreståndare, prior [av. Father <v,ity [-a'riti] s 1. överlägsenhet [in, of i; to,
over, above över]; företräde; förträffllighet; a oj of force av. överlägsna stridskrafter. 2. hist, överhöghet.

superjacent [sju'.padgei'sant, su:-] a se superincumbent.

superlative [sju(:)pa:'lativ, su-] I. a oöverträff-lig, ypperlig, överlägsen, framstående, sn-perlativ av. gram.-, om
beröm av. över|driven, -svallande; in the oj [degree] i superlativ. II. s superlativ av. gram.; his talk is all hans ord
äro idel superlativer (beröm), [-li] adv i högsta grad, utomordentligt, övermåttan.

supertllunary [sju:pa|l(j)u:'nari, su:-] a över må-
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supply

nen [belägen], överjordisk [mots, sublunary]. •man [- -mæn] s övermänniska, -mundane [-mA'ndein] a
överjordisk, -naculum [-[-næ'-kjalam]-] {+[-næ'- kjalam]+} s Si. drink o, dricka i botten. 2. utsökt vin (dryck),
supernal [sju(:)pa:'nl, su-] a poet. överjordisk,

himmelsk; gudomlig, supernatural [sju:panæ'tj(a)ral, su:-] o° övernaturlig. oJsm [-izm] s teoi. supranatnralism,
uppenbarelsetro. ~ness [-nis] s övernaturlighet.

superlinumerary [sju:pajnju:'marari, su:-] I. a

isht om tjänsteman ei. offlcer Övertalig, sur-, syr|-numerär, extraf-], reserv-. II. s 1. övertalig person «i. sak jrr
föreg.; en extra[ordinarie]; X surnumerär; reservhäst &o. 2. teat, statist, -phosphate [-fo'sfit, -eit] s kem.
superfosfat, superlipose [sjuipalpou'z, su:-]tfr placera ovanpå (över) [varandra]; on lägga [upp] på (över),
•position [-pazi'Jn] s placering (lagrande) över (ovanpå); geoi. [av]lagring; lager äv. biidi. -saturate [-sæ'tjureit] tr
kem. övermätta, supertlscribe [sju:pa|skrai'b, su:-] tr skriva över ei. utanpå; ~ with förse med den ooh den
påskriften; aid. adressera brev. -script [--skript] a skriven ovanför, överskriven rättelse &c. -scription [-
skri'pj(a)n] s 1. överskrift. 2. aid. påskrift; utanskrift, adress, supersede [sju:p>asi:'d, su:-] tr 1. undan-, uttränga;
träda [in] i stället för, avlösa, ersätta ngn el. ngt som ratats. 2. avskaffa, Upphäva. 3. åsidosätta, sätta sig över
rörordning &c. 4. av|-sätta, -skeda, suspendera; förbigå vid utnämning.

supersensitive [sju:pase'ns|ibl, su:-] a° översinnlig. Htive [-itiv] a° överkänslig, -ual [-jüal, -nfu-] a° översinnlig,
supersession [sju:pase'jn, su:-]# 1. undan-, utträngande, ersättande, avlösande [by av]; inträdande (insättande) i
stället för ngn ei. ngt; the oj of A by B äv. B's insättande på A's plats. 2. upphävande, annullering. 3. avsätt |ning,
-ande, avskedande; in ^ of med

förbigående av annan aspirant.

superstition [sju:pasti'J|n, su:-] s vidskep|else, -lighet, över-, vanjtro; vanföreställning; tro. -ous [-as] o°
vidskeplig, -ousness [-asnis] s vidskeplighet. superstrat|um [sj^pastrei'tlam, su:-] (Pi. -a [-a])

s geoi. övre lager, ytlager, superstructure [sju/pajstrAktJa, su/-] s överbyggnad av. biidi. -subtle [-sa'U] a alltför
subtil. -tax [-tæks] s tilläggsskatt på högre Inkomst, •terrestrial [-tare'strial, -ter-] a överjordisk, himmelsk, -tonic
[-to'nik] s mus. sekund, superllvene [sjuipalvi/n, su:-] itr om feber &c stöta till: oförmodat inträffa, upp-,
tilljkomma, inträda, komma emellan; ~ on följa på. -ven-tion [-ve'njn] « pwt

superllvise [sju:pa|vai'z, su:-] tr övervaka, tillse, kontrollera, ha uppsikt över; aid. se igenom (över), granska, -
vision [-vi^n] s 1. överinseende, tillsyn, kontroll, uppsikt; polisbevakning. 2. biboirevision. -visor [-vai'za] s upp-



, till|syningsman; arbetsledare, förman; kontrollör.

supine I. [sju/pain, su:'-] s gram. supinum. II. [--, -'-] a I. liggande på rygg[en], utsträckt pa ryggen; [i] liggande
[ställning]; om kroppsdel vänd uppåt. 2. budi. loj, likgiltig, slapp, /vly [--li] adv 1. mest poet. [liggande] utsträckt
pa ryggen. 2. slappt, liknöjt, makligt, ^ness [- -nis] s lojhet, slöhet, liknöjdhet, slapphet, supper [sA'pa] s
kvälls|mat, -vard. -måltid, su-. pé; the Lord's So, Herrens nattvard [äv. the Dominical have (eat o.'s) ~ äta
kvällsmat, supera. o/less [-lis] a utan kvällsmat [go o, to bed]. /x>-time [-taim] s kvällsmats|-tid, -dags; supédags.
supping [sA'pig] s o. o superande; se av. 1. o. 2. sup.

supplant [sapla/nt] tr om pers. o. sak; isht med list undan-, nt|tränga, bortjaga, slå ur brädet, utrota Midi, mation
[sApla:ntei'Jn] s undan-, utträngande jfr wreg. *ver [-a] s undanträn-gare, efterträdare jfr supplant. supple [sApl]
I. a 1. böjlig, mjnk, smidig, elastisk av. biidi. 2. widi. krypande, inställsam, hal. 3. foglig, medgörlig, undfallande
[to för]. II. tr mjuka upp läder, led &c; göra böjlig (smidig); biidi. böja, tämja viljan &c. supplement I.
[sA'pli|inant] s supplement, till-lägg; bilaga tui tidning; bihang tm bok. II. [--ment, ---] tr i-, ut|fylla, utöka,
tillägga. ~al [-me'ntl] a°, ~ary [-me'ntari] a° till-lagd; supplement-band, -vinkel, tilläggS-tull; be o» to utgöra ett
tillägg till, supplera, nation [-mentei'Jn] s i-, ut|fyllande; fyllnad, tillägg, suppleness [sA'plnis] s 1. böjlighet,
mjukhet, smidighet av. Midi. 2. undergivenhet; kryperi, servilitet. supplillant [sA'plijant] I. a° bedjande,
bönfallande; ödmjuk. II. s supplikant, en bedjande, en som ber [for om, för], -cant [-kant]

a o. S àid., se föreg.

supplicatlle [sA'plikei|t] I. tr ödmjukt bedja, anropa; bedja (bönfalla) om. II. itr bedja, bön-falJa [for för, om], -
ingly [-tigli] adv bedjande, ödmjukt, bevekande, -lon [--'Jn] s 1. ödmjuk bön [for om]; förbön; åkallan. 2. isht
o*f. univ. ansökan om graduering. »Or [-ta] s supplikant. -ory [sA'plikatari] a° saiian om pers. bönfallande,
bedjande; böne-skrift; ödmjuk, supplier [saplai'a] s 1. leverantör. 2. matare

apparat.

1. supply [sA'pli] adv mjukt, böjligt, spänstigt [av. supplely].

2. supply [saplai7] I. tr 1. anskaffa, tillhandahålla, erbjuda, försträcka, lämna; hand. &v. leverera, vara leverantör
åt; betjäna kund; förse,
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utrusta, hålla ngn med ngt; hand. äy. furnera [with med]; ~ a p. with a th. äv. anskaffa ngt åt ngn, skaffa ngn ngt.
2. [ut]fylla brist, luoka, ledighet o. d.; fylla i, sätta in rad som fattas; tillfredsställa; ~ a demand fylla ett behov;

a p.'s place fylla (uppehålla) ngns plats, ersätta ngn; supplied by the context av. underförstådd. 3. om präst
vikariera för ngn. 4. % ersätta [with med]. II. s 1. tillförsel; tillgång p& livsmedel &o [of på]; förråd; kvantitet,
mängd, lager [of av]; pi. supplies X proviant, krigsförråd; ~ and demand nationalekon, tillgång och efterfrågan. 2.
fyllande av behov; anskaffning; leverans; monetary ~ betal-ningsmedelsförsörjning. 3. pi. supplies pari. anslag,
bevillning; Committee of Soj engelska anderhufcet ss. budgetkommitté, statsutskott; vote supplies bevilja anslag.
4. prästvikariat, förordnande; on oj på förordnande, som vikarie. ö. prästvikarie; en tillförordnad, support [sapo:'t]
I. tr 1. [nnder]stödja, stötta [under], bära upp, hålla uppe; byggn. äv. uppbära; leda svag person. 2. bild!. Stödja
ngn el. ngt, äv. ekonomiskt; försvara, biträda förslag o. d.; hävda ngns rätt &c. 3. uppehålla livet [not food
enough tO oj life], 4. hålla modet, krafterna &c uppe. 5. upprätt-, vidmakthålla, bevara sitt anseende &c. 6. hålla
företag i gång, hålla uppe (flytande), fortsätta diskussion, krig &e. 7. underhålla, försörja^ föda; ~ a wife and
family försörja hustru och barn. 8. bära, bestrida utgift, kostnad. 9. ge stöd åt teori o. d.; be|kräfta, -styrka
påstående; Stå för vad man sagt. 10. tåla, fördraga,- finna sig i. 11. biträjda, assistera läkare &c. 12. teat. 8pela,
Uppbära en roll. 13. åid. bjuda dam armen, föra till bordet &c. 14. ~ o. s. a) hålla sig uppe (upprätt), stödja sig, ta
stöd mot ngt; 6) livnära (försörja) sig. II. s 1. konkr. stöd; underlag, fot, ställning; point of oj stödjepunkt. 2. biidi.



stöd, hjälp, understöd äv. ekonomiskt; stödjande; medverkan; give oj tO ge Sitt Stöd åt, Stödja en sak; in oj of till
stöd för sin teori &c; speak in ~ of tala [till förmån] för, understödja. 3. underhåll, försörjning, uppehälle,
utkomst; means of o, utkomst-, existensjmöjlighet, levebröd. 4. pi. ojs X stödjetrupp[er]; andra slaglinjen; in oj i
reserv; line of o> reserv; ~ trench andra -♦•skyttegraven. ~able [-abl] a° 1. uthärdlig, dräglig. 2. hållbar teori, som
låter sig försvaras [by genom, av], /v/er [-a] s 1. person stöd, stödjepelare, stödjare, försvarare, förfäktare,
gynnare; anhängare. 2. stöd äv. biidi., stötta, +stag. 3. beraid. vapenhållare. ~ing [-ig] a stödjande; stöd[je]-bjälke
&c. ^less [-lis] a° utan stöd, hjälp-, skydds|lös. supposllable [sapou'zjabl] a° antaglig, sannolik, -e [-] tr 1. antaga,
ponera [we will oj that this is true; well, ~ it was so]; förutsätta [heat ojs cold]. 2. förmoda, tro, anta, mena,
inbilla sig; T oj äv. parentet. förmodligen, nog,

väl; I oj we shall be bach in an hour vi äro väl tillbaka om en timme; you will not be there, I oj du (ni) kommer
väl inte dit, kan jag tro; I oj he won't come ei. I don't o, he will come han kommer nog inte; I oj so jag tror det,
förmodligen är det så; he is ojd to be rich han skall (lär, tros^ säges) vara rik; I am o,d to be there at five [det är
meningen att] jag skall vara där klockan fem; it is to be ojd det är att förmoda, man får [väl] antaga att; oj imper.
[hur VOre det] om vi skulle ta en promenad (förslag) we went for a walk]; oj we join the ladies vad sages om vi
skulle [ta och] gå upp (in) till damerna? -ed [-d] a förment, inbillad, skenbar, -edly [-idli] adv förmodligen,
antagligen; förment, som man tror (trodde), -ing [-ig] konj förutsatt att, om "[nu] [oj this is true (av. ~ this to be
true), what shall we do?].

supposition [sApazi'Jn] s 1. antagande; förutsättning, hypotes jfr suppose 1; on the most charitable oj i bästa fall.
2. förmodan, löst antagande, tro; by oj enligt vad man antar (antog), på grund av lösa (blotta) antaganden. ~al [-
(a)l] a° hypotetisk, blott tänkt, uppdiktad, inbillad, supposititious [sapo\£it|i'Jas] a01. om barn under-stucken;
oäkta, falsk skrift. 2. imaginär, hypotetisk [ibi. -ious]. -ive [sapo'zitiv] a° se -io-nal. -ory [sapo'zitari] s iak.
stolpiller, suppress [sapre's] tr 1. undertrycka, kuva, nedslå, betvinga, bekämpa, oskadliggöra, stävja; kväva
uppror &e; återhålla, dämpa vrede &c. 2. indraga, förbjuda publikation; upphäva kloster ào. 3. hemlighålla,
förjdölja, -tiga, tiga med ngt. 4. hämma flöde. ~ible [-ibl] a som kan undertryckas &c. »vlon [sapre'Jn] s 1.
undertryckande, kuvande; dämpande jfr suppress 1. 2. indragning av tidning &c; upphävande. 3.
hemlighållande,, nedtystande. 4. hämmande av blödning o. d. ^ive [-iv] a° undertryckande, nedbrytande biidi.
~or [-a] s undertryckare, kuvare; förtryckare, suppuratiie [sA'pjur|eit] itr iak. vara sig, bulna. -ion [--ei'Jn] s
varbildning, -ive [-ativ] a o. s varbildande [medel], supra [sju/pra] lat. adv ovan Vid hänvisning i bok.
supralliunary [sju:pral(j)u:/nari, su:-] a, -mun-dane [-mA'ndein] a se superlunary, -mundane. supremacy
[sju(:)pre'masi, su-] s 1. överhöghet, supremati [over över]; oath of oj eng. hist, supremated. 2. ledarställning,
rangplats, överlägsenhet [over över], supreme [sju(:)pri:'m, su-] I. a 1. högst i makt ei.

rang; suverän, al lenarådande; the oj authorities överheten, höga vederbörande; the Soj Being det högsta
väsendet, den Högste; ~ command av. överbefäl; the oj good det högsta goda; ~ head överhuvud; the Soj Court
of Judicature se judicature 1; rule (ireign, be) ~ vara allenarådande, dominera. 2. överläg-
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surge

sen, enastående, ojämförlig [a o* artist]; 8törst[a möjliga], oerhörd [they have oj endurance in war]; suverän
[contempt]; oj folly av. höjden av dårskap [&▼. the ~ of folly]. 3. i vissa tidsuttryck sist, ytterst, kritisk,
avgörande [at the oj moment (hour)]. II. s; the Soj den Högste, Gud. ^ly [-li] adv i högsta grad, högeligen, högst,
ytterst; suveränt likgiltig &c. supt. förkortn. för superintendent. sura [su/ra] s sura kapitel i koranen, surah [su:'ra]
s slags ont siden[tyg]. Surat [s( j)uræ't] I. npr. II. s bomull[styg] från

Surat, Indien.

surbase [sa:'beis] s byggn. karnis, kranslist. Surbiton [sa:'bitn] npr.



surcease [sa:si:'s] aid. I. s av|brytande, -brott, paus; lättnad [of i]. II. itr upphöra, sluta [from med]. III. tr avbryta,
sluta upp med. surcharge [sa:tja:'d3, eubst. av. --] I. s 1. för tung last; för stor börda; överbelastning av. büdi. 2.
eiektr. överladdning. 3. tilläggsavgift, över-, extrajdebi tering. 4. post. över-, om|-stämpling. II. tr X.
över[be]lasta av. biidi.; nedtynga av. 'Midi. 2. eiektr. överladda. 3. överdebitera; utkräva tilläggsavgift. 4. post.
över-, omjstämpla. surllcingle [sa:'|siggl] s sadel-, över|gjord. -coat

[-kout] s förr jacka, kort rock; vapenrock, surd [sa:d] I. a 1. mat. irrationell. 2. rönet, tonlös. II. s 1. mat.
irrationell storhet. 2. fonet. tonlös konsonant, sure [Jua, Joa] I. a 1. vani. om subjektiv visshet säker, viss,
förvissad, övertygad [of, about om, på; as to om, beträffande; of . Any om (på) att; that om (på) att]; ibi. om
objektiv visshet med bet. obestridlig el. tillförlitlig (metod, medel, tecken), s& av. i vissa idiomatiska uttryck
[that is oj (vani. certain); a oj way of winning]; I'm oj I don't know el. I don't know, I'm oj det vet jag verkligen
inte; I'm oj I didn't mean to hurt you det var verkligen inte min mening att såra dig (er); well, I'm o,! kors [i alla
mina dar]! minsann! [av. well, to be you may be o* eftersats det kan du vara säker på (lugn för); be ~ of av. vara
säker för tjuvar; kunna lita på; he is of success han är (av. kan vara) säker på framgång; he is ~ to succeed han
kommet säkert (med all säkerhet) att lyckas; you would be oj to dislike him du (ni) skulle säkert [komma att]
tycka illa om honom; be oj to inf. laga att, se till att, glöm inte att [av. med sats be oj you call me in good time];
be oj to (F and) do it glöm för all del inte bort det; feel oj of känna sig (vara) förvissad om; know for oj F veta
säkert; make oj förvissa (övertyga) sig, vara säker [of om, på; that om (på) att]; make oj of av. försäkra sig om
besittning; säkerställa; to make oj [of o.'s work] för att vara säker [på sin sak], för säkerhets skull; to be oj
adverb, [ja, jo] visst, naturligtvis, utan tvivel,

det är då visst och sant [so it is, to be <v3; well, to be oj se ovan well, I'm oj. 2. säker, fast, stadig [with oj steps];
o, of foot säker på foten: a ~ shot en säker skytt. 3. % säker, pålitlig [a oj messenger]. II. adv aid. ei. dial, säkert;
för visso; sannerligen; Am. av. [ja] visst [= c67'tainly]; nu isht i vissa uttryck enough alldeles säkert; sannerligen;
mycket riktigt; as oj as a gun (sixpence), as oj as eggs is eggs F så säkert som något (aldrig det); as oj as my
name is Bob så sant jag heter Bob. "tz-enough [-rinA^f] a Am. F äkta, riktig, verklig, ^-footed [-fu'tid] a° säker
på foten, stadig; biidi. säker, pålitlig. ~ly [-ii] adv 1.

uttr. vani. fråga, undran, förmodan säkerligen, [helt] visst, säkert [o, I have met you before]; i frågesats av. nog
medger ni väl det ändå you will allow thatf]; i nekande sats äv. väl [oj that's [-impossible];-] {+im- possible];+}
o, you don't mean to go out now du (ni) tänker väl aldrig gå ut nu. 2. säkert, tryggt, nu mest i uttr. slowly but oj
sakta men säkert. 3. aid., i svärja (jo) visst E = certainly]. svness [-nis] s säkerhet, visshet. oj\y [-ti] s 1. aid.
säkerhet, visshet; of (for) a oj veta, saga säkert, med säkerhet. 2. säkerhet, borgen, ansvarsförbindelse, isht i vissa
uttr. stand oj stå (gå) i borgen [for för]; under (upon) oj mot säkerhet (borgen). 3. borgesman, borgen, rv/tyship [-
tijip] s borgen, säkerhet, garanti, surf [sa:f] s bränning[ar], surf, vågsvall, surface [sa/fis] I. s yta av. geom., ytter-,
ut|sida; on the oj ytligt sett; gruvt. i dagen; he is all on the oj han är mycket ytlig; judge by the oj of things (men)
döma efter ytan (det yttre); rise to the oj äv. flyta upp. II. a attr. +yt-jord [soi7]; ytlig, yttre äv. biidi. III. tr slät-
putsa, polera yta. ~-car [-ka:N] s Am. spårvagn i gatans plan. ^-man [-mæn] s jamv. banvakt. /^-printing [-
prixntig] s kattuntryck-ning med relief vals. surf-liboard [sa:'f|bo:d] s sport, surfingbräda. -boat [-bout] s sport,
surfingbåt; livbåt, -duck [-cUk] s zooi. [vitnackad] svärta, surfeit [sa:'fit] I. s 1. magens Överlastande, -ning;
förätning, frosseri, omåttlighet i mat och dryck; övermättnad; die of a oj föräta sig och dö därav. 2. övermått;
biidi. leda, vämjelse; to [a] ^ ända till leda. II. tr överlasta magen, övermätta av. Midi, [with med]; ^ o. s. se följ.;
oj ed äv. blaserad. III. itr föräta sig, frossa, överlasta sig [ow på; with med]. ~er [-a] s frossare, matvrak; vivör.
surfll-man [samman] s sport, man i surfinglag. - -riding [-raiNdig] s sport, surfing, -y [-i] a full av bränningar,
skummande, upprörd sjö. surge [sa:d3] I. itr 1. om vågor svalla, gå högt, rulla, forsa; om säd vaja; om folkhop
&o bölja, strömma, välla; om sorl o. d. brusa. 2. om hjul slira, snurra runt på stället. II. tr släcka ei. fira på tross.
III. s brottsjö, svallvåg, vågsvall, bränningar; Midi. våg, svall.
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surveyor-general

surgeon [sa:d3n] s kirurg; >& regements-, fält|-läkare; -I» skeppsläkare; fältskär [ = barber ]; assistant oj
biträdande [över]kirurg; X bataljonsläkare; Sots' Hall kirurgiskt institut i London. ~cy [-si] se ojship. -^-dentist [-
[-de'n-tist]-] {+[-de'n- tist]+} s legitimerad tandläkare. ~-fish [-fij] s zooi. lancettfisk. ^-general [^dje'n^rel] s
överfältläkare, ^-major [-mei'dga] s regementsläkare. /^-oculist [-o'kjulist] s ögonläkare. <x,ship [-Jip] s
kirurgbefattning; fält-, skepps|läkartjänst. surgllery [sa/d^ari] s 1. kirurgi. 2. läkares mottagningsrum; dispensär. -
ical [-ik(a)l] a° ki-rurgisk.

surgy [se:'d3i] o svallande, böljande, upprörd

sjö; biidi. äv. stormig. Surinam [s( j)uarinæ'm] npr. surliness [sa/linis] s surmulenhet, knarrighet,

butterhet, vresighet. surloin [sa:'loin] se sirloin. surly [sa:'li] o butter, vresig, tvär, surmulen;

om väder &o är. dyster, surmise [sa:mai'z, subst. ar. --] I. s förmodan, antagande, gissning, aning. II. tr o. itr
förmoda, antaga, gissa, inbilla sig, ana. surmount [sa(:)mau'nt] tr 1. om tornspira o. d. höja sig över, kröna, täcka,
vara placerad (sitta) ovanför; vani. i pass. ojed with (by) krönt med, täckt av; o,ed arch byggn. förhöjd båge. 2.
biidi. över|stiga, -vinna hinder &c. <vable [-abl] o över]stiglig, -vinnelig. surmullet [sa(:)niA'lit] s zooi. rödbarb
ei. gulstrim mig barb, surname [sa'/néim, verb. av. --] I. s släkt-, familj e-, till|namn; t binamn. II. tr ge (kalla med)
tillnamn; ojd med tillnamnet, [även] kallad [William of Orange, ojd the [-Silent].-] {+Si- lent].+}

surpass [sa(:)pa:'s] tr överträffa; överjskrida,

-stiga ngns förmåga &c; ~ all description övergå (trotsa) all beskrivning. «x,ing [-ig] a° utomordentlig, ovanlig,
enastående, utmärkt, surplice [sa:'plis] s kyrk. mässkjorta. ~d [-t] a bärande (klädd i) mässkjorta. <v-fees [-fi:z]

5 pl. prästs sportler för vigslar &o.

surplus [sa/plas] I. s överskott, behållning. II. a överskjutande, -tålig, -flödig, -skotts-; o. population av.
befolkningsöverskott, surprise [saprai'z] I. s överraskning; förvåning [at över]: isht överrumpling; by oj genom
överrumpling; give a p. a oj bereda ngn en överraskning; take by ~ av. över|rumpla, -ra-ska; much to my oj till
min stora förvåning; ~ packet attrapp, överraskning mystiskt paket; ^ visit oväntat besök. II. tr 1. överraska;
förvåna; isht X överrumpla; komma på ngn [in the act of. -ing med att inf.]; I am very much ojd av. det förvånar
mig mycket; be o,d at förvånas (förvåna sig) över; I am ojd at you av. ditt (ert) beteende förvånar mig [-
[verkligen].-] {+[verk- ligen].+} 2. plötsligt locka, förjleda, -må ngn mot

hans vilja [into till], o^-party [-pcuHi] s Am. improviserat kalas, knytkalà8 där gästerna medföra traktering. ~r [-
a] s överrumplare. surprising [saprai'zig] a° överraskande, förvånande, -svärd, märkvärdig, surllrebutter
[sAribA'ta] s jur. kvintuplik; ny replik i aiim. -rejoinder [sAridjoi'nda] s jur. triplik; ny replik i aiim. surrender
[sare'nda] I. tr överlämna ät fienden, avstå [från] äv. biidi., uppgiva fästning &c, avträda område; Utlämna fånge
[to till, åt]; bildl. av. försaka, offra förmån; »x, o. s. a) av. ge sig, kapitulera; 6) överlämna sig åt rattvisan; c)
hänge sig åt sorg o. d.; (/) om bankruttör inställa sig inför domstol. II. itr ge sig åt fienden, kapitulera, dagtinga; ~
at discretion ge sig på nåd och onåd. III. s överlämnande, -låtande; avträdande, avstående, uppgivande,
utlämnande; kapitulation, dagtingan; jur. cession; inställelse inför rätta, se av. /. surreptitious [sArapti'Jas, -rip-] o
1. olovlig, hemlig, förstulen blick. 2. understucken; falsk, oäkta skrift; o/ edition (copy) av. tjuvtryck. 3.
underfundig, knipslug. o,\f [-li] adv olov-ligen, i smyg, i hemlighet. Surrey [sA'ri] npr.

surrogate [sA'ragit] s 1. ställföreträdare isht rar

biskop el. domare. 2. Surrogat, surround [sarau'nd] I. tr om|giva, -sluta, -rin-ga; av. kringränna, belägra; ojed with
(by) omgiven av. II. s kant, rand kring golvmatta; infattning. »Jng [-ig] I. a omgivande, kringliggande; ~ country
av. omnejd. II. s 1. om-ring|ning, -ande. 2. pi. omgivningar; biidi. omgivning, miljö, surtax [sa:'tæks, verb av. --]
I. s tilläggsskatt; tilläggstull, extra tullavgift. II. tr belägga med extra skatt (tull). Surtees [sa:'ti:z] npr.

surtout [sa/tu:, -tu:'t] s t långrock, bonjour, syrtut.



surveillance [sa:vei'l(j)ans] s bevakning, uppsikt, kontroll [of över], survey I. [sa:vei'] tr 1. över|blicka, -skåda. 2.
granska, mönstra, skärskåda, syna, besiktiga. 3. [upp]mäta, kartlägga område. 4. aid. utforska land. II. [--, --]•« 1.
över|blick, -sikt [of över; take (make) a oj of], 2. granskning, mönstring, besiktning, syn, avsyning, visitation; av.
besiktningsjinstrument, »protokoll; pass oj tåla (stå sig vid) en granskning. 3. [upp]mätning, kartläggning;
lantmäteri, *-ning; lantm. karta, plan, nät. 4. lant-mäteristyrelse. <x,ing [--ig] s 1. besiktning, inspektion. 2.
[upp]mätning, lantmät|ning, -eri; naval oj pejling, lödning. ~or [- Äa] s 1. besiktningsman, tull- &c kontrollör,
inspektör, uppsyning8man; o* of highways väg-inspektör; oj of the navy skeppsbyggnadsinspektör. 2.
lantmätare. 3. byggnadsingenjör. 'x/Or-general [--ad^n^ral] s 1. över|-
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uppsyningsman, -kontrollör, -intendent; isht generaldirektör i domänstyrelsen. 2. lant-mäteridirektör. worship [--
aJ"ip] s kontrollörsbefattning &o, »o ojor. survivllal [savai'v|l] s 1. överlevande; fortlevande; the oj of the fittest
teorien om de mest livsdugligas överlevande (bestånd). 2. kvarle-vande; kvarleva, rest fr&n fordom, relikt, -ance
[-ans] •• -orship. -e [-] I. tr överleva. II. itr överleva; leva kvar, [fortsätta att] leva; fortleva, finnas kvar [ännu];
those that o,d äv. de överlevande, -ing [-in] a över-, efter-, kvar|levande se »reg. -or [-a] s en över-, efterlevande;
the ojs av. de kvarvarande (återstående). -orship [-ajip] s 1. jur. survivans, ex-pektans. 2. se -al 1.

Susa [sju:'sa] npr. Susan [su:zn], Susanna[h]

[su(:)zæ'na] nprr Susannje, -a. susceptllibiiity [sasept|ibi'liti] s mottaglighet [to för]; känslighet, ömtålighet,
sensibilitet ofta i pi.; ~ of application användbarhet, -ibie [--ibi] à° 1. mottaglig, känslig [to (of) för]; ömtålig,
retlig, lättrörd. 2. pred. ~ of a) mäktig, i stånd till ädlare känslor o. dbe oj of pity kunna känna medlidande; b) be
o* of medgiva en viss tolkning Ac; this fact is not oj of proof detta låter sig (kan) ej bevisas, -ive [--iv] a
mottaglig [för intryck], känslig, impulsiv; /v of mottaglig för; i stånd till. Susie [su:'zi] kortnamn för 8usan[na~\.
suspect [saspe'kt] I. tr mifstänka [o/för]; misstro; betvivla; ana, isht i nek. sats. ha en aning om; J o, so jag
misstänker det; I ojed as much jag anade [just] det. II. itr hysa misstankar, misstänka något. III. [av. SA'spekt] o
misstänkt fo/* för]; grumlig Midi, [source], IV. [äv. SA'spekt] s misstänkt [person], <x

med ngt; hold (keep) o.'s judgment in oj «e suspend 2.

suspension [saspe'nj(a)n] s 1. upphängning; hängande, svävande jfr suspend; point of ~ upphängnings-,
stödje|punkt. 2. suspension, suspendering, tillfälligt avstängande från tjänstgöring, tillfällig avsättning; tiiiraiiigt
upphävande av lag, inställande, avbrott, uppskov, anstånd, uppskjutande se äv. suspend; ~ of arms vapenvila; ~
of hostilities fientligheternas inställande; ~ of judgment tvekan, ovisshet; ~ of pain tillfällig lindring i smärtorna;
~ of payment betalningsinställelse. 3. mus. dissonans. ^-bridge [-bridj] s hängbro. *v-rail-way [-rei'lwei] s jamv.
hängbana.

suspensllive [saspe'nsliv] a° 1. jur. suspensiv [veto], 2. obeslutsam, tvekande; svävande uttryck 4c. -ory [-ari] I.a
1. [som håller ngtj hängande, isht iak. bärande, uppehållande bandage; ~ bandage äv. brockband. 2. se -ive 1. II. s
iak. brockband; suspensoar.

sus. per coil, förkortn. av lat. suspendatur per col-lum = let him be hanged by the neck ofta skämts.

suspicion [saspi'Jn] I. s 1. miss|t>.nke, -tro [of om ngt; mot ngn]; ond (äv. sva?) aning [of om]; above oj [höjd]
över all misstanke; arouse (create, excite, raise) ~ väcka misstankar; entertain (have) a ~ (

suspicious [saspi'Jas] a 1. miss|tänksam, -trogen [of mot]; be oj of av. misstänka; become oj av. fatta misstankar.
2. misstänkt [he has a oj loolc]. ^-looking [-lu^kig] a med misstänkt utseende, misstänkt, tvivelaktig. /vJy [-li]
adv 1. misstänksamt. 2. misstänkt, betänkligt. reness [-nis] s 1. misstänksamhet, -tro. 2. misstänkjthet, -lighet,
tvivel;»ktighet.



suspire [saspai'a] itr p0et. sucka; trängta [for, after efter].

Susquehanna [sAskwihse'na], Sussex [sA'siks] nprr.

sustain [sastei'n] tr 1. om pelare &c uppbära, [under]stödja, hålla uppe, bära upp äv. büdi. 2. bära börda. 3. biidi.
uppe-, upprätt-, vid-makt|hålla lagar &c; hålla i gång, underhålla konversation &o. 4. uthärda, fördraga, tåla [vid]
äv. en jämförelse med ngt [this work will not o> a comparison with the other]. 5. utstå, lida, utsättas för förlust,
kroppsskada &o; oj a broken arm råka få armen bruten. 6. jur. godjtnga, -känna klagomål. 7. bekrafta, bevisa,
[bestyrka teori &c. 8. * påstå, hävda att. 9. aid. bistå, stödja, försvara. 10. aid. underhålla, försörja, livnära ngn.
^able [-abl] a hållbar, god-
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tagbar, acceptabel förklaring &e. ^ed [-d] a (er [-a] s 1. biidi. stödjare, uppehållare, bärare. 2. stöd av. Midi. *ving
[-ig] a° stödjande &c; ~ wall stödjemur. ment [-mant] s Midi. stöd; upprätthållande, sustenilance [sA'stjinans] s
1. livsuppehälle [the of life], levebröd, bärgning. 2. livsmedel, föda, näring av. Midi. 3. Midi, stöd, styrka, fasthet,
-tation [-antei'Jn] s 1. biidi. upprätthållande, bevarande av fred &o. 2. underhåll, försörjning, näring abstr.
susurrous [sjusA'ras] a % viskande, susande. SUSy [su/zi] kortnamn för Susan\nd\. Sutherland [sA'öaland] npr.
sutler [sA'tla] s X marketent|are, -erska.

[-ri] s marketenteri. Sutro [su:'trou] npr.

suttee [SA'ti:, av- - -] s Ind. sutte, sati änka som offrar sig (brännes) på siu döde mans bål; äv. själva bruket [to do
Sutton [sAtn] npr.

suture [sju/tja] I. s anat., bot. söm, sutur, fog;

läk. av. hopsyning. II. tr sy ihop sår. Suwannee [s(j)uwo'ni:] npr; the ~ fl0d. suzerain [s(j)u:'zaran, -rein] s
över[läns]herre, suzerän. ^ty [-ti] s överhöghet, suzeränitet. S. V. förkortn. av sub VOCe lat. under ordet vid hän-
visning i lexikon o. d.

S. W. förkortn. för a) South Wales; b) south-west;

c) South- Western London postal district. swab [swob] I. tr skura, skrubba; svabba [äv. /x/ down]; o, up torka
upp. II. s 1. skurtrasa, -lapp; & svabel, svabb. 2. S sjöofficers epålett. 3. S odåga, lymmel. ~ber [-a] s i- 1.
svabelgast. 2. S se röreg. 3. Swabia [swei'bia] npr Schwaben. ~n [-n] I. a

schwabisk. II. s schwabare. swad [swod] s Am. massa, mängd, klunga, knippa.

swaddle [swodl] I. tr linda barn. II. s Am. lindia, -or. S~r [-a] s öknamn på [-metodist[predi-kant]-]
{+metodist[predi- kant]+} ei. vaui. protestant, swaddling [swo'dlig] s I. [in]lindning. 2. pi. n»s bamlindor.

utländska (isht brittiska) varor.

swag [swæg] s 1. S tjuvgods; Midi, oanig [-[job-beri]vinst.-] {+[job- beri]vinst.+} 2. Austr. guidgrävares &c
pack|e, -ning, knyte, bylte, /vz-belly [-be^li] s hängmage. swage [sweidg] s tekn. stamp, stans, sänke. swagger
[swæ'ga] I. itr 1. stoltsera, kråma sig, pösa, hovera sig, strutta [av. about]; oj in skrida in pompöst, F kliva in. 2.
skryta, skrävla, skrodera, ta munnen full [afomtfmed]. II. tr skrämma med överlägsen jargong [into till].

III. s 1. struttande [gång], hoverande, översitteri, självsäkerhet, F mallighet, viktighet, överlägsenhet. 2. skryt,
skrävel. IV. a F flott, stilig, snobbig, [hög]förnäm, ultramodern. ~er [-ra] s 1. översittare, högfärdsblå-sa. 2.
skrävlare. ~ing [-rig] I. s 1. översitteri, höga later. 2. skryt[ande], skroderande. II. a° 1. stoltserande, viktig,
Överlägsen, F mallig. 2. skryt|ande, -sam. swagman [swæ'gman] s 1. mån glare, kortvaru-handlare. 2. Austr.
vandrande gesäll, luffare [äv. swagsman].

Swahili [swa:hi:'li, swa-] s svahili bantufoik,



•språk.

swain [swein] s 1. bond|pojke, -dräng; herde.

2. älskare isht i herdepoesi, ungersven, gosse, swallet [swo'lit] s dial. 1. gru v vatten. 2. se 2. swallow II. 4.

1. swallow [swo'lou] s svala; o/s nest svalbo; one ~ does not make a summer ordspr. en fluga (svala) gör ingen
sommar.

2. swallow [swo'lou] I. tr 1. svälja [ned], sluka [äv. ~ up ('down)]; ~ up av. uppsluka [the earth ojed them up];
Midi. [helt] upptaga ens uppmärksamhet, tid o. d.; be ojed Up in helt gå upp i. 2. svälja, smälta förtret &c;
undertrycka känslor; ta ngt för kontant. 3. bemäktiga sig, lägga beslag (F vantarna) på. 4. ta tillbaka, återta sina
ord. II. s 1. svalg, strupe. 2. sväljning; tömma glas i ett drag [at one klunk. 3. glupskhet, aptit. 4. fördjupning,

hål i kalkstensformation [äv. otrhole], ~6r [-a] 8

storjätare, -slukare, frossare. swallowll-tail [swo'lou|teil] s 1. svalstjärt. 2. F frack, svalskört [av. pi.; av. ~ coat],
3. zooi. machaon-, svalstjärtjfjäril. 4. -i* tunga på flagga; tungad (kluven) flagga. - -tailed [--teild] a
svalstjärtformig; ~ coat frack, F svalskört, •wort [-wa:t] s bot. 1. svalört. 2. tulkört

äv. andra av släktet Asclepias.

swam [swæm] imp. av swim. swamp [swomp] I. s träsk, kärr, moras, myr, sumpmark. II. tr 1. översvämma,
dränka, fylla båt &c med vatten, sänka båt; be ojed äv. sjunka. 2. Midi. överjlasta, -hopa, -ösa med ror mycket
arbete &c. 3. bild!. Undertrycka minoritet, försätta ur spelet, undantränga, motarbeta. 4. ruinera ekonomiskt. III.
itr om båt fyllas med vatten, sjunka äv. mmi. ~-fever [-fi:va] s sumpfeber, malaria. ~ish [-ij] a, [-i] a sumpig,
träskartad, sank, vattensjuk, swan [swon] s svan; Midi, sångare, diktare [the So* of Avon Shakespeare]; black o,
svart svan, Midi. en sällsynthet; Soj River npr. Svanfloden

i Australien.

Swanage [swo'nidj] npr.

swanll-coat [swo'njkout] s svan[e]hamn i sagor.

•down [-daun] se -s-down. Swanee [swo'ni] npr. swang [swæg] aid. imp. av swing. swank [swægk] S I. s skryt,
skrävel, bluff,

o> hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet ^ sällsynt X militärterm »£> sjöterm F familjärt P lägre språk S slang

53—476178. Kärre m. fl., Eng.-svensk ordbok.swankiness

— 834 -

swearing

humbug. II. itr stoltsera, kråma sig, göra sig till (märkvärdig), bluffa. III. a flott, vräkig, "winess [-inis] s se
swank I. 'ving [-ig] o isht skotti. stor och atark, kraftig, swanlllike [swo'njlaik] a svanlik. - -maiden [-meidn] s
svanjungfru i sagor, -nery [-ari] s svan|hus, -gård. *'s-down [-zdaun] s 1. svandun. 2. band. svanboj. Swansea
[swo'nzi, -nsi] npr. swanll-shot [swD'n|Jot] s jakt. svanhagel. -skin [-skin] * 1. svanskinn. 2. slags tjock flanell,
••upping [-Axpig] s årlig svanmärkning påTemsen (för att ange äganderätten).

Swanwick [swo'nik] npr. swap [swop] S F I. tr o. itr göra en bytesaffär, schackra; [ut]byta [for mot; with med;
will you rsj places?]. II. s bytesaffär; [ut]byte; get (have) the o* S bli avskedad, 'få sparken', ^ping [-ig] I. s S F
schackrande, bytande. II. a S F väldig, kolossal, kraftig. Swaraj [swaira/dj, SWO-] s Ind., paroll för indisk
självstyrelse, home-rule, sward [swo:d] s gräsjmatta, -vall, -torv. o/ed [-id], [-i] a gräsklädd, belagd med grästorv.

sware [swsa] åid. imp. av swear.

1. swarm [swo:m] I. s svärm; biidi. äv. myller, vimmel, skock, hop; ~ of bees bisvärm. II. itr om bin svärma
[round (about) omkring]; biidi. skocka sig; myllra, vimla [with av folk &c]. III. tr isht pass, be with widi. över-



svämmas (hemsökas) av.

2. swarm [swo:m] I. itr; ~ up klättra (klänga) uppför mast &c. II. tr klättra uppför mast &e.

swart [swo:t] a° poet. mörk, svart[muskig]. swarth [swo:]?] a se finess [-inis] s svart-muskighet, mörk [hud]färg.
<vy [-i, -öi] a svartaktig; svartmuskig, mörk[hyad]. swash [swoj] I. tr stänka omkring, [över]ösa, [över]skölja. II.
itr 1. stänka, skvalpa,skvätta. 2. skramla, rassla med svärd; fäkta; btidi. skrävla, skrodera, skräna. III. s 1.
vågskvalp, vågsvall. 2. hårt slag, duns. 3. skrävel. 4. skrävlare. ^-buckler [-bAkla] s skrodör, skrävlare,
sabelskramlare [äv. swasher]. ~ing [-ig] a svepande, vinande hugg. ~y [-i] a vattnig, blöt, blaskig, swastika
[swae'stika] s svastika; hakkors.

1. swat [swot] tr Am. smälla (klämma) till, slå, klå.

2. swat [swot] se swot.

swath [swo(:)J)] s [slåtter-, hö]sträng; liejslag, -svep. /x/e [sweiÖ] I. tr binda om, linda [om, in], insvepa äv. biidi.
II. si. bindel, hölje, omslag; veck; bandage, förband, binda. 2. se swath. ~ing [swei'0;g] s 1. [in]lindning &o. 2.
isht pi. ois lindor; svepning; [om]hölje. ~ing--band [swei'öigbænd] s vani. pi. bamlindor. sway [swei] I. itr 1.
svänga hit o. dit [to and fro], [s]vajaf vagga, gunga; luta, hänga över åt ena lidaB. 2. styra, härska, föra spiran, ha

makten [over över; äv. ~ it], II. tr 1. svän-. ga hit o. dit, gunga, sätta i svängning (gung-ning), komma ngt att
[s]vaja [the wind the tops of the trees]; böja [ned]; biidi. komma ngn att vackla, rubba ngn. 2. föra spiran the
sceptre]; svinga svärd; hantera verktyg &e; poet. slå, stränga lyran. 3. ha makt (inflytande) över, behärska,
dominera, styra, leda; påverka, inverka på; bestämma [utgången av] [~ the battle]. 4. nv up & hissa [upp] rår. III.
s 1. sväng|ande, -ning hit o. dit, gungning, rörelse fram o. åter. 2. inflytande, makt, välde [over, of över]; bear ~
ha [högsta] makten, härska, vara [den] bestämmande [over över]; under the ~ of under inflytande av; under his ~
av. under hans spira, /v-backed [-bækt] a svankryggig häst.

Swaziland [swa/zilænd] npr Swasiland.

swear [swsa] I. swore (åid. sware) sworn tr 1. 8 värj a ed, trohet o. d.; avlägga, gå ed [^ an oath]; svär[j]a (gå ed)
på, ta på sin ed, beediga, med ed bekräfta, besvärja, bedyra; F försäkra; ~ a solemn oath svärja en dyr ed, svärja
(lova) dyrt och heligt att göra ngt; ~ away a p.'s life svärja (lova) att ta ngns liv; ~ off avsvärja [sig], förplikta sig
att avhålla sig från bruket av sprit &c; F förneka, ej vilja kännas vid ngn; ~ off drink äv. avlägga nykterhetslöfte;
~ the peace against a p. jur. anmäla ngn för hotelse; a th. to a p. svärja (bedyra) att ngt tillhör ngn; ~ treason
against a p. gå ed på att ngn begått högförräderi; will you ~ [<o] it? kan du (ni) svära på det? you may ~ [to\ that
F det kan du ge dig katten på. 2. lår a ngn gå (avlägga) ed, ta ed av, med ed förplikta (förbinda) [to till]; ~ in låta
ngn avlägga trohets- ei. ämbet.s|ed; ~ a p. to secrecy låta ngn avlägga tysthets|ed (-löfte); be sworn gå ed [£o på];
avlägga eden; Pil (I dare) be sworn åid. det kan (vågar) jag ta på min ed, det kan jag svära på. II. swore (åid.
sware) sworn itr 1. svärja, avlägga (gå) ed [by vid; to på; [up]on (med två fingrar på) the Bible]; ^ false svärja
falskt, begå mened; ~ by all that is good (sacred) svärja vid allt dyrt och heligt; ~ by F äv. tro blint på, upphöja
ngn till auktoritet, sätta mycket högt; enough to ~ by F det minsta möjliga, förbaskat litet; ~ to äv. bedyra, ta på
sin ed to the truth of a th.]) 1 will nv to her jag kan svära på att det är hon; icithout r^ing to the words of any-
body büdi. utan att svära på mästarens (magisterns) ord jfr äv. I. 1. 2. svär[j]a [at över], begagna svordomar; ~
like a trooper svära som en borstbindare (dragon); curse and ~ svära och domdera (förbanna). 3. ^ at F om färger
&c svär[j]a mot, sticka av bjärt mot. 4. F muttra, knorra; om katt fräsa III. s F ed, svordom[arj. ~er [-ra] s 1. en
som avlägger (ei. låter ngn avlägga) ed. 2. svarj'are, -ande. ~lng [-rig] s 1. svär[j]ande, edgång; false ~
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mened. 2. svär[j]ande; svordomar. ] s ångbad, bastu[bad]. house [-haus] s svetthus; bastu, ^-place [-pleis] s bastu,
^-system [-si^stim] s nationalekon, utsug-nings-, svettnings|system se sweat III. 2. sweaty [swe'ti] a° svettig;



biidi. ar. mödosam, knogig.

Swede [swi:d] s 1. svensk. 2. bot. kålrot. . t^n [-n] npr Sverige; New ~ hist. Nya Sverige

svensk koloni i Nordamerika.

Swedenborg [swi:'dnbo:jg] npr. ~ian [- -djian] I. a swedenborg[ian]sk. II. s swedenborgare Swedish [swii'dij] I. a
svensk; ~ drill (gymnastics) svensk gymnastik. II. s svenska [språket].

sweep [swirp] I. swept swept itr 1. sopa; ~ before your own door ordspr. sopa först rent för din egen dörr. 2. om
vind &o svepa, fara, draga, susa, stryka, jaga, flyga fram, bort &c [along fram [över]; by (past) förbi; on bort, i
väg; over över]; om biiok av. glida [across, over över]; i aiim. röra sig hastigt, i båge el. över en vid yt«; kretsa; ~
down om fågel slå ned på byte. 3. skrida fram majestätiskt [äv. ~ »<]. 4. om kust &c sträcka sig, utbreda sig; isht
böja av, svänga åt norr &o. 5. dragga [for efter]. II. swept swept tr 1. sopa, feja [av. ~ clean, ~ up (down, out)]\ ~
up ar. sopa upp; skrapa ihop; ~ the brush sopa, borsta. 2. sota; the chimney sota [-[skorstenen].-] {+[skorste-
nen].+} 3. [vani. ~ away, ~ off] bortjsopa, -rycka, -spola, rycka (taga) med sig; avlägsna; Midi. av. avskaffa,
undanröja. 4. Midi. rensopa, rensa ett land från fiender &c [of från]; swept of

av. blottad (tom) på. 5. om vind Ac svepa (draga, stryka, glida) fram över; låta blicken glida över, överblicka,
spana ut över. 6. be-stryka. 7. härja, platt ödelägga, fara härjande fram över ett land. 8. om hår falla ned över,
täcka pannun &c. 9. stryka bort (undan) håret från pannan &c. 10. ta hem, håva in, svepa hela insatsen; ~ the
board (stakes) ta hela vinsten, göra rent hus. 11. dragga (fiska) upp; ~ the river &c dragga. 12. om klänning släpa
på, svepa över golvet. 13. fösa, draga ngn åt visst håll. 14. poet. slå, röra lyra &o. 15. ~ a blow utdela ett [väldigt]
slag. 16. ~ a curtsey göra en djup nigning (reverens). III. s 1. [ren]sopning, bortsopande av. Midi, give the room a
good ~ (ei. out, n^-up) sopa ordentligt i rummet; make a clean ~ Midi, göra rent hus [of med]. 2. om rörelse svep,
drag, tag, kast, sväng med kvast, lie, pensel àa; ~ of the oar årtag; with a ~ of his hand med en bred gest; at (in)
one ~ i ett svep (drag), på en gång; make a ~ fisk. kasta ut. 3. krök[ning], kurva, sväng, böjning, båge [the river
makes a great to the left]. 4. om vind &o fram|sve-pande, -fart, fram-, förbi|susande; kretsande, flykt;
vattenflöde, strömdrag; en klännings frasande; Midi. ödeläggelse; oemotståndlig makt, kraft; tankeflykt. 5. krökt
bana, väg, stig, linje. 6. krökt uppkörs v äg, in-, upplfartEav. carriage 7. sträcka, höj ning, sluttning i terrängen. 8.
räckj-håll, -vidd, syn [håll, -vidd, omfång, vidd, krets äv.biidi.; Xskottvidd, bestrykning; ~ of shoulder axelbredd;
within the ~ of the eye inom synhåll; within the «x# of the oars på årlängds avstånd. 9. överblick. 10. kortsp.
tabelras, tabbe; slam. 11. brunns-, pump|svängel. 12. bunkåra. 13. väderkvarnssegel. 14. lång rad av hus. 15. F =
sweepstake [the Derby 16. sötare. 17. gatsopare. 18. S bov, skurk, usling. ~er [-a] 8 1. gat- &c sopare. 2. sötare.
3. sopmaskin. /x/ing [-ig] I. s 1. sopjning, -ande. 2. sotning. 3. svepande rörelse; fram|fart, -susande. 4. draggning.
5. fisk. notdrag[ning]. 6. pi. sopor, avfall, skräp; guidkräts. II. a 1. [-[fram]-svepande,-] {+[fram]- svepande,+}
våldsam, häftig storm &c; strid a0d; duktig, väldig, kraftig stöt &o. 2. utdragen, lång[sträckt]; buktig, [vackert]
böjd; elegant, svepande penseldrag &c. 3. Midi. [vittomfattande; allmän[t hållen], generell [a ~ remark]; in-,
genomgripande, radikal reform, singly [-igli] adv av. utan åtskillnad, alla över en bank (kam). ~-net [-net] s fisk.
släp|nät, -not. <vstake[s] [-steiks] s sg. «i. pi., hästtavi. in-sats|löpning, -spel, sweepstake[s]; vinst vid insatsspel.
~y [-i] a poet. se sweeping 11. /., 2. sweet [swi:t] I. a 1. söt av. Midi.; ~ atmond sötmandel; ~ oil oliv-, matjolja; ~
stuff sötsaker, snask; I like my tea ~ jag vill ha mycket socker i mitt te. 2. om matvaror färsk, frisk; keep hålla sig
[färsk]. 3. ren, frisk luft. 4. snygg, fin, fräsch, proper; ~ and clean ren
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och snygg. 5. behaglig lukt, »mak &c, ljuv, härlig, mild, doftande; välljudande, melodisk; vacker röst &c. 6. kär,
dyr, älskad [Home, 8*N/ Home folkvisa]; älsk|värd, -lig, intagande; it was ~ of you to come det var förfärligt
snällt av er att komma; ~ temper hjärtlighet, älskvärt sätt; ~ one i tilltal [min] älskling; at one's own ~ will



ironiskt efter sin egen höga vilja, egenmäktigt, fritt. 7. lättskött, smidig bftt &o; ~ going bekväm (behaglig)
åkning p& god väg, i god b» o. d. 8. a o» one S en sittopp, ett kraftigt slag med knytnäven. 9. ~ [up~\on F kär
(förälskad) i. 10. ~ tooth se tooth. 11. bot. ~ bay [-lagerträd];-] {+lager- träd];+} /x/ chestnut äkta kastanj; oj flag
kalmus; ~ herbs köksträdgårds-, krydd|växter; oj pea luktärt; ~ rush kalmus; ~ violet luktviol; ~ willow pors. II.
adv sött, ljuvligt, härligt [ii smells ~]; vackert [sing Hl. s 1. poet. sötma, ljuvhet, behag; vällukt. 2. karamell. 8. pi.
a) av. sg. söt [efter]rätt pudding, t&rta, kompott &c; 6) sota fruktviner. <v-apple [-æpl] s kaneläpple. ~ b read [-
bred] s kalv-bräss. ~-briar, ~-brier [-braia] * bot. lukt|-törne, -nypon, vinros. ~en [-n] I. tr 1. göra söt, söta; biidi.
förljuva. 2. fylla med doft ei. välljud. 3. rena, desinficera. 4. biidi. [förmildra, lätta mödor. 5. S dyrka (driva) upp
bud. II. itr bli söt[are] &o. ~ener [-na] s sötningsmedel; btidi. ngn ei. vani. ngt som förlju-var (mildrar &o).
~ening [*nig] s sötande; biidi. för|ljuvande, -mildrande, ^-gale [-geil] s bot. pors. ~heart [-ha:t] I. s fäst|man, -mö;
käresta; i tilltal [min] älskade. II. tr o. itr kurtisera, uppvakta. ~ie [-i] s vani. pi. karameller, sockergryn, godis.
oJng [-ig] s sötäpple. /vlsh [-'ij"] a sötaktig; sliskig. [-li] adv sött, ljuvt, behagligt, vackert &c; ironiskt dyrt [pay
~meat [-mi:t] s vani. pi. o,s konfekt* karameller, snask; kanderad frukt. ness [-nis] s 1. söthet, sötma, söt smak. 2.
vällukt, doft. 3. välljud. 4. om mat &o friskhet, färskhet. 5. vänlighet, älskvärdhet, charm, behagQigt sätt];
mildhet, ^-root [-ru:t] s bot. lakritsrot. ~-scented [-se'ntid] a, ^-smelling [-sme'lig] a välluktande, doftande;
parfymerad. ~-sop [-sop] s bot. flaskträd. ^-sounding [-sau'ndig] a välljudande, smekande toner, /v--spoken [-
spoukn] a älskvärd i sitt tal, smickrande, vältalig, /»-tempered [-te'mpad] a älskvärd, behaglig, vänlig, godmodig.
•toned [-tou'nd] a välljudande, klang|full, -skön. /»-toothed [-tu:J)t] a begiven på sötsaker (läckerheter), /»-water
[-wo:ta] s slags sot druva. <»-william [-wi'ljam] s bot. borstnejlika. <»wood [-wud] s bot. olika slags lager[träd].
/»-wort [-wa:t] s vört. [-i] se sweetie. swell [swel] I. ojed swollen swelled) itr 1. svälla [upp, ut] [äv. ~ up, ~ out;
with av]; pösa, bukta lit, Stå Ut (fram); om vatten el. terräng stiga, höja sig [into till]; om v&gor svalla,

häva sig. 2. svullna [upp]. 3. biidi. stegras, öka, växa, stiga [into till]; om musik &o av. ljuda allt starkare, välla
fram, brusa [fram]. 4. biidi. svälla av stolthet &o [with pride]; my heart ojs av. mitt hjärta vill brista. 5. büdi.
pösa, jäsa, kråma sig [with av; st.*» ti]. 6. büdi. koka, sjuda av harm &o [with indignation]. II. o»ed swollen
swelled) tr 1. komma ngt att svälla (pösa, stiga), utvidga, blåsa upp, fylla segel. 2. biidi. öka, stegra [/ am not
going to oj their number (the ranks of applicants &c)]. 3. biidi. göra uppblåst (tokig av högfärd); isht pp., se
swollen; ojed head F storhetsvansinne. 4. mus. hålla ut ton. III. s 1. sväll|ande, -ning; an-, upp-, ut|svällning;
uppsvälldhet; utbukt-ning, rundning; koukr. av. utväxt, knöl; stigning, höjning i terrängen, konkr. äv. höjd, kulle.
2. vågsvall, svallvåg, dyning; there is a heavy o, [on ei. running] det går hög dyning; rolling o* svår dyning med
l&nga v&gor. 3. mus. crescendo; äv. crescendo raijt av decrescendo (< > ); a /» of music brusande musik. 4. mus.
svällare. 5. F snobb, sprätt, fin karl; pamp, högdjur, hög herre; what a o, you are to-dayl så fin (flott) du är i dag!
6. F överdängare, talang, idrotts-&o stjärna, specialist [at i, på]. IV. a F flott, stilig; förnäm, överklassig; /» mob
kon. gentle-mannatjuvar. /»dom [-dam] s F fint folk, överklass[en]. /ving [-ig] I. s 1. svällning; upp-, ansvällning;
konkr. av. svullnad, svulst, tumör; utbuktning, bukt[ighet], bukighet.

2. känsioiitbrott, upp|flammande, -svallande.

3. àid. svallvåg. II. a° 1. svällande. 2. sakta stigande mark. 3. svallande, brusande vatten ei. ljud. 4. biidi.
uppblåst, övermodig, stolt sinne. 5. biidi. svulstig, bombastisk stil. /»ish [-ij] a F snobbig, vräkig, flott, /»-
mobsman [-mobzman] s gentlemannatjuv; industririddare.

swelter [swe'lta] I. itr för|smäkta, -gås av hetta.

II. s tryckande (olidlig) värme. /»ing [-rig] a° tryckande, kvävande hetta, olidligt het, brännhet dag &c.

swept imp. o. pp. av sweep.

swerve [swa:v] I. itr vika (böja) av, avvika fr&n sin kurs, bildl. av. låta sig rubbas i sin tro [from från, i]; /v, from
av. frångå sin uppfattning. H. tr 1. leda bort från kurs, leda undan, föra åt sidan; widi. rubba. 2. kricket &c skruva
bon.

III. s 1. avvikelse, vridning &t sidan. 2. kricket skruv[ning] av boil. /»less [-lis] a orubblig, stadig.



Swete [swi:t] npr.

swift [swift] I. a° 1. mycket snabb, hastig, rask, flink; strid aiv; biidi. av. rörlig [a ~ wit]; /» of foot snabbfotad. 2.
snar tm vrede &o [/» to anger; oj to follow them]. II. adv poet. snabbt, hastigt. III. s 1. garn|haspel, -härvel. 2.
zooi. mur-, torn|svala. 3. zooi. vatten|salamander, -ödla.

swiiter [swi'fta] s & sviktningslina; bomtåg.
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swiftll-footed [swi'ftjfu'tid] a snabbfotad. -ness [-nis] s ator snabbhet, hastighet. - -winged [-wigd] a
snabb[vingad]. swig [swig] S F I. tr o. itr* stjäl pa i sig, supa, klunka, kolka [i sig], grogga. II. s stor klnnk.

swill [swil] I. tr 1. skölja, överösa, spola; ~ down skölja ned maten; /x/ out spola ren. 2. stjälpa i sig massvis. 3.
traktera rikligt med drycker, berusa o. II. itr supa [sig full]. III. s 1. spolning [give it a 2. svinmat, skulor. 3. usel
sprit, lank. 4. supande, swim [swim] I. swam swum itr 1. simma äv. Midi. [~ on o.'s chest (back, side); across
över]; nv like a stone (F tailor's goose), ~ to the bottom simma som en sten (till botten); ^ with the stream (tide)
Midi, följa med strömmen. 2. om båt o. d. flyta; Midi. äv. glida, sväva [sÅe swam across the Ji o or]; sink or ~
Midi, det må bära eller brista. 3. översvämmas, fyllas med vätska, äv. biidi. [with med]; Midi. bada i tårar &c
[her eyes swam with (in) tears]. 4. svindla, gå runt för ögonen [everything swam before his eyes]; my eyes ~ det
svindlar (skimrar, svartnar) för mina ögon (ögonen); my head (brain) o*s jag blir yr i huvudet, jag får svindel, det
snurrar runt för mig. II. swam swum tr 1. simma en sträcka; simma över (på). 2. låta bäst simma. III. s 1. simning;
simjtur, -bad [have (take) a I had a long ^ jag sam länge (långt); go for a ~ gå och ta sig ett simbad. 2. glidande
gång (rörelse). 3. bra fiskställe; be in a good ~ Midi. ha det bra. 4. Midi, händelsernas (affärernas) gång, isht be
in the o, vara med, vara i farten (svängen); stå i ropet. 5. F yrsel, svindel. 6. åid. simblåsa. turner [-a] s 1.
simmare. 2. zooi. simfågel. 3. fiöte. 4. zooi. vattenspindel. 5. F baddräkt, swimming [swi'mig] I. s 1. simning. 2.
flytande. 3. yrsel [vani. ^ oj (in) the head]. II. a

1. simmande. 2. flytande. 3. om ögon tårfylld. 4. yr i huvudet, ö. Midi, smidig, jämnt glidande, svepande fart &c.
~-bath [-ba:}>] s simjbad, -bassäng, -hall. ^-beit [-belt] 5 simjgördel, -bälte. /x/-bird [-ba:d] s «>oi. simfågel.
•bladder [-blæda] s zooi. simblåsa; äv. uppblåst simdyna, ^wly [-li] adv äv. lekande lätt, galant, F som ^mort. ~-
match [-mætj] s simtävling, reness [-nis] s * 1. svävande (glidande) gång.

2. fuktig glans, dimmighet över ögonen, ^-piace [-pleis] s badställe. <x<-pond [-pond], sv-pool [-pu:l] 8
simbassäng.

swimmy [swi'mi] a färdig att få svindel, [lätt] yr i huvudet.

Swinburne [swi'nba:n] npr. swindle [swindl] I. tr 1. bedraga, lura [out of på pengar]. 2. lura till sig pengar [out oj
avj. II. itr svindla, skoja, lura folk. III. s svindel, bedrägeri, skoj, humbug. [-a] s svindlare, bedragare, skojare. ~ry
[-ari] s svindleri, bedrägeri, skoj.

swine [swain] (Pi. ~) s svin äv. Midi. [vani. pig]; r^'s snout bot. maskros, ^herd [-ha:d] s svinaherde. /N/-pox [-
poks] s iak. svin-, vatt koppor. *x,ry [-ari], ~-sty [-stai] s svinstia. Swiney [swi'ni] npr.

swing [swig] I. swung swang) swung itr 1. svänga hit o. dit [to and fro]; pendla; svänga på sig, vagga, vicka,
vippa; gunga; svänga in, ut, fram &c; gunga fram (i väg); ~ into line X sluta upp i linje; ~ round svänga runt
(om), göra en sväng; ~ to om dörr slå (gå) igen; ~ wide om dörr slå[s] upp på vid gavel. 2. hänga [from i taket
&o]. 3. F bli hängd, f& dingla i galgen [he will o* for it]. 4. »t* ligga på svaj, svaja, svänga [runt] för ankar &o.
II. swung (^ swang) swung tr 1. svänga [om], svänga (slänga) med armarna &c; gunga ngn i en gunga; svinga
svärd; ~ about svänga [omkring med]; o. s. svinga sig [into [upp] i]; ^ into line låta marschera (sluta) upp i linje;
there is not room [enougK] to a cat det är så trångt att man inte kan vända sig. 2. hänga [upp]; ~ a hammock sätta



upp en hängmatta. 3. <£> komma fartyg att svaja. 4. Am. behärska, leda, styra. 5. ~ the lead X »i; S skolka,
smita. III. s 1. sväng|ning, -ande, sväng; gungning; svängande gång [walk with a ~]; at full ~ 0m grind o. d. på
vid gavel; be on the svänga [hit och dit], gurga. 2. svängningsvidd. 3. fart, kläm; Midi. äv. schvung; be in full ~
om arbete &o vara i full gång; be in the full ~ of stå mitt uppe i, vara i full gång med; work in full ~ arbeta (gå)
för fullt; get into full ~ komma riktigt i gång (farten); juli ~ adv. med full fart, för fullt. 4. Midi. [rörelsefrihet,
fritt lopp, spel-, svängrum: have (take) o.'s [full] följa sin egen lust (böjelse), släppa sig lös; have o.'s full ~ of få
nog av; let it have its ~ låt saken sköta sig själv. 5. repgunga, ^-bar [-ba:] s svängel På vagn. <x*-boat [-bout] *
karusellgunga. /^-bridge [-bridg] s svängbro, ^-chair [-tjea] s gungstol, ^-door [-do:] s svängdörr, swinge
[swi/nd3] tr åid. piska, slå, klå.

[-ig] a F väldig, kolossal vinst &o. swingel [swi'ndgal] se swingle I. swlngller [swi'g|a] s en som svänger
(svingar, gungar &o); three legs and a ~ F trasig stol &o. --gate [-geit] s sväng|port,-grind. --glass [-gla:s] s
vridbar spegel, swinging [swi'gig] I. s sväng|ande, -ning; F hängning &c. II. a 1. svängande &0; svängdörr &c. 2.
Midi. svepande, hastig, energisk gång &c; Midi, schvung-, liv|full, medryckande melodi o. d.; svajig, /xz-boom [-
bu:m] s &> svingbom. swingle [swiggl] I. s 1. skäktja, -trä, -kniv. 2. slagträ på slaga. II. tr skäkta lin, hampa,
"utree [-tri:] s svängel på vagn. swing-ilswang [swi'glswse'g] s svängande, pendlande. -tree [-tri:] ie swingletree. -
wheel [-wi:l] s ur mak. svänghjul.

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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swot

swinish [swai'nij] o° svinaktig, snuskig, djurisk, rå. /»ness [-nis] s svinaktighet &c. swink [swigk] åid. I. itr
arbeta, slita [och [-släpa].-] {+slä- pa].+} II. s möda, slit och släp. Swinstead [swi'nsted] npr.

swipe [swaip] I. itr o. tr isht kricket slå (klämma) till hårt [äv. <» atII. s 1. hårt slag. 2. pi. ojs S F [tunt, svagt] öl,
svagdricka. /»r [-o] s kricket &o stark (säker) slagman. swip[p]ie [swipl] se swingle 1. 2. swirl [swa:l] I. itr o. tr
virvla (snurra) runt.

II. s vatten- &c virvel, swish [swij] I. tr 1. svepa till (av) med ett vinande slag, piska. 2. vifta (svänga) med; släpa
om-kring, bort &o. II. itr svepa fram; susa, vina; prassla; frasa; rassla. III. s svep; sus, vinande, prassel; frasande
[of silk]; skvalp. Swiss [swis] I. a schvféizisk; schweizer-garde

&c. II. (pi. s schweizjare, -iska. switch [switj] I. s 1. spö, smal käpp, vidja. 2. järnv. växel. 3. eiektr. strömbrytare,
omkopplare. 4. se oj-board. 5. lös|fläta, -hår. II. tr 1. piska [upp], slå till (av) med spö &o. 2. klippa, tukta häck
&c. 3. svänga (vifta) med, slå med spö &c; rycka [till sig]. 4. jamv. växla. 5. eiektr. koppla [om, Över], leda
ström; /» on koppla på (in); vrida på ljuset; ~ off koppla av, bryta; slå ifrån motor &c; vrida av jjuset. 6. /» off
bildl. leda [över] samtal &o i ny riktning [into, to [in] på]. III. itr 1. piska, slå. 2. /» off eiektr. koppla av, bryta
ström &o; bildl. slå in på ett annat samtalsämne [on another Subject]. 3. ^ round biidi. slå (kasta) om. /»back [-
bæk] s järnv. sicksackbana bergbana; på tivoli berg- och dalbana, rutschbana. /»-bar [-ba:] s järnv. växelten. /»-
board [-bo:d] s telef. &c [-växel[-bord].-] {+växel[- bord].+} /»-lever [-leva] s jämv. växelhävstång, /»man [-
man] s järnv. växlare, växelkarl Eäv. /»-tender]. Swithald [swi'Öald] npr Eäv. Swithold]. Swithin [swi'|öin, -|>in]
npr; St. /»'s day

Svithuns dag 15 juii. Swithold se Swithald.

Switzer [swi'tsa] s åid. schweizare; Pi. ojs äv.

schweizergarde. /»land [-land] npr Schweiz, swivel [swivl] I. s 1. tekn. lekare, svivel; pi-vå, [sväng]tapp; oj of a
chain kättings-lekare. 2. nickhake, svängkanon [äv. *» gun]. II. tr o. itr svänga [soml på en tapp. /»-+ -bridge [-
brid3] s svängbro. /»-eye [-ai] s F skelande öga. <»-eyed [-aid] a F skel-, vind|-ögd. /»-gun [-gAn] se swivel /. 2.
/»-hook [-huk] 8 & ringhake. Swiveller [swi'v(a)la] npr. swizzle [swizl] s F grogg, cocktail, sprit[dryck]. swob



[swob] se swab.

swollen (åid. swoln) [swouln] (PP. av swell) a 1. uppsvälld, svullen; widi. högt uppdriven, abnorm kostnad o. d.
2. biidi. uppblåst, övermodig [with av],

swoon [swu:n] I. itr 1. svimma [for (av) joy;

with (av) painb oj away svimma av. 2. uidi. om musik &c dö bort, förtona, domna [av]. II. s svimning[sanfall],
vanmakt; fall into a ~ falla i vanmakt, svimma av. /»ing [-ig] se

föreg.

swoop [swu:p] I. itr isht om rovrågei slå ned [äv. /» down; upon på]. II. tr F rycka till sig, snappa åt sig [äv. /»
up]. III. s rovfågels nedstörtande, [an]grepp, anfall av. X; at one (a) /v i ett slag, pä en gång.

swop [swop] se swap.

sword [so:d] s svärd av. biidi.; värja [av. straight /»]; sabel [av. cavalry <v]; S bajonett; ojs and bayonets av.
blanka vapen; at the point of the /» med svärd (vapen) i hand; court oj paradvärja; cross (measure) ojs växla hugg
av. biidi.; draw the /» draga svärd[et]; with o.'s ~ drawn med draget svärd; /» in hand med svärd i hand; Knight
of the So» riddare av Svärdsriddarorden, svärds|riddare, -broder; perish by /» förgås genom (falla för) svärd; the
oj of justice rättvisans svärd, överheten; th e oj of the spirit andens svärd, Guds ord; put to the oj låta ngn springa
över klingan; /» of State rikssvärd; throw o.'s oj into the scale biidi. lägga sitt svärd i vågskålen; icon by the oj
erövrad [med svärd]. /»-arm [-cr.m] s höger arm. /»-bayonet [-bei'anit] s X sabel-bajonett. <»-bearer [-bsara] s
svärdbärare vid ceremonier. /»-belt [-belt] s värjgehäng, sabel-koppel. /»-blade [-bleid] s värj-, sabeljklinga.
/»•cane [-kein] s värjkäpp. /»-craft [-krarft] s fäktkonst; vapenlek; krigsmakt, /»-cut [-kAt] s [sår av] svärds-,
sabel|hug£. ^,-cutler [-kAtla] s svärdfejare, vapensmed, /»-dance [-dcr.ns] s svärdsdans, /»-fight [-fait] s
svärdsstrid, varjfäktning. »»-fish [-fij] s zooi. svärdfisk. /»-flag [-flæg] s bot. svärdslilja, /»-grass [-grars] s bot.
svärdslilja; äv. randgräs m. fl. gräsväxter, /»-guard [-ga:d] s pärer-, värj|plåt. /»-hand [-hænd] s höger hand, /»-
handle [-hændl], /»-hilt [-hilt] s svärd-, värjjfäste. /»•knot [-not] s värjtofs, portepé. /»-law [-lo:] s vapenmakt,
/»less [-lis] a utan svärd (värja), vapenlös, /»-lily [-lHi] s bot. svärdslilja. /»-play [-plei] s fäktning; biidi. av. skarp
strid, dispyt, /»-proof [-pru:f] a osårbar för svärd &c. /»-shaped [-Jeipt] a svärdfosinjig,-ad. /»sman [-zman] s 1.
fäkt|are, -mästare. 2. soldat, krigare, /»smanship [-zman/ip] s fäkt|-konst, -skicklighet, /»-stick [-stik] se /»-cane.
/»•swailower [-swo'loua] s svärdslukare.

swore [swo:] imp. av swear.

sworn [sworn] (pp. av swear) a svuren av. biidi. [enemy, foé]; edsvuren; beedigad, edfäst; /» brqther vapen-,
foster|broder; /» brother-hood lostbrödralag; /» friend trogen vän, vän för livet.

swot [swot] S skoi. I. itr o. tr plugg|a, -läsa; /» up plugga (slå) in. II. s 1. plugg. 2. plugghäst. 3. besvär, knog,
jobb.
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swound [swaund] itr åid. «e swoon. swounds [swaundz] åid. se ZQunds. swum [swAm] pp. av swim. I swung
[swAg] imp. o. pp. av swing. Sybaris [si'baris] npr.

sybaritlie [si'bar|ait] s sybarit, vällusting, vekling [av. <S~]. -ic [-i'tik] a (^ally adv) syba-ritisk, vällustig, veklig. -
ism 'aitizmj $ [-sybaritism, vällust[ighet], veklighet. Sybil [si'bil] npr äv. Sibylla. S

syllabllic [silæ'b|ik] a stavelsebildande, sylla-bisk; stavelse-, -ically [-ik(a)li]arft?syllabiskt. •ication [-ikei'Jn], -
ification [--ifikei'/n] s stavelsedelning, avstavning, -ize [si'labaiz] tr syllabera, uttala stavelsevis, uppdela i
stavelser, -le [si'labl] I. s stavelse; not a ~ äv. inte ett ljud (knyst). II. tr stava; artikulera; uttala [tydligt], syllabub



[si'labAb] se sillabub. syllabus [si'labjas] (Pi. -i [-ai] ei. -uses [-asiz]) s kort samman|drag, -fattning, översikt,
förteckning, tablå; kursplan för visst ämne. sylleps is [sile'ps|is] (pl. -es[-i:z]) S gram. o. retor. syllepsis.

syllogllism [si'lod3|izm] s log. syllogism, slutledning. -istic [-i'stik] a (^ally adv) syllo-gistisk, slutlednings-regel,
-ize [-aiz] itr o. tr draga slutledningar, resonera, sluta sig till

en sanning.

sylph [silf] s sylt', luftande: biidi. eterisk kvinnogestalt (varelse). ~id [-id] s sylfid, liten luftande; älva; biidi. se
föreg. ^-like [-laik] a sylfidisk, luftig, eterisk, lätt. Sylva [silva] npr.

sylvan [si'lvan] I. a skogjig, -klädd; skogs-gud.

II. s skogsgud, faun; biidi. skogs-, lantjbo. Sylvester [si'lvesta] npr. ~-eve [-ri:v] s Sylvesterafton, nyårsafton[en].
Sylvia [-ia] npr.

sylviculture [si'lvikAltJa] s skogsodling, symbiosis [simb(a)iou'sis] s bioi. symbios, samlevnad. „ • > symbol
[si'mbal] s 1. symbol, sinnebild, tecken av. mat. &c [of av, för]. 2. teoi. symbolum,

[tros]bekännelse. <vlc[al°] [simbo'lik, -(a)l] a symbolisk, sinnebildlig; betecknande [of för]. ~ics [simbo'liks] s
sing. o. Pi., teoi. symbolik. <vlsm [-izm] s symbolisk framställning, symbolik; isht litt. hist, symbolism, ^ist [-ist]
s isht uti. hist, symbolist, miration [-[-ai-zei'Jn]-] {+[-ai- zei'Jn]+} 8 symbolisering. »vize [-aiz] tr symbolisera,
beteckna; framställa sinnebildligt. ~ogy [simbo'ladgi] s symbolik. Syme [saim], Symington [-igtan] nprr.
symmetrliic[al°] [simle'trik, -(a)l] a symmetrisk. -Ize [-itraiz] tr göra symmetrisk, bringa till symmetri. -y [-itri] s
symmetri, harmoni. Symonlids ^(aH'manldz], -s [-z] nprr. sympathetic [simpatye'tik] o (~ally adv) 1. sympatetisk
hemlig, mystisk; ~ cure

sympatikur. 2. anat. o. läk. sympatisk [nerve, system]. 3. full av medkänsla, förslående, välvillig, deltagande,
känslig, ömmande. 4. gallicism sympatisk, tilltalande [to för], -ize [--aiz] itr sympatisera, hysa medkänsla
(förståelse), känna ei. lida med ngn [with med, för]; deltaga [in i ngns sorg]; ~ in av. dela sorg &c;

with av. känna på samma sätt som, förstå, -izer [--aiza] s sympatisör, själsfrände, förstående vän [with till], -y [--
i] s 1. sympati, medkänsla, förståelse, deltagande [for för; with med, för; in i sorg]: be in with sympatisera med.
2. iak. sympati, samhörighet,

förbindelse mellan olika organ, varigenom sjukdom

överföres. 3. överensstämmelse, andlig fränd-skap.

sympetalous [simpe'talas] a bot. sympetal, sam-bladig.

symphonllic [sim|fo'nik] a symfonisk, -ious [-fou'nias] a° litt. harmonisk av. biidi. -1st [-[-fa-nist]-] {+[-fa-
nist]+} s symfoniker, symfonikompositör, -y [-fani] s symfoni, symphysis [si'mfisis] s anat. symfys, samman-
växning.

symposillarch [simpou'zilaik] s symposiark le-dare av symposion. -um [-am] (pi. -a [-a]) s grek. ant. symposion,
dryckeslapr, fest. symptom [si'm(p)tam] s sym[p]tom; biidi. av. tecken, spår [of till, av]. ~atic [-æ'tik] a (n^ally
adv) sym[p]tomatisk; kännetecknande [o/för], syn. förkortn. för synonym[ous~\. synæresis [sini'aris|is] (pi. -es [-
i:z]) s språkv.

syneresis, vokalsammandragning, synagogue [si'nagog] s synagoga, synchronism [si'gkranjizm] s 1. synkronism,
samtidighet. 2. synkronistisk sammanställning (tabell), -istic [-i'stik] a (».ally adv) synkronistisk uppställning,
tabell &c. -ize [-aiz] I. itr vara samtidig, inträffa samtidigt, sammanfalla till tiden [with med]. II. tr sammanföra
händelser &o såsom samtidiga, synkronisera äv. i bet. 'reglera' ur &c efter viss norm. -OUS [*'as] a° isht vetensk.
synkron, samtidig [with med], syncopllate [si'gkap|eit, -ko-] tr språkv. o. mus.

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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syzygy

synkopera. -ation [-ei'Jn] s språkv. o. mus. syn-kopering. -e [-i] s 1. läk. synkop, svimning, hjärtslag. 2. spr&kv.
synkope. 3. mus. synkop. -[t]ic [sinko'p(t)ik] a iak. synkopisk. syncracy [si'gkrasi] 8 synkrati, samstyre.
syncretism [si'gkratizm] s isht teoi. synkretism,

utjämningssträvan, syndic [si'ndik] s syndikus, juridisk ombudsman, magistratsperson, fullmäktig. ~alism [-
alizm] s syndikalism. «»ate I. [-it] s hand, syndikat, konsortium. II. [-eit] tr kontrollera genom (ombilda till) ett
konsortium, sammanslå hanker &c.

syne [sain] adv skotti. —since [auld long =

the days of long ago]. synecdoche [sine'kdaki] s retor. synekdoke. synedrillon [sine'drijan], -urn [-am] (pi. -a [-a])

s antik, synedrion, sanhedrin. syneresis [sini'arisis] se' synceresis. synergism [si/nad3|izm] s teoi. synergism,
samverkan. -y [-i] 8 samverkan isht mellan olika kroppsorgan.

Synge [sig, sindg] npr.

syngenesis [sind3e'nisis] s bioi. syngenes.

synizes is [sinizi/s|is] (pi. -es [-i:z]) s gram, syni-

zesis, vokalsammandragning, synod [si'nad] s synod, kyrkomöte. /»al [-(a)l] a° synodal, synod-. /»ic[al°]
[sino'dik, ~(a)l] a 1. se föreg. 2. astr. synodisk månad, synonym [si'nanim] s synonym, liktyding; a /» for av.
liktydig[t] med. ~ic [—-ik] a syno-nym-studier &c. /»ity [---iti] s synonymi, lik-tydighet. /»ous [sino'nimas] o°
synonym, lik-tydig [with med]. /»y [sino'nimi] s 1. syno-nymjik, -lära. 2. synonymi, liktydighet. synopsjis
[sino'psjis] (pi. -es [-i:z]) s synopsis, översikt.

synoptic [sino'ptik] I. a (/»ally adv) synoptisk, översiktlig. II. s; the /»s teoi. synoptikerna, de synoptiska
evangelierna, /»al [-(a)l] a° översiktlig, översikts-tabell &c. synovia [sinou'vja] s anat. synovia, ledvätska,
syntactical [sinjtæ'ktik(a)l] a° syntaktisk, -tax

[-tæks] s syntax, satslära, synthesllis [si'nf)is|is] (Pi. -es [-i:z]) s syntes, sammanställning, förening tm en enhet, -
ist [-ist] 8 syntetiker. -ize [-aiz] se synthetize. synthet||ic[al°] [sinf)e'tik, -(a)l] a syntetisk. -Ize [si'n£>itaiz] tr
sammanfoga, för|ena, -binda, syntonllize [si'ntan|aiz] tr radiotei. avstämma, -y

[-i] s radiotei. avstämning, syntonisering. Syphax [sai'fæks] npr.

sypher [sai'fa] tr snick. foga (skarva) ihop av-

fasade brödkanter.

syphil is [si'fil|is] s iak. syfilis, -itic [-i'tik] I. a

syfilitisk. II. s syfilitiker. syphon [sai'f(a)n] se siphon. Syracusllan [sai'arakju:z|n, si'r-] I. a syraku-sansk. II. s
syrakusan. -e npr 1. [-] Syra-kusa. 2. [si'rakju:s] stad i u. s. a. syren [sai'arin, -an] se siren. Syria [si'ri|a] npr
Syrien. ~C [-æk] I. a syrisk blott om språket. II. s syriska [språket]. /»n [-an]

1. a syrisk. II. s syr[i]er.

syringa [siri'gga] s bot. 1. syren. 2. PMiadeiphus schersmin.

syringe [si'rindj] isht iak. I. s liten handspruta. II.

tr spruta in [into i]; bespruta, syrinx [si'rigks] (pi. syringes [siri'ndjirz]) s mus.

syrinx, pan|flöjt, -pipa. Syro- [sai'arou] i sms. syrisk- [^-Persian Syrtjis [sa:'t|is] I. npr; /» major Stora Syrten; ~
minor Lilla Syrten. II. $/» (pi. -es [-i:z]) s flygsand, sandrevel, syrup [si'rap] s 1. sirap; farm, syrup; golden /»
finare sirap. 2. bärsaft. /»y [-i] a siraps|lik, -aktig.



systaltic [sistae'ltik] a fysioi., om hjärtats rörelse pulserande med växelvis sammandragning o. utvidgning,
system [si'stim, -am] s 1. system i olika bet.; the /» äv. kroppen, organismen; change of o, systemskifte; form
into a /» sätta i system; the Linnæan /» bot. Linnés sexualsystem; /» of pulleys tekn. blocktyg; postal /»
postväsen; railway /», /» of railways järnvägsnät; o* of roads väg|system, -nät; solar /» solsystem.

2. plan, metod, princip, system [work with /»]; ordning [the old /»]; on /» systematiskt, metodiskt; on a new /»
efter ny metod (nya principer), /»atic [-æ'tik] a (/»ally adv) systematisk, planmässig, metodisk. /»atist [-atist] s
systematiker. /»atization[-ataizei'Jn] s systematisering, /»atize [-ataiz] tr systematisera. /»ic [siste'mik] a (/»ally
adv) isht fysioi. gällande hela organismen, system-, kropps- [the /» circulation of the blood], /»less [-lis] a
planlös, utan system, osystematisk, /»-monger [-mAgga] s förakti. systemmakare.

systole [si'st|ali, -oli] s fysioi. systole, sammandragning, systyle [si'stail] s byggn. systyl. sythe [sai6] t so scythe,

syzygjy [si'zidgi] s 1. astr. -ies pi. syzygier. 2. bioi. sarnmanväxning, fog.
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T.

T, t [ti:] (pl. Ts, Ts) S 1. bokstaven t. 2. T Eäv. tee] T-formigt föremål oftast med tillägg [T-iron T-järn, T~square
vinkel linjal]. 3. to a T på pricken, utmärkt £that suits me to a T]. T., t. förkortn. för taxed, tenor, terms, Thomas,

time, ton, town m. m. t' — ta [ta:] interj tack mest i bamspr. Taal [tcr.l] s; the ~ boerdialekten, taal den hoi-

länds k a dialekten i Kaplnndet.

tab [tæb] s 1. iös snibb, flik, lapp, tunga; slejf, Stropp; udd på garnering. 2. isht dial. Skoning på skorem, pigg [ =
tag], 3. Am. F tabell, räkning, räkenskap.

tabard [tæ'bad, -a:d] I. s åid. ei. hist, vapenrock; häroldskåpa. II. To» npr; the To* Inn

förr värdshus i Southwark, London.

tabllaret [tae'barit] s slags randigt möbeltyg, -binet se tabinet.

tabby [tæ'bi] I. s 1. vattrad taft, moaré. 2. randig ei. spräcklig katt; katta [av. ~ cat]. 3. skvallerkäring; nucka. 4.
siags betong. II. o vattrad; brokig. III. tr vattra. tabefaction [tsebifae'kjn] s * iäk. utmärgling,

avtynande, tvinsot, tabernacllie [tæ/ba(:)n!ækl, -akl] s 1. isht bibi.

tabernakel i olika bet.: tält; hydda; boning; helgedom; bönehus; the Feast of Töjs jud. lövhyddohögtiden. 2.
kyrki. (isht katolsk) byggn. tabernakel i bet. baldakin, helgonnisch, sakraments|hus, -skåp. -ular [-æ'kj ula] a
tabernakjel-, -ellik; ^ work gallerverk, tabes [tei'bi:z] iat. s iäk. tvinsot; dorsal o, ryggmärgstvinsot, tabinet
[tæ'binit] s vattrat tyg, moaré. Tabitha [tæ'bi|>a] npr bibi. Tabita. tablature [tæ'blatja, -tjua] s åid. 1. mus. tabula-
tur, siags tonskrift. 2. [minnes]tavla; målning; biidi. bild, framställning, skildring, table [teibl] I. s 1. bord; skiva,
platta; taffel; åid. planka; the Holy To,, the Lord's T** Herrens bord, nattvarden; be (sit) at ~ sitta till bords; sit
down to ~ sätta sig till bords; keep an open oj hålla öppen taffel, utöva stor gästfrihet; lay on the oj pari.
bordlägga; lie on the ~ pari, vara bordlagd. 2. [-bordssällskap]-] {+bords- sällskap]+} [keep the o> amused]. 3.
tavla av sten, trä e. d.; minnestavla; the two the of the law (testimony) bibi. lagens tavlor. 4. tabell [tinie-o,])
register; ~ of contents innehållsförteckning; know o.'s o,s kunna multiplikationstabellen. 5. [hög]platå. 6. geoi.
lager. 7. min. tavel-, taffel|sten. 8. pt. ojs åid. brädspel; turn the ojs upon a p. biidi. betala ngn med samma mynt;
ta revansch på ngn;

the are turned biidi. bladet har vänt sig; rollerna äro ombytta. II. tr 1. pari. bordlägga. 2. skeppsb. laska. tableau
[tæ'blou, - -'] (pi. o>x [-z]) fr. s tablå. ~ vlvant [tæ'blouvi:'vo:]], -va] (Pi. [- - - -])



fr. s orörlig [levande] tablå (grupp). Table Bay [tei'bl bei'] npr Taffelviken i syd-

afrika.

table-libook [tei'bl|buk] s 1. åid. tabellsamling, äv. s. k. lathund. 2. praktverk för salongsbordet, -clock /klok] s
bordstudsare, pendyl, -diamond T-dai'amand] s min. tavel-, taffel|sten. -flap /flæp] s bordsklaff. -glass [-gla:s] s
1. \lricks]glas. 2. taffel-, fönsterglas, -land ~-'lænd] s högplatå, -leaf [-li:f] se leaf 5. Table Mountain
[tei'blmau'ntin] npr Taffel-berget i Sydafrika.

tablell-money [tei'bl|m Ani] s taffel pengar. • -spoon [-spu:n] s matsked, -spoonful [-spu:'nf(u)l] s skedblad,
matsked måttsord. tablet [tae'blit] s 1. liten skiva, platta. 2. minnestavla. 3. skrivtavla; skrivplån; pi. o,s
anteckningsbok. 4. tablett; chokladkaka; a o* of soap en tvål[bit]. table-lltalk [tei'blltork] s bordsamtal äv. ss.
bok* titel, -top [-top] s bordskiva, -turning [-[-ta:N-nig]-] {+[-ta:N- nig]+} s spiritism borddans. -ware [-wsa] s
bordsservis.

tabling [tei'blig] s 1. pari. bordläggning. 2.

byggn. murkappa, tabloid [tæ'bloid] s iäk. tablett, taboggan [tabo'gn] se toboggan. tabOO [tabu/] I. S 1. relig.
tabu, förbud att vidröra (närma sig) vad som förklarats heligt el. förbannat. 2. biidi. social isolering, bojkott; put
(set) under o> se III. 2. II. a mest ss. pred. tabu, förbjuden; helig; förbannad. III. tr 1. relig. belägga med tabu. 2.
biidi. förbjuda, avstänga [to för]; bojkotta, ignorera; fridlysa. TabOr [tei'bo:, -ba] npr Tabor berg i Palestina,
tabllor, tabour [tei'ba, -bo:] s aid. liten trumma, tamburin rar ackompanjemang till flöjt. -OUrOt [tæ'-barit, -ret] s
1. taburett. 2. sybåge, tabu [tabu*/] se taboo.

tabulja ras|a [tæ'bjul|arei'z|a] (Pi. -æ [-i:] -æ [-i:])

iat. s isht bil di. oskrivet blad. tabular [tæ'bjula] a° 1. bord-, skiv|formig; platt, flat [rock]. 2. tabellarisk, tabell- [in
oj form.].

tabulatile [tæ'bjul|eit] tr 1. uppgöra tabell över, anteckna i tabell. 2. planslipa [diamond]. -ed [-eitid] a se tabular, -
ion [-ei'Jn]s uppställ-+ ning i tabell, tabellisering; klassificering, tach [tætj] s bibi. häkta, fästa.
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tachometer [taeko'mita, ta-] s me*, hastighetsmätare.

tacit [tae'sit] a° tyst, stilla Espectator]; stillatigande, underförstådd [consent]. /»urn [-a:n] a° tystlåten, ordkarg.
/»urnity [-a:'niti] s tystlåtenhet.

Tacitus [tæ'sitas] npr.

tack [tæk] I. s 1. nubb, [häft]stift, spik. 2. Pi. ojs tråck|elstyng, -ling. 3. *!> hals; halshorn, [sträckjbog; lov; slag
vid kryssning; kurs; be (stand) on the port /» ligga för babords halsar. 4. biidi. kurs, riktning [we must change our
/»]; be on the right (wrong) /» vara på rätt (fel) spår. 5. klibbighet av oljefärg o. d. II. tr

1. sätta fast, fästa, sätta upp med stift &o [av. /» on; [on] to på, vid]; ~ to äv. foga (lägga) ngt till ngt; /» together
förena. 2. tråckla [ihop]. III. itr 1. -i- stagvända [äv. /» about].

2. biidi. ändra kurs (taktik), /»ing [-ig] s stag-vändning se f. b. tack II. o. III.

tackille [tækl] I. s 1. -t tackel, talja; tackling. 2. redskap, grejor [fishing-oj]. 3. rugt>yfotb©u [an]grepp på
motspelare, tackling. 4. sele, seldon. II. tr 1. angripa, hugga tag i; fotboll tackla se I. 3; hugga in på, brottas med,
ge sig i kast med [opponent, problem, diffi-. culty, work, food]. 2. sela [på']. Hl. itr; o, to F ge sig i kast med;
sätta i gång. -e-fall [-fo:l] s »£• taljelöpare. -ing [-ig] s 1. «t» tackling. 2. grejor. 3. àid. seldon. 4. angrepp &o se
tackle II. 1. tacky [tæ'ki] a klibbig av oljefärg o. d. Tacoma [takou'ma] npr.



tact [tækt] s 1. takt[känsla]. 2. mus. takt [ = measure]; taktslag [ — beat], /»ful [-f(u)l) a° taktfull. /»ical [-ik(a)l]
a° X taktisk äv. biidi. /»ician [-i'Jn] s taktiker äv. biiai. /»ics [-iks] s X taktik av. biidi. [/ cannot approve these oj] I
eg. bet. sg. el. pl., 1 bildl. bet. pl. /»He [-(a)ü] a känsel-, förnimbar genom känseln [organ, [-sensation].-]
{+sensa- tion].+} /»ility [-i'liti] s förnimbarhet se wreg. /»less [-lis] a° taktlös. /»ual[-jual]a°se tactile. Tadcaster
[tæ'dkæsta, -kas-], Tadema[tæ'dima] nprr.

tadpole [tæ'dpoul] s grodunge, ta'en [tein] = taken se take. tænija [ti'/nj:a] (pi. -æ [-i:] ei. -as) iat. s zooi.
bandmask; binnikemask, tafferel [tæ'fral] se taffrail. taffeta, taffety [tse'fitja, -i] s taft slags siden, taffrail
[tæ/freil] s hackbräde övre kant Pa aktern. Taffy [tæ'fi] F I. npr walesisk form för David. II.

s öknamn på walesare. taffy [tæ'fi] se toffee. tafia [tæ'fia] s taffia slags rom (dryck). Taft [tæft, -a:-] npr; ss. Btad i
Persien [tCT.ft]. tag [tæg] I. s 1. stift, pigg, skoning P& skorem; snörnål. 2. käng-, stöveistropp. 3. adresslapp att
knyta fast. 4. flik, stump, remsa; tamp; bihang; påhängd grannlåt; svansspets. 5. refräng; teater slutreplik riktad
till åhörarna; banalt citat

(uttryck). 6. lek ta[g]fatt, 'sistan' II. tr 1. förse med stift (stropp &c). 2. fästa, vidhänga, tillfoga [[o»] to vid, på,
till]. 3. /» together hop[foga, -fläta ofta om rim [verses]. 4. följa ngn i hälarna. 5. ta fatt i lek. /»-end [-end] s ända,
stump, /»-rag [-ræg] se rag-tag. /»tail [-teil] s 1. slags mask. 2. biidi. parasit, snyltgäst. Tagus [tei'gas] npr; the o,
Tajo. Tahiti [-[ta:hi/-ti].-] {+[ta:hi/- ti].+} Tahoe [tahou'] nprr.

1. tail [teil] I. s 1. svans, stjärt, bak[del]; skört; +släp; slut; sladd; följe, kö [oj of a comet; coat;

gown; word, letter, storm; attendants]; oj of the eye yttre ögonvrån; turn oj göra helt om, F smita. 2. baksida av
mynt; head[s] or ~[«] krona eller kl a ve. 3. [äv. (.i. /»«] bottensats, avskrap; the oj biidi. äv. sämre delen av
fotbollslag &c of the XI]. 4. pi. ojs se oj-cout. II. tr 1. förse med svans &c. 2. hugga av, stubba svans &o; noppa
bär. 3. sätta fast, fästa [on to vid]. III. itr följa efter i lång rad; släpa sig långsamt fram, sacka efter [äv. /» away];
oj to the side »t> om förankrat fartyg svaja, ligga på svaj; /» off a) F kuta i väg; b) widi. om ljud dö bort,
försvinna.

2. tail [teil] s jur. begränsad äganderätt.

tailII-board [tei'ljbotd] s 10s bakbräda pi vagn. • -coat [-kout] s frack; jackett; skörtrock; livrock. - -end [-e'nd]s
slut, ända. - -gate[-'geit] s nedre slussport, -ing [-ig] s pi. /»« utskott, avfall; mindervärdig produkt. • -light [-laitj s
bakjlykta, -ljus på bil o. d., kattöga på cykel, tailor [tei'la] s skräddare; ladies' /» damskräddare; nine ojS go to a
man 'femton skräddare •fväga ett pund', /»ess [-ris] s sömmerska 1 skrädderi, /»ing [-rig] s 8krädderi[firma]. /»-
made [-meid] s skräddarsydd [promenad]dräkt. tail-llpiece [tei'ljpi:s] s simvinjett. -pipe [-paip] s sugrör i pump. -
race [-reis] s kvarnränna nedan-för kvarnhjulet, -water [-wo:ta] s spillvatten; bakvatten.

tain [tein] s stanniol för spegelglas, 'tain't [teint] = i* ain't.

taint [teint] I. s 1. fläck; röta; biidi. skamfläck, vanära; anstrykning [/» of pedantry]. 2. smitta; sjukdomsanlag;
biidi. besmittelse, fördärv [moral /»] II. tr l.[be]fläcka; om röta o. d. angripa, skämma [o>ed meat]. 2. smitta;
biidi. besmitta, för|pesta, -därva, -gifta. III. itr om kött o. d. fördärvas, angripas, bli skämd, /»less [-lis] o° fläckfri,
obesmittad. Tai-ping [tai'pi'g] npr Taiping. Taj Mahal [ta/dgmaha/l] npr mausoleum l Agra, takable [tei'kabl] a
gripbar, som går (står) att

ta[ga] [everything /»]. take [teik] I. took taken tr 1. tafga], fatta, gripa [oj a p. by the collar]; ta[ga] *ig [the
liberty; a wife]; oj your time tag tid på dig (er). 2. [-in-ta[ga]-] {+in- ta[ga]+} [a fortress; a meal]; äta., dricka
[lunch, wine]; använda, [/» sugar with o.'s tea]. 3. bära, forsla, befordra, lämna, föra, följa ngn, köra, flytta, ta
med sig [bort, ned, ut &c] från den

iU i>iu miuiuruti, t/aurviu wiaii uj Li/co, IUIBU Dig u^u, nu ijwv/j imu
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talande el. åhöraren [jfr bring; from från, to till]. 4. hämta; biidi. av. inhämta; ~ counsel with rådgöra med ngn. 6.
ta[ga] emot [boarders]. 6. ådra[ga] sig [a disease]. 7.[p]åta[ga] sig, övertaga [the responsibility], 8. behövas,
erfordras, ta[ga] isnt om tid, vilja mycket mod till [it ojS years (ten men) to do it]; behöva [many years]. 9. hyra
[a house]. 10. hålla [a newspaper], 11. biidi. fatta, hysa, känna [an interest, pity, a fancy]; uppfatta, förstå (tåla) [a
joke];finna nöje o. d. [pleasure]; ta[ga] val ei. nia upp [well, ill]; you ~ mef förstår du (ni) mig? 12. [-an-ta[ga]-]
{+an- ta[ga]+} [a bet] äv. min o. d. 13. tjäna; vinna little by a move]. 14. fånga, fängsla av. Midi. 15. överraska,
komma på'ngn. 16. sätta (hoppa) över, ta hinder. 17. ta sin tillflykt till plats; slå in på rag. 18. anse [for som]. 19.
välja [ut]. 20. »k uppbringa. 21. passivt be abackhYi förbluffad, häpna; be i/Jbli sjuk,insjukna; be f\,n with bli
(vara) betagen i; be o,n with a disease drabbas av en sjukdom. 22. idiomatiska uttryck: o> advantage of dra
fördel av; ~ a p.'s advice lyda ngns råd; oj the air hämta frisk luft; ~ airs anlägga en förnäm min; ~ a deep breath
andas djupt; care se d. o.; ~ your choice! välj själv! o, earth om räv o. d. gömma sig i jorden, jakt. gå under; Midi.
[-dragga]-] {+dra- gga]+} sig undan; ~ effect göra verkan; träda i kraft; ~ the field dra [ut] i fält; ~ the floor isht
Am. ta till orda, göra ett inlägg i debatt; ~ fright bli skrämd; ~ [t$] into o.'s head få i sitt huvud, sätta sig i sinnet
[to do]; o, to heart lägga på hjärtat; låta ngt gå sig [djupt] till sinnes; another cigarette to ~ you home tag en
cigarrett att röka på vägen; /x/ to o.s. the honour tillskriva sig äran; o* it or leave it vill du (ni) inte ha den (det)
så slipper du (ni); [as] / ~ it [som] jag tror; /v» a look at kasta en blick på; ~ minutes föra protokoll; ~ notes göra
anteckningar; ^ an oar börja ro; ~ the (an) oath avlägga ed; svärja; ~ a p.'s oath låta ngn gå ed (svärja); oj orders
prästvigas; bli präst; o, [great]pains göra sig [mycket] besvär, vinnlägga sig [with med, om, to inf. med (om)att];
o» place äga rum, inträffa; oj no refusal ej vilja veta av ngt avslag (ngn invändning); ~ snuff snusa; ~ steps
vidtaga åtgärder; ~ stock inventera [of articles varor]; ~ stock of Midi. värdera, mönstra; that! tin den man si&r
där har du! this took us till midnight med detta höll vi på (så gick tiden) ända till midnatt; ~ trouble se ~pains; o,
a view omfatta en mening; what will you oj? äv. vad får jag bjuda dig (er) på? ^ wind om rykte komma ut; oj a
vow avlägga ett löfte; /x/ my word for it tro mig (mina ord). 23. med adv. ei. prep. ~ about föra (visa) omkring; ~
along ta med [sig]; ~ down ta ned; riva ned Ehouse]; nedskriva, anteckna [av. ~ down in writing]; föra dam till
bordet; F dämpa, nedslå, stuka [pride]; oj in ta in; föra in; föra tin

bordet [to dinner]; innesluta; inhägna; överblicka, uppfatta [scene]; förstå, tillägna sig kunskap; förkorta, minska;
st> reva segel; ta emot [boarders, washing]; uppbära betalning; hålla, prenumerera på tidning; F lura; off ta,
(föra) bort, avlägsna; förtaga; avskaffa; ta av sig [o.'s hat]; dra (pruta) av på pris; dra in tåg o. d.; dricka u'r glas;
avbilda, kopiera; karikera; bortrycka off by the cholera]; oj o. s. off'ge sig i väg, gå [sin väg]; ~ on anta[ga]
uttryck; ta[ga] in, anställa arbetare; [p]åta[ga] sig [the responsibility]; ~ [ii] on (upon) one[self] to do drista sig att
göra; ^ out ta ut av. patent, stamning; ta fram (upp) [of ur]; ta med [sig] ut [for a walk]; bjuda upp tm dans-, föra
till bordet; spänna från häst; utmana på duell; ~ it out of a p. ut|trötta (-pumpa) ngn; ta skadan igen på ngn; ~ it
out of the innocent låta det gå ut över oskyldiga; ~ over föra Över [to the other side]; föra (visa) omkring i (på);
övertaga; tillträda [charge]; ~ up ta (bära, föra) upp (fram); uppta[ga] [attention, [much] room, time], av. i bet.
absorbera; om tåg, buss o.d. upphämta, taga med passagerare; inta[ga] [an [-attitude];-] {+at- titude];+} anta[ga]
[a challenge]; åta[ga] sig [a cause], ta sig an ngn; ägna sig åt [« profession]; gripa, häkta; avbryta [a speaker];
tillrättavisa; uppskatta skämt; instämma i leverop; följa viss metod; välja, slå sig på studieämne; ~ up One's
abode {lodgings) slå sig ned, flytta in; ~ [up] arms gripa till vapen; ~ up a trick kortsp. ta hem ett spel; infria,
lösa, honorera [a bill]; oj upon o. s. åtaga sig ngt, se äv. ~ on. II. took taken itr 1. ta[ga] vägen, ta av åt visst hån,
bege sig, ta sin tillflykt [to the right, the woods]; ~ to flight ta till flykten. 2. ~ to Midi, [börja] ägna sig åt,
hemfalla åt, börja, ta sig till att [to literature, to drinking; ibi. med inf. to drink]; sluta sig till, [komma att] bli
fäst[ad] vid; ~ [kindly ei. well] to [gärna] ty sig till, trivas [bra] med, finna sig i. 3. om vaccin o. d. ta[ga], göra
verkan: om pjäs o. d. göra lycka, slå an [with hos, på [-publiken].-] {+publi- ken].+} 4. fastna [into i]. 5. om fisk
nappa. 6. begripa [do you 7. med adv. el. prep. ~ after likna, brås på; ~ away duka av bord; ^ from minska,
förringa; ärva ngn; ~ off bege sig i väg; ta sats, göra upphoppifiyg. lyfta, starta; kunna ta[ga]s av, vara löstagbar;



~ off from minska, reducera; ^ on uppträda övermodigt; F ta [illa] vid sig [about över]; ~ on with se följ.; ~ up
with slå sig i lag med, umgås med; åid. slå sig på sysselsättning, ägna sig åt hobby O. d. III. s 1. fångst fisk ei.
vilt. 2. inkomst, behållning isht av teaterföreställning. able se takable. [-i'n] s F hnmbug, knep.

[-n] pp. av take. <v/-0ff [-o'f] s 1. förlöjligande imitering. karikatyr. 2. [plats för] upphopp (sats); startplats; biidi.
utgångspunkt, ojT [-a]s 1. uppbringare. 2. hästtävi. vad hål -lare. 3. hand. köpare, avnämare; se f. ö. take.
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taking [tei'kig] I. s 1. se take III. 1. 2. pi. /»«intäkter, inkomat[er]; förtjänst. 3. upphetsning; bestörtning [be in a
/»]. II. a0 1. betagande, tilldragande; a /» song av. en schlager. 2. t smittosam. /»ness [-nis] s charm, tjusning, r^-
off ground [-o(:)'f graund] s nyg. startplats. Talbot [to(:)'lbat] npr. talbotype [to/lbotaip] s fotogr. talbotypi. talc
[tælk] s min. talk. ~ky [4] [av. talky], /»ose [-ous], /»ous [-as] a talkartad, talk-, /»um [-'am] se talc. tale [teil] s 1.
berättelse, historia, saga; nursery /» amsaga; old wives' ~ käringprat; thereby hangs a oj därmed är en särskild
historia förknippad; tell a different ~ berätta något [helt] annat, biidi. peka i annan riktning; a th. tells its own o>
ngt talar för sig själv[t]; tell the /» frambära budskapet, [-[in]-berätta-] {+[in]- berätta+} nyheten. 2. elakt tal,
prat, skvaller; tell ojs springa med skvaller, skvallra [out of school ur skolan]. 3. aid. et. poet. [an]tal; räkning;
summa [the ~ is complete]; by o» styckevis, /»-bearer [-bsara] s skvallerbytta, sladdrare. /»-bearing [-bsarig] I. s
skvaller. II. a skvalleraktig, talent [tæ'lant] s I. talang, begåvning, fallenhet [for music] av. person med talang àe
[all the ojs of the country]; bibi. pund; hide one's oj begrava sitt pund. 2. antik, talent vikt ei. mynt. 3. S sport.
koll. kännare, experter vid vadhållning, /»ed [-id] a begåvad, talangfull. <»-money [-mA^ni] S extrabetalning åt
professionell spelare, tales [tei'lirz] lat. s pi. jur. jnrysuppleanter. tale-teller [tei'ltela] s 1. [sago]berättare. 2.

skvallerbytta. Talfourd [ta/lfad, to(:)'-] npr. talion [tse'ljan] s jur. vedergällning[slag]. talisman [tæ'lizm|an, -sm-] s
talisman; amulett.

«»lc[al0] [-æ'nik, -(a)l] a magisk, mystisk, talk [to:k] I. itr 1. [sam]tala, prata, kåsera [about (of) om, with (to)
med]; now you are ojing F nu talar du reson, det kan jag gå med på; people will oj folk pratar alltid [så [-
mycket];-] {+myc- ket];+} ~ big (tall) F skryta, skrävla; använda ett bombastiskt språk; ojing of (about) på tal
om, apropå. 2. med adv. el. prep. /» dt ge ngn en gliring, pika ngn; /» away prata på i ett kör; /» back svara
nosigt, bjäbba emot; /» over prep. ta'la om, behandla ngt; /» to av. F förmana, läxa upp; /» up tala (sjunga) ut
[vani. speak up], II. tr 1. tala [English, [-nonsense];-] {+non- sense];+} oj scandal tala illa om folk, bära [-
[omkring]-] {+[om- kring]+} skvaller; shop tala om sitt arbete (yrke), diskutera sin egen specialitet (hobby),
resonera om 'sitt'; /» o. s. hoarse tala sig hes. 2. med adv. el. prep. ~ dWCiy prata bort en stund; /» down
överrösta; prata omkull; oj a p. into övertala ngn till; <» out pari. diskutera bort

en fråga o. sålunda hindra beslut, prata ihjäl; oj a p. out of övertala ngn att avstå från plan, avråda ngn från ngt; /»
oyer adv. diskutera,

talas vid om [oj it over]; övertala, vinna ngn genom övertalning [av. oj round]; oj Up ivrigt tala*
för,berömma,prisa; oj a p. up to övertala ngn till. III. s [sam]tal, prat; kåseri; överläggning; rykte; have a ~
samtala [with]; get into oj komma (slå sig) i samspråk [with]; there is [a] oj of det glunkas om; the oj o f the town
stående samtalsämnet [i staden]; he had all the oj [to himself ] han skötte (fick sköta) konversationen ensam,
/»ative [-ativ] a° talför, språksam, prat|sam, -sjuk. r»ed-of [-tov] a omtalad, /»ee-talkee [-ito/ki] s 1. jargong,
snatter, snack. 2. rotvälska, isht negerengelska. /»er [-a] s 1. en talande; konversatör; kåsör. 2. pratmakare. 3.
skrävlare. *»ie [-i] s F [0rta pi. /»«] tal-, ljud|film. /»ing-to [-igtu:] s F upptuktelse, läxa. »vy [-i] a, <»y-talky [-
ito:'ki] a se talkative.

tall [to:l] a 1. hög^växt], stor, lång, reslig [man, building]. 2. F överdriven, fantastisk [story]', uppstyltad,
skrytsam [talk]; se av. talk I. 3. Am. S utmärkt, prima, flott, /»boy [-boi] s 1. hög byrå, chiffonjé. 2. hög



skorsten[spipa]

på taket.

Talleyrand [tæ'lirænd, av. fr. uttal], Tallis [tæ'lis] nprr.

tailllish [to:'l|iJ] a tämligen hög ei. stor, högre, större &c; se tall. -ness [-nis] s reslighet, höjd, storlek.

tallow [tælou] I. s talg; vegetable /» växtfett. II» tr 1. talga. 2. göda kreatur, /»-candle [-kændl] s talgljus, /»-
chandler [-tjcundla], /»er [-a] % s ljusstöpare. /»-face [-feis] s % bleknos. /»ish [-ij] a, /»y [-i] a talg[akt]ig.

tally [tae'li] I. s I. karvstock för markering av skuld Ac. 2. [av]räkning, räkenskap efter markering på karvstock;
/» system (trade) se oj-system(-trade). 3. karvstockshalva en för vardera av kontrahenterna, senare ersatt med
motbok; biidi. mot|stycke, -svårighet, överensstämmelse. 4. viss räkneenhet

t. ex. vid försäljning av trädgårdsalster: 5 dussin. 5. kon-troiimärke, lapp, etikett. II. tr 1. eg. göra en skåra
markera på karvstock. 2. [av]räkna efter markering på karvstock; anteckna i allm. 3. bildl. få att stämma; an-,
av|passa. 4. förse ngt med kontroll-märke &o. 5. [kontroll]räkna fartygslast o. d. III. itr stämma [överens] [with
med].

tally-hO [tse'lihou'] interj o. S tajo jaktrop till hundar vid upptäckt av räv.

tally-llshop [tæ'li|Jbp] s avbetalningsaffär, »system [-sistim] s avbetalnings-, kreditsystem, •trade [-treid] s
avbetalnings-, kredit|försälj-ning.

Tal ma [tæ'lma] I. npr. II. toj s nags kappa, kapuschong.

Talmage [tse'lmid^] npr.

Talmud [tæ'lm|ud,-ad] s; the oj talmud judisk lagbok. /»ic[al] [-u'dik, -(a)l, -aM-] a talmud-, talmudisk. /»ist [-
'udist] s talmudist.

talon [tæ'lan] s 1. rovf&geisklo. 2. korup. talong. 3. byggn. slags gesims, källist.

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangtalus
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tantivy

1. talus [tei'las] s 1. sluttning, dosering isht om försvarsverk. 2. geoi. lösa block vid fot av berg.

2. tal|us [tei^as] (pi. -i [-ai]) iat. s anat. fotled. tamabüllity [teimabji'liti] s tämjbarhet. -Ie[--1]

a tämj bar.

Tamar [tei'jma; bibi. av. -ma:] npr; the oj flod. tamarind [tæ'marind] s bot. tamarind[frukt]. tamarisk [tæ'marisk] s
bot. tamarisk. tamasha [tama:'Ja] s ind. underhållning, [-festlighet],-] {+fest- lighet],+} föreställning, tambour
[tæ'mbua, -boa, -bo:] I. s 1. trumma, tamburin. 2. sybåge; tambursöm. 3. vindfång, förhall i kyrka o, d. 4. fortif.
tambur slags försvarsverk av jord. II. tr o. itr brodera på sybåge, sy [med] tambursöm. ^-frame [-freim] s sybåge.
~ine [tæmbari/n, ---] s tamburin trumma och dans. «N/-work [-wa:k] s tambursöm. Tamburlaine [tæ'mba(:)lein] t
se Tamerlane. tame [teim] I. a° 1. tam; spak. 2. biidi. slapp, livlös, matt [description]; foglig; modlös. 3. F
[upp]odlad mark, växt. II. tr tämja; kuva; mildra, ^ability, ^able se tamability, tamable. /x/less [-lis] a poet.
otämjbar, otämd. ~ness [-nis] s tamhet &c. [-a] 8 [djur]tämj|are; -erska; betvingjare, -erska. Tamerlane
[tæ'ma(:)lein] npr Tamerlan. Tamil [tæ'm(i)l] s 1. tami'1, tamu'1 invånare i sydö. Indien och på Ceylon. 2.
tamilspråket, tamu-liska.

taming [tei'mig] s tämjande; the To, of the Shrew shakespearekomedi Så tuktas en arg-bigga.

Tammany [tae'mani] npr Tammany det demokra-

tiska partiets centralorganisation i New York med säte i Oj Hall, ökänd för sin politiska korruption.



Tamora [tæ'mara] npr.

tamllmy [tæ'm;i] *e ray. II. - -o'-shanter [ajæ'nta].

1. To, npr. II. s siags rund platt mössa, barett, tamp [tæmp] tr 1. gruv. fördämma, tillstoppa

spränghål. 2. stampa (stöta) ned, packa [till] jord, grus o. d.

tamper [tae'mpa] itr 1. ~ with fingra ei. tumma på, biidi. äv. manipulera med, göra otillbörliga ändringar i
[document]; klåpa (mixtra) med, fuska i. 2. ~ with locka, tubba, bearbeta, söka muta [witness]. 3. stå i maskopi
[with med]*; intrigera [with a p.; about {for) a th.]. ~er [-ra] s klåpare; intrigmakare &o. tampion [tæ'mpjan] s
kanonpropp, plugg, tapp. tampon [tse'mpan, -on] I. s 1. kirurg, tampong.

2. hårvalk. II. tr tampon era. ~ade [-ei'd], ~age [-idj], ~ment [-mant] s tamponering.

tamtam [tse'mtse'm] «e tomtom. tan [tæn] I. tr 1. [lo]garva. 2. biidi. garva, bryna, brunbränna [o,ned by the sun].
3. F prygla, klå upp. II. itr 1. garvas. 2. Midi, bli garvad (barkad, brynt, brunbränd). III. s 1. gar-varbark. 2.
barkbrun (brungul) färg. 3. solbränna. 4. S cirkus; ridbana. tanager [tae'nadja] s tool. tana'gra siags fink. Tanais
[tæ'nais] npr; the o, Tanais, nu Don.

Tancred [tse'gkred, -id] npr Tankred. tandem [tse'ndem, -am] I. adv [en och en] i rad; drive o, köra tandem
Rpann med ena hästen framför den andra. II. s 1. vagn dragen av tan-demspann. 2. tandem, enkelt spann av
hästar. 3. två- ei. fler|sitsig cykel, tandem[cykel]. Täney [to/ni] npr.

1. tang [tær]] s 1. tånge i skaftet sittande del av stämjärn o. d. 2. skarp bi-, efteijsmak; anstrykning.

2. tang [tæg] I. tr o. itr [låta] ljuda, klirra, skramla. II. s starkt ljud, klirr, skrammel.

3. tang [tær)] s bot. [havs]tång. Tanganyika [tægganji:'ka, äv.-æn-] npr; Lake ~

Tanganjika[sjön]. tangent [tæ'nd$ant] I. S geom. tangent; fly (go) off at (*n) ° ~ plötsligt avvika från ämnet, göra
ett språng i tankegången. II. a tangerande; be o, to tangera. Tangerine [tae'ndgari/n] I. s 1. invånare i Tanger. 2.
to, slags apelsin från Tanger. II. a från Tanger, tangibllility [tænd3|ibi'liti] s gripbarhet; påtaglighet. -le [-ibl] a°
gripbar; påtaglig; faktisk; handgriplig.

Tangier [tænd3i'a, ---] npr Tanger.

1. tangle [tæggl] I. tr 1. trassla till (ihop) av. Midi, [a o,d affair], 2. snärja [in], fånga äv. Midi. II. itr bli tilltrasslad
(insnärjd). III. s trassel, oreda, Midi. av. trasslig härva; in a o, tilltrasslad.

2. tangle [tæggl] s bot. [havs]tång.

1. tangly [tæ'ggli] a trasslig, tilltrasslad.

2. tangly [tæ'ggli] a täckt av (rik på) [-[havs]-tång.-] {+[havs]- tång.+}

tango [tæ'ggou] s tango dans.

tangram [tæ'ngræm] s tangram kinesiskt läggspel.

Tangye [tæ'ggi] npr.

1. tank [tægk] s tank, cistern, behållare; ~ engine tank lokomotiv [av. o,-engine].

2. tank [tægk] s tank, stridsjbil, -vagn. tankage [tæ'gkid3] s 1. tanks volym (kapacitet). 2. tankning;
[bensin]påfyllning. 3. tankavgift.

tankard [tæ'gkad] s krus, sejdel, kanna med lock. tanker [tæ'gka] s tankfartyg för oljetransport, tannllage
[tse'njid^] s garvning. -er [-a] s 1. garvare. 2. S sixpencesiant. -ery [-ari] s 1. garveri. 2. garvning. «ic [-ik] a garv-;
~ acid garvsyra, -in [-in] s garvämne; garvsyra. -ing [-ig] s 1. garvning. 2. F stryk, pisk, smörj, tansy [tæ'nzi] s
bot. renfana; wild o, gås-, silverört.

tantalizliation [ta^ntalaizjei'Jn] s tantaluskval, grymt plågande &c se följ. -e [---] tr grymt plåga, pina med



tantaluskval, hålla på sträckbänk. -Ing [---ig] a° pinsam, irriterande, odräglig, tantamount [tæ'ntamaunt] a mest
pred. likvärdig; liktydig [to med]; ~ to av. motsvarande, detsamma som. tantivy [tænti'vi, - --] s aid. sporrsträck,
galopp

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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tartness

tantrum [tae'ntram] s mest i Pi./»s anfall av dåligt lynne, ilska, raseri [she is in hèr ojs]. Taoism [ta:'oizm, tau'i-] s
reiig. taoism.

1. tap [tæp] I. s 1. tapp, plugg. 2. tappkran. 3. tappning sort, slag (öl o. d.) [an excellent /»]; on oj om öi o. d. på
fat, färdig att tappas. 4. F ntskänkningsställe. 5. mek. gängtapp. II. tr

1. tappa, slå upp, öppna [cask]; avtappa [ale],

2. biidi. utnyttja, exploatera; trafikera område; av|locka, -pressa ngn [for a th. ngt]; dryfta [subject]', o» the wires
'tappa' telegrafen, uppsnappa telegrafiskt meddelande. 3. mek. gänga upp.

2. tap [tæp] I. tr slå lätt, klappa, vidröra; äv. slå (knacka) med ngt [/» o.'s stick against the dooi*]. II. itr alå,
knacka [at, on på]. III. s 1. lätt slag, knackning. 2. pi. ojs X middagssignal; Am. släckningssignal.

tape [teip] I. s 1. smalt band, màisnöre; mått-+band; telegramremsa; breast the oj bryta [-[mål]-snöret,-] {+[mål]-
snöret,+} [av]sluta loppet. 2. biidi. red oj se red-tape. 3. S sprit, isht brännvin [av. white (blue) *v3. II. tr binda
om med band, /»-line [-lain], /»-measure [-meja] s måttband, taper [tei'pa] I. s 1. smalt [vax]ljus; vaxstapel. 2.
spets; gradvist avsmalnande tm en spets; biidi. gradvis minskning, avtynande. II. a mest poet. avsmalnande, smal
[fingers], konisk. III. itr smalna [av]; widi. avtaga, [för]minskas [av. ~ °ffIV. tr göra allt smalare (tunnare);
spetsa, göra spetsig, vässa, tapestry [tæ'pistri, -pas-] I. s tapisseri, vävd tapet, gobeläng. II. tr bebänga (pryda)
med gobelänger &c. tapeworm [tei'pwa:m] s zooi. bandmask; binnikemask.

tap-house [tæ'phaus] * utskänkningsställe, krog.

tapioca [tæpiou'ka] s tapio[c]ka[gryn] av kassa va-

buskens rot [~ pudding]. tapir [tei'pa, -pia] s zooi. tapir, tapis [tæ'pi:, -is] s tapet i uttrycket be (come) on

the oj vara (komma) på tapeten, tappet [tæ'pit] s mek. lyft|arm, -kam. +tap-room [tae'prum] s utskänkningslokal.
tapster [tæ'psta] s öl-, vin|tappare; kypare;

krogvärd. tapu [tapu:'] se taboo.

tar [ta:] I. s 1. tjära. 2. F sjöman jack-tar]. II. tr tjära; and feather tjära och fjädra

+ bestraffningsform använd av uppretad pöbel (isht i Am.).

Tara [ta/ra] npr.

taradiddle [tse'radidl, ---] s F lögn. tarantella [tærantela] s tarantella ital. dans. Taranto [taræ'ntou] npr.

tarantula [taræ/ntjula] s zooi. tarantel giftig spindel, tar-llboard [ta:'|bo:d]s tjärpapp. -brush [-brAj] s tjär|borste, -
kvast; a touch of the oj F en aning negerblod [i sina ådror], tardigrade [ta/digreid] I. s zooi. sengångare; trögdjur.
II. a långsam, trög.

tardlliness [ta:'d|inis] s långsamhet, tröghet; dröjsmål, -y [-i] a° långsam, sen[färdig]; motsträvig.

1. tare [tea] s bot. vani. pl. [foder]vicker; lins; bibi. ogräs.

2. tare [tea] s hand. tara [avdrag för] emballagevikt. Tarentum [tare'ntam] npr.

targe [ta:|d3] s aid. hist, sköld, /»t [-git] s 1.



skottavla av. Midi, [for scorn]. 2. se targe. tariff [tæ'rif] I. s 1. tariff, taxa; prislista. 2. tulljtaxa, -tariff; tullar;
tullsystem; oj policy tull-, handelspolitik; icall tullmur. II. tr uppgöra [tull]tariff för; belägga med tull. tarlatan
[ta/latan] s tarlatan glest bomullstyg, tarn [ta:n] s skogs-, fjäll|sjö, tjärn, tarnish [ta/nij] I. tr 1. göra matt
(glanslös), bleka, svärta [blank] yta [ojed by damp]. 2. biidi. fläcka, vanära. II. itr 1. bli matt (glanslös), blekas,
om metan anlöpa. 2.büdi. fläckas, blekna. III. s kem. anlöpning, glanslöshet; fläck av. bildl.

tarpaulin [ta:po:'lin] s 1. presenning. 2. matroshatt. 3. F sjöman, matros. Tarpeian [ta:pi(:)'ao] a rom. antik, the oj
JRock

Tarpejiska klippan i Rom. Tarquin [ta:'kwin], ~i|us [ta:kwi'ni|as] (pi. -i

[-ai]) nprr. tarradiddle se taradiddle. tarragon [tæ'ragan] s bot. dragon, estragon;

/» vinegar dragon ättika, tarred [ta:d] a (tm tar) tjärad; ~ paper tjär-papper.

1. tarry [ta:'ri] a tjärig; tjäraktig; nedtjärad.

2. tarry [tæ'ri] itr 1. iitt. dröja, söla, stanna [kvar]. 2. vänta [for på, till till, tills].

Tarshish [ta:'JiJ] npr bibi. Tarsis.

tars us [ta:'s|as] (Pi. -i [-ai]) 5 anat. vrist; tärs.

1. tart [ta: t] 5 1. fruktjtårta, -paj [cherry-oj]; jam oj syltbakelse. 2. S söt flicka; lättsinnig kvinna.

2. tart [ta:t] a° om smak skarp, sur, besk; widi. av. tvär, vresig, bitande [a oj answer].

tartan [ta/tn] s 1. tartan skotskt rutigt ylletyg, ofta tjänande som pläd; pläd. 2. skotsk högländare.

tartar [ta:'ta] s kem. 1. vinsten. 2. tandsten. Ta[r]tar [ta/ta] I. * 1. tatar. 2. vild sälle; ra-gata; catch a ~ råka ut för
sin överman. II. a 1. tatarisk. 2. vild, våldsam. Tartarean [ta:te'arian] a mytoi. tartarisk, underjordisk.

Ta[r]tarian [ta:te'arian] I. s tatar. II. a tatarisk. tartaric [ta:tæ'rik] a kem. vinstens-; ~ acid vinsyra.

Tartarus [ta:'taras] npr mytoi. Tartaros, Tarta-ren.

Ta[r]tary [ta/tari] npr Tatariet. tartish [ta/tiJ] a° något skarp, syrlig &c se 2. tart.

tartlet [ta:'tlit] 5 mindre frukttårta.

tartness [ta/tnis] s skarp smak, syrlighet; biidi. fränhet, bitterhet.

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangtar-works
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taximeter

tar-works [ta:'wa:ks] s tjärbränneri. task [ta:sk] I. s svår uppgift, uppdrag, värv, arbete; läxa, hemuppgift; set a p. a
o, förelägga ngn en uppgift; take (call) a p. to ~ ställa ngn till svars, hålla vidräkning med ngn, läxa upp ngn [jor].
II. tr 1. förelägga ngn visst arbete. 2. anstränga, pressa, belasta, sätta på hårt prov, utnyttja [to the utmost].
^master [-ma:sta] s arbets|givare, -ledare, -fogde; biidi. tuktomästare, ^mistress [-miV

tris] s fem. till föreg. ~-WOrk [-Walk] s 1. [-[pres-gande]-] {+[pres- gande]+} tvångsarbete. 2. ackordsarbete,
beting. Tasmania [tæzmei'nia, -nja] npr Tasmanien. tass [tæs] s Skotti. 1. liten silverbägare. 2. klunk

[of brandy]. tassel [tæ'sl] s 1. tofs, frans, vippa av. bot. 2. bokmärke fastsittande band. ~ed [-d] a [-tofs-[be]prydd-
] {+tofs- [be]prydd+} &o. tastable [tei'stabl] a möjlig att smaka, upp-fattbar för smaksinnet.

tastlle [teist] I. s 1. smak[sinne]; bismak [the coffee has a försmak [of av]. 2. Midi, smak, sinne, förkärlek, håg
[for för]; differ smaken är olika; composed in admirable o» synnerligen smakfullt utformad; in bad oj smak-,
takt|lös; in good ~ smak-, taktjfnll; a man of oj en man med smak; a matter of oj en smaksak; my mouth is out of
~ jag har förlorat smaken; each to his o, var och en har sin smak [av. there is no accounting for it is not to my oj
det är inte i min smak; add .. to [suit] ~ tillsätt . . [allt] efter behag. 3. klunk, droppe, skvätt. 4. t avsmakning. II. tr



1. smaka [a'v], smutta på. 2. få smaka (pröva) på7, erfara; få smak på. 3. aid. uppskatta, sentera. III. itr 1. smaka
[good, bitter; of salt]; ha en bismak av. 2. ~ of se II. 2. -eable se tastable. -eful [-f(u)l] a° smakfull, -eless [-lis] a°
smaklös. rer[-a] s 1. smakare, isht provs makar e av viner &c. 2. litterär rådgivare åt förlag. 3. vinprovares
bägare, -y [-i] a° 1. F välsmakande. 2. P smakfull, stilig [Jress].

1. tat [tæt] se tit.

2. tat [tæt] itr slå frivoliteter siags spets.

tata, ta-ta [tæ/ta-/] interj F ei. bam«Pr. a[d]jö;

'tjänare'. Tatar &c se Tartar &e. täter [tei'ta] P se potato. Tatbam [tei'fjam] npr.

tatler [tæ/t]a] åid. se tattler; the To, tidskrift i709 —ii.

tatter [tæ'ta] s mest i pi. o>s trasor; paltor [rags and ^demalion [-damei'ljan, -di-] s trashank. ~ed [-d] a° trasig,
söndersliten, /vy £-ri] a trasig, sönderriven. Tattersall [tæ'tasa:l, -(a)l] npr. o*'$ [-z] s plats

för bästauktioner och vadhållning (ursprungl. i London), tatting [tae'tig] s frivoliteter stags spets; jfr 2. tat. tattle
[tætl] I. itr prata, snacka; tissla och taenia, skvallra. II. s prat, snack; skvaller. <vf [-a] s pratmakaré; skvallerbytta.

1. tattoo [tatu/] I. j X tapto; beat the devil's oj otåligt trumma med fingrarna el. trampa med fötterna. II. itr slå,
trumma, hamra [on (at) på].

2. tattoo [tatu:',tæ-]I. statuera. II.s tatuering. Tauchnitz [tau'knits, taux-] npr.

1. taught [to;t] imp. o. pp. av teach.

2. taught se taut.

1. taunt [to:nt] I. tr håna, smäda, pika [with för]. II. s spe[ord], stickord, giftig glosa.

2. taunt [to:nt] a £ hög mast.

taunter [to/nta] s smädare, bespottare.

Taunton [to/ntan, ta/-] npr.

tauriiine [to/r|ain] a tjurlik[nande], tjur-. -0-

machy [-o'maki] s tjurfäktning. Taurus [to/ras] npr; the ~ 1. Taurus bergskedja i

Mindre Asien. 2. astr. Oxen. taut [to:t] a vani. »i* 1. styv, spänd; haul oj styvhala. 2. vältrimmad, snygg, putsad,
pyntad [ship; woman], ^en [-n] vani. I. tr spänna, sträcka; styvhala. II. itr spännas, sträckas, bli styv.
tautolog!lic[al0] [to:t|alo'd3ik, -(a)l] a, -ous [-[-0'-lagas]-] {+[-0'- lagas]+} a° tautologisk, onödigt upprepande, -y
[-o'ladji] s tautologi. Tautpheus [to:tfi:'as] npr. tavern [tæ'van] s värdshus, krog. ~er [-a] åid., ^-keeper [-ki:pa] s
krogvärd. ^-politician [-politi'Jn] s [politisk] kannstöpare. Tavistock [tae'vistok] npr.

1. taw [to;] tr vitgarva.

2. taw [to:] s 1. stenkula [jfr marble 3]. 2. spel med kulor, kulspel, 'spela kula'.

tawdrlllness [to/drlinis] s grannlåt, bjäfs, billig lyx; prålighet. -y [-i] o° smaklöst grann, utstyrd, brokig,
bondgrann. tawnlliness [to:'n|inis] s ljusbrun (barkbrun) färg; solbränna, -y [-i] o° läderfärgad, gulbrun; solbränd.
taWS[e] [to:z] s isht Skotti. (sg. el. pl.) läderpiska, tax [tæks] I. s 1. skatt, pålaga, isht kronoskatt; Am. av.
kommunalskatt. 2. Midi. börda, press, påfrestning [on a p.'s health Ac]. II. tr 1. beskatta, [upp]taxera, skattlägga
[a t till, by efter]. 2. uppskatta, värdera, taxera [at till]. 3. biidi. betunga, anstränga, ta[ga] i anspråk mer än
skäligt. 4. påbörda, beskylla [ivith (för) falsehood]. 5. tillrättavisa. 6. Am. begära

som betalning [jfr charge]. ^able [-abl] I. a° 1. skattskyldig. 2. beskattningsbar inkomst. II. s en skattskyldig,
nation [-ei'Jn] s 1. beskattning, [upp]taxering. 2. värdering, ^-collector [-kale^kta] s skatteuppbördsman. ~er [-a]
* taxeringsman. ^-gatherer [-gæàara] åid. se tax-collector. taxi [tæ'ksi], ^-cab [-kæb] s [hyr]bil, droskbil.



taxidermy [tæ'ksida:mi] s uppstoppning av djur. taxillman [tae'ksijman] s byrbiischaufför, drosk-chaufför. -meter
[-mi:ta, --mita] s taxameter, droskbil.
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tee

taxllor se iaxer. -payer [tæ'kspeia] s skattebetalare. Tay [tei] npr; the /» nod i Skottland. Taylor [tei'la], Taymouth
[tei'maj)] nprr. T. B. förkortn. för torpedo boat; F = tuberculosis. t. b. f. = to be forwarded f. v. b. T. C. =
Territorial Corps; Town Councillor. T. C. D. = Trinity College, Dublin. Tcherkasy [tja:kæ'si] npr Tjerkessien.
tchick [tjik] I. interj av. använt som II. s smack-ning med tungan för att driva på häst. III. itr Smacka se föreg.

tea [ti:] I. s 1. te; tebuske; teblad. 2. [lätt måltid med] te, eftermiddagste [av. five o'clock /v,]; at /» vid teet; come
to <» komma på te; high /», meat ~ ung. kvällsmat jfr high 1. 5. 3. infusion av olika slag, spad [jfr beef-tea
buljong]. II. tr F bjuda på te. III. itr F dricka te. /»-caddy [-kædi] s tedosa. teach [ti:tj] taught taught I. tr undervisa
ngn [i ngt] [the violin i fiolspelning], lära ngn ngt [he ojes us French, to talk French, musicj; he taught us how to
do it han lärde oss hur vi skulle göra; 1 was never taught this detta har jag aldrig fått lära mig; it is time he was
taught something det är på tiden att han får lära sig något; he /»es us in French han undervisar oss på franska; /»
[a] school undervisa vid (av. hålla) en skola; jPil /» him better jag ska låta honom få se på annat (lära honom). II.
itr undervisa, vara lärare, /»able [-abl] a° 1. läraktig. 2. meddelbar genom under-visning [knowledge/»er [-a] s
lärar|e, -inna. /»ership [-ajip] s lärar[inne]befattning. tea-chest [ti:'tjest] s telåda vari te transporteras, teaching
[ti/tjig] I. s undervisning; lära [the /»s of the Church]. II. a undervisnings-, lä-rar- [the /» profession tea-llcup
[ti:'|kAp] s tekopp; storm in a <» storm i ett vattenglas, -dealer [-di:la] s tehandlare 1 minut, -fight [-fait] s F
tebjudning, talrikt hesökt te'tillställning'. -garden [-ga:dn] s uteservering av te o. d. -gown [-gaun] s 'teklänning',
ung. eftermiddagsklänning. Teague [ti:g] s (eg. npr) öknamn på irländare, teak [ti:k] s tek|träd, -trä. teal [ti:l] s
zooi. krickand. team [ti:m] I. s 1. spann ei. par av dragare. 2. arbets- el. tävlingslag of workmen; football /»]. 3.
flock av fåglar i flykt. II. tr spänna (oka) ihop dragare. /»StSr [-sta] s kusk som kör par el. spann. /»wise [-waiz]
adv i spann, /»work [-wa:k] s samjarbete, -spel i fotboll o. d. tea llparty [ti:'|pa:Hi] s tebjudning. -plant

[-pla.-nt] s tebuske. -pot [-pot] tekanna, teapoy [ti:'poi] s litet tebord.

1. tear [tia] s tår [flood of /»s]; droppe; burst into /»s brista i gråt; in /»s gråtande; all in f\ts upplöst i tårar;
choking with gråtfärdig.

2. tear [tea] I. tore torn tr 1. riva ei. slita

[sönder], sarga, uppriva av. Midi.; /» in two Blita itu; /» open slita upp [a letter]; /» to pieces slita sönder (i
stycken). 2. med adv. /» away rycka (slita) bort; /» o. s. away slita sig lös av. biidi.; /» off slita bort [-[cover];-]
{+[cov- er];+} /» out riva (rycka) ut [page]; /» up rycka upp [tree]; slita sönder. II. tore torn itr 1. riva, slita [at i].
2. slitas (gå) sönder [easily]. 3. rusa, rasa, flänga. 4. med adv. /» about flänga omkring; /» along rusa [-framåt];-]
{+fram- åt];+} /» away, /» off rusa i väg (bort). III. s 1. sönderrivet hål, reva. 2. sönderslitande; /» and wear, ibi.
wear and /» slitning, påfrestning av. psykisk. 3. fart, fläng [[at] full /»]. tearful [ti'af(u)l] a° 1. tårfylld. 2.
gråtmild, tearing [ts'arig] a av. våldsam, rasande [pace, rage].

tearless [ti'alis] a° tårlös. tea-llrose [ti/|rouz] s te[a]r?s. -saucer [-sorsa] s tefat.

tease [ti:z] I. tr 1. reta, retas med, förarga. 2. karda nil d. 3. rugga kläde. II. itr retas. III. s F retsticka. /»I [-1] s 1.
kard|borre, -tistel. 2. tekn. kard|a, -maskin. /»r [-a] s 1. 'retsticka'. 2. F hård nöt att knäcka [ —poser]. teall-service
[ti:'jsa:Nvis], - -set [-set] s teservis.

- -spoon [-spu:n] s tesked, -spoonful [-[-spu(:)n-ful]-] {+[-spu(:)n- ful]+} s tesked ss. måttsord, en tesked full.

- -strainer [-streina] s tesil. teat [ti:t] 5 bröstvårta; spene.



tea-llthings [ti:'|j>igz] s Pi. se tea-set. -tray [-trei] s tebricka, -tree [-tri:] s 1. tebuske. 2. teträd. -urn [-a:n] s tekök,
teaze, teazel, teazle se tease, teasel. tec [tek] s S förkortn. för detective 'deckare', technic [te'knik] I. a % se
technical. II. s se technique. /»al [-(a)l] a° teknisk [school, skill]. /»alit|y [-æliti] s 1. den tekniska sidan av ngt,
tekniska detaljer; teknik. 2. pi. -ies tekniska •termer, fackuttryck. /»ian [tekni'Jn], /v,ist [te'knisist] s tekniker;
teknisk expert, kännare. /»S [-s] s (sg. ei. pi.) teknik; teknologi, technique [tekni/k] s teknik, teknisk färdighet
(metod).

technologllical [tekn|alo'dsik(a)l] a° teknologisk. -1st [-o'ladjist] s teknolog. -y [-o'ladji] s teknologi, techy se
tetchy.

Ted [ted] npr kortnamn för Edward. ted [ted] tr [vända och] breda ut gra» för torkning.

Teddy [te'di] npr kortnamn för Edward, Edmund, Theodore, /»-bear [-bsa] s leksaks-, [-teddy]-björn.-] {+teddy]-
björn.+}

Te Deum [ti:/di(:)/am] s 1. Te Deum reiig. lovsång. 2. tacksägelsegudstjänst, tedèum. tedious [ti/dias, -jas] a°
långjsam, -trådig; ledsam, tråkig; tröttsam, /»ness [-nis] s långsamhet, tråkighet &c. tedium [ti:'diam] iat. s
tråkighet, leda. 1. tee [ti:] «e T.
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temperate

2. tee [ti:] s 1. mål[pinne] vid olika spel. 2. goir.

utslag[splats], 'tee', teem [ti:m] I. itr överflöda, myllra, vimla

£with av]. II. tr åid. föda, frambringa, teens [ti:nz] 8 pi. tonår [a girl in her teeny [ti/ni] a F isht barnspr. se tiny
Eäv. oj-toeeny]. Tees [ti:z] npr; the ~ engelsk flod. teeth [ti:|{>] s pi. av tooth. ~e [-6] itr få tänder.

~ing [-Öirj] s tandspriekning. teetotal [tirtou'tl] a nykterhets- [meeting, pledge löfte]. ~ism [-izm] s
[hel]nykterhet. ~[l]er [-a] s [hel]nykterist, absolutist, *vly [-i] adv F fullständigt, totalt, teetotum [ti:tou'tam] s
leksak snurra; förr tqfrim

tärning med 4 bokstäver markerande vinst el. förlust.

tegument [te'gjumant] se integument. tehee [ti:hi:'] I. interj hi! hi! II. s fnitter, fnissande. III. itr fnissa, fnittTa.
Teheran [tiarse'n, -a:'n]? Teignmouth [ti'nma}>] nprr.

teind [ti:nd] s skotti. tionde. Telamon [te'laman, -on] npr. telegram [te'ligraem] s telegram, telegraph [te'ligrcuf, -
æf] I. s telegraf. II. tr o. itr telegrafera [for efter]. ~er a, [-tile'-grafa, te-, ta-] $ 1. telegramavsändare. 2. t telegrafi
st. ~ese [teligræfi/z] 8 teiegranuikt koncis stil telegram|språk[et], -stil[en]. [-~lc[teli-græ'fik]-] {+~lc[teli-
græ'fik]+} a (~ically adv) telegrafisk, -graf-. ~ist [tile'grafist, te-, ta-], /^-operator [-[-o'pa-reita]-] {+[-o'pa-
reita]+} s telegrafist. ~-pole [-poul], ~-post [-poust] s telegrafstolpe, ^-wlre [-waia] 8 telegraftråd. ~y [tile'grafi,
te-, ta-] 8 telegrafi; telegraf ering. Telemachus [tile'makas, te-, ta-] npr Telema-kos.

telepathilic [telipæ'{)ik] a (o ally adv) telepatisk.

-y [tile'pa£>i, te-, ta-] s telepati, telephonlie [te'lif|oun] I. « telefon; call him up \on the ~ ring upp honom [i
telefon]! desk oj bordapparat; ~ directory telefonkatalog; rv exchange växelstation; ~ office telefonstation. H. tr
o. itr telefonera [for efter]. -Ic [-o'nik] a telefon- [communication], -ically [-o'nikali] adv telefonledes. -1st ounist;
[-tile'-fanist, te-, ta-] s telefonist, -y [tile'fani, te-, + ta-] s telefoni; telefonering. telescoplle [te'lisk|oup] I. s kikare,
teleskop. II. tr skjuta in (ihop), klämma ihop, pressa in i varandra; the carriages were ojd vagnarna klämdes in i
varandra vid tågkoiiision. III. itr skjutas (klämmas) ihop &c. -e-table [-[-oup-teibl]-] {+[-oup- teibl]+} s
utdragsbord. -Ic [-o'pik] a 1. tele-skopisk. 2. hopskjutbar som ett teleskop. -Ically [-o'pikali] adv 1. teleskopiskt.
2. som ett hopskjutbart teleskop, teleseme [te'Iisi:m] s elektrisk signaleringsappa-^ rat på hotell &c.



tell [tel] told told I. tr 1. tala o'm, berätta, förtälja; säga, försäkra; uttrycka a p. a th., oj a p. of {about) a th., o* a
th. to ap.]; oj me!

tala om det för mig! don't oj! säg det inte för någon! don't oj me! [kom inte med [-sådant]-] {+så- dant]+} prat!
something 0,9 me det anar mig att; I told you so det var ju det jag sa' dig; T have heard oj, / am (have been) told
that.. jag har hört sägas att; ~ fortunes spå [by the cards i kort]; oj a p. his f ortune spå ngn; a lie ljuga; that ojs a
tale det säger en hel del; ~ tales skvallra. 2. säga till, uppmana, be, befalla, låta him to sit down], 3. [urskilja,
kunna skilja på, känna igen [by på ngt], veta viiketdera det är o. d. [cannot oj them apart; how do you oj which
button to press]; who can o,? vem vet? you never can o, man kan aldrig riktigt (så noga) veta. 4. [hop]räkna isht
röster i Underhuset; all told inalles [we were 15 men all told]; oj one's beads läsa sina böner eg. p& radband; off
avräkna; avdela; ut|välja, -taga, -se [a p. to do a th.]. II. itr 1. tala, berätta; vittna \of om]; ~ in a p.'s favour biidi.
tala till ngns förmån. 2. skvallra [on (of) på],

3. göra verkan, ta skruv; tära, ta[ga] [on på]; every word told varje ord träffade [rätt]; the strain begins to oj on
him påfrestningen börjar ta på hans krafter. ~er [-a] s 1. berättare. 2. rösträknare i underhuset. 3. kassör i bank.
~lng [-ig] a° äv. verk|sam, -ningsfull, kraftig. ~tale f-teil] I. s 1. skvallerbytta. 2. olika slags automatiska visare,
mätare; kontroll-ur; & skvallerkompass. II. a widi. förrädisk, 8kvallrand e [blush, f ace].

tellurilian [telju'arian] I. a tellurisk, [-jord-Ecrust].-] {+jord- Ecrust].+} II. s jordinvånare, -on [-] s astr. tellurium.

temerllarlous [temarg'arias] a° utt. dumdristig, -ity [time'riti, te-, ta-] * dumdristighet.

Tempo [te'mpi] npr Tempe[dalen] i Grekland. o.M [-an, tempi(:)'an] a 1. tempeisk. 2. naturskön.

temper [te'mpa] I. s 1. lynne, humör, temperament [in a good (bad) 2. sinneslugn, gott lynne; keep o.'s oj
bibehålla sitt lugn; lose o.'s oj förlora besinningen (behärskningen; tålamodet); out of oj på dåligt humör,
misslynt; with perfect ~ med fullständigt lugn. 3. dåligt lynne, retlighet; häftighet; in a o, vid dåligt lynne, vresig;
get into a oj bli häftig; have a oj vara häftig; have ojs [kunna] komma på dåligt humör; show oj visa humör. 4.
härdning hårdhet [of steel]. 5. $ lämplig blandning av resp. ingredienser. H. tr 1. blanda, röra ihop, älta, arbeta
[clay, mortar], 2. härda st&i. 3. mildra, dämpa; ~ justice with mercy låta nåd gå för rätt.

4. aid. anpassa [to efter], ^ament [-ramant] s temperament, läggning, lynne [sanguine, phlegmatic, choleric,
melancholic]. ~amental [-rame'ntl] a° naturlig [gaiety]. ~ance[-rans] s måttlighet, återhållsamhet, nykterhet.
'V,ate [-rit] a01. tempererad [climate], 2. måttfull, återhållsam, nykter. 3. mild, hovsam.
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tensile

/»ature [-ratja, -ritja] s temperatur; have a oj rt. ha feber. /»ing [-rig] s metaii. härdning.

tempest [te'mp!ist] s storm; oväder, /»uous [-e'stjuas] a° stormig; våldsam Ewind].

Templar [te'mpla] s 1. tempeljherre, -riddare [äv. Knight /»]. 2. juris studerande boende i the Temple se d. o. 3.
[Good] /» godtemplare.

template [te'mpleit] s« templet.

1. temple [tempi] s 1. tempel. 2. the To* bygg.

nad'er i London tillhörande de 4 jurlstkollcgierna; se inn.

2. temple [tempi] s tinning.

Temple Bar [te'mpl ba/] npr tm i878 port meiiau

Fleet Street o. the Strand.



templet [te'mplit] s tekn. schablon, mönster; formbräde.

1. temporal [te/mp(a)ral] a anat. tinning- [bone].

2. temporal [te/mp(a)r;al] a0 1. världslig [Lords Toj i motsats tui Lords Spiritual]; timlig. 2. gram, temporal.
/»itjy [-æ'liti] s 1. aid. världslighet, timlighet; timlig välfärd. 2. the /» lekmännen. 3. pi. -ies världsliga intressen;
timliga ägodelar; kyrkans egendom, intäkter.

temporarily [te/mp(a)rarijli] adv tillfälligt, tills vidare, under tiden, -y [-] a 1. tillfällig, provisorisk [bridge]. 2.
tillförordnad, extra [ordinarie].

temporize [te/mp(a)raiz] itr 1. vända kappan efter vinden; slingra sig. 2. förhala tiden (saken).

tempt [tem(p)t] tr 1. fresta; locka [to till]. 2. fresta, pröva; trotsa [fortune, fate], nation [-ei'Jn] s' frestelse;
lockelse; lead us not into oj inled oss icke i frestelse. /»er [-a] s frestare. ~ress [-ris] s fresterska.

ten [ten] I. räkn tio; /» to one he forgets it jag (man) kan hålla tio mot ett på (skall vi slå vad om) att han glömmer
det; the upper oj [underförstått thousand] överklassen, gräddan ar samhället. II. S tia i kortspel m. m.; tiotal.

tenab lility [tenabji'liti] s hållbarhet, -le [--1] o° 1. hållbar [fortress, theory]; scarcely o. knappast riktig, osäker
teori. 2. om ämbete som kan innehas under viss tid.

tenacliious [tinjei'Jas, te-, ta-] a° envist fasthållande, -hängande [of vid]; klibbig; seg; biidi. äv. fast, orubblig,
hårdnackad; ihärdig; om minne säker; <» of är. kvarhållande i sitt grepp; oj of life seglivad, -ity [-æ'siti] s envist
fasthållande; seghet; orubblighet; <» of purpose seg ihärdighet.

tenanltcy [te'nanjsi] s jur. 1. arrende[tid]. 2. innehavande, besittning av jord. -t [-t] I. s jur.

I. arrendator; hyresgäst. 2. innehavare av jord; åbo. II. tr arrendera; hyra; bebo. -table [-tabl] a lämplig att
arrendera (hyra); beboelig. -tiess [-tlis] a ej utarrenderad; outhyrd; obebodd, -t-right [-trait] s åborätt. -try [-tri] s
koii. ar-rendatorer under en godsägare [äv. attr. a oj dinner].

tench [tenj] s sutare Ask.

1. tend [tend] I. tr vårda, sköta, se till; vakta.

II. itr åid. passa upp vid bordet [on på].

2. tend [tend] itr 1. syfta, sträva, peka, tendera åt visst hån [to åt, till; towards mot; in that direction]. 2. bidraga,
medverka, vara ägnad att, tjäna tm [to a th.; to do], /»ency [-ansi] s 1. strävan, benägenhet, tendens [to; towards;
to do]; utveckling. 2. syfte, tendens [attr. ~ novel], /»entious [-e'njas] a tendentiös [account],

1. tender [te'nda] s 1. skötare [ofta i sms.: [-machine-o,];-] {+ma- chine-o,];+} bar-oj Am. bartender, barservitör.
2. jämv. tender.

2. tender [te'nda] I. tr 1. erbjuda [o.'« services]; inlämna [resignation]; uttrycka, hembära [thanks]; oj the oath
förestava eden. 2. [erbjuda sig att] betala. II. itr inlämna anbud på leverans o. d. [for på]. III. s skriftligt anbud;
offert; legal oj lagligt betalningsmedel.

3. tender [te'nda] a° 1. mjuk, mör [steak]; fin, späd [grrass]; mjäll [complexion]; diskret [-[colour];-] {+[col-
our];+} vek, bräcklig, spröd, ömtålig [plant], 2. öm i alia bet. [to, with mot], öm mande, -sint; kärleksfull; kära
minnen; /x/ woes kärlekskval. 3. späd, omogen [age]. 4. varsam [of med]; mån [of o.'s good name], /»foot [-fut]
(pl. oj foots el. Olfeet) S Am. el. kolon. S oerfaren nykomling, gröngöling, /»loin [-loin] s Am. kokk. filé,
ländstycke. /»ness [-nis] s ömhet; vekhet &c se 3. tender.

tendon [te'ndan] s anat. sena. tendril [te'ndril] s bot. klänge, ranka, tenebrous [te'nibras] a åid. mörk, dyster äv.
Midi, tenement [te'nimant]* 1. arrendegård. 2. frälsegård; säteri. 3. våning [jfr fat]; bostad, boning av. widi. /»-
house [-haus] s stort bostadshus, hyreskasern. Tenerif[f]e [tenari/f, - - -] npr Teneriffa. tenet [te'nit, ti/-] s
grundsats, lära, lärosats, tenfold [te'nfould] a o. adv tiofaldig(t). Teniel [te'njal], Teniers [te'niaz] nprr. Tenn.
förkortn. för Tennessee. tenner [te'na] s F 1. tiopundssedel. 2. Am. tio-



dollarssedel. Tennessee [tenesi/, -ni-] npr. tennis [te'nis] s 1. tennis gammalt bollspel spelat i bollhus. 2.
[lawn]tennis[ävJaw»-<enttts]. /»-arm [-a:m] s 'tennisarm', /»-court [-ko:t] 5 ten-nisplan. /»-ground [-graund] s
tennisplan[er]. Tennyson [te'nisn] npr.

tenon [te'nan] I. s snick, tapp. II. tr hop-, inj-tappa.

tenor [te'na] s 1. innehåll, lydelse; [-[ande]me-ning,-] {+[ande]me- ning,+} tankegång [of speech &c]; of the
same /» äv. likalydande. 2. avskrift. 3. riktning, lopp, bana, inställning; the oj of his life hans livsföring. 4. tenor
röst, stämma, sångare. 5. mus. altfiol.

ten-pin [te'npin] Am. se ninepin.

1. tense [tens] s gram. tempus, tidsform.

2. tensile [tens] a° spänd, åtdragen, stram [cord, nerves], -eness [-nis] s spänning, sträckning, -ible [-ibi] a, -He [-
ail] a° tänjbar; /» strength

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangtension
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terrific

sträckhållfasthet. -Ion [te'njn] s 1. spänning i olika bet.; anspänning. 2. ångtryck, -ity [*iti] se -eness. -OP [-a] s
anat. spänn-, sträck|muskel.

1. tent [tent j I. s tältfduk]; pitch o.'s ~ slå upp [sitt] tält, biidi. slå ned sina bopålar. II. tr 1. övertäcka med tält;
överskyla. 2. härbärgera. III. itr bo i tält, tälta [&v. ~ t<],

2. tent [tent] kir. I. 5 tampong. II. tr tampo-nera.

3. tent [tent] s vino tinto isht använt ss. nattvards-vin.

tentacle [te'ntakl, -ikl] s trevare, spröt, tentakel.

tentative [te'ntativ] I. a° försöks-, experimentell; biidi. trevande. II. s försök; [-experimen-t[ering].-]
{+experimen- t[ering].+}

tent-bed [te'ntbed] s 1. tältsäng. 2. sparlakanssäng.

1. tenter [te'nta] isht dial., se 1. tender 1.

2. tenter [te'nta] s tekn. spännram för tyg. -hook [-huk] s spännhake; he on [åid. the] ojs bild i. ligga på
sträckbänk[en], sitta som på nålar.

tenth [ten})] I. räkn tionde. II. s 1. [-tion[de]-del.-] {+tion[de]- del.+} 2. kyrki. tionde [vani. tithe]. ~ly [-li] ado
för det tionde, tent-peg [te'ntpeg] s tältpinne, tenuüity [tenj u(:)'ity, ta-, ti-] s tunnhetioiikabet.; smalhet; finhet;
biidi. av. torftighet, knapphet, svaghet, -ous [-uas] a° tunn; smal; fin av. bildl. Edistinction] &o se föreg. tenure
[te'njua] s 1. besittningsrätt]; hold life on a precarious ~ biidi. föra en osäker tillvaro, sitta löst [i sadeln]. 2.
arrende[villkor]; skyldigheter mot jordagaren. 3. arrende- ei. ämbets|-tid [during his oj of office]; varaktighet,
tepilefy [te'p|ifai] tr o. itr göra (bli) ljum. -id [-id] a° ljum av. biidi. -Idltv [-i'dity], -idness [-'idnis] s ljumhet.
Terah [ti'ara] npr bibi. Tara. teraph [te'raf] (Pi. -s [-s] ei. (koii.) -im [-im]) s

bibi. husgud, [avguda]bild. tercel [ta:sl] s falkhan[n]e. tercentllenary [ta^sentli/nari, taise'ntinari], -en-nial [-
e'njal] I. a trehundra]årig, -års-. II. s trehundraårs|dag, -jubileum, terebinth [te'rabjinf), -ri-] s terpentinträd. ^ine

[-i'nj)(a)in] o terpentin[träds]-. teredo [tiri:'dou) (pi. ut. s skeppsmask. Terence [te'rans] npr av. Terentius. Teresa
[tari:'za, ti-, te-] npr. tergiversatlle [ta/djivaisleit, ta:'gi-] itr göra undanflykter; svika [sin sak], -ion [-ei'Jn] s
undanflykt[er]; vacklan[de hållning], term [ta:m] I. * 1. term i olika bet. Escientific ^3; uttryck. 2. pi. ord[alag],
vändningar, uttryckssätt [tn general ojs, in o>s of the highest praise]', in ojs tala i tydliga ord. 3. pi. o>s
betalningsvillkor; pr i 8 [reasonable o*s; what are your överenskommelse; [-bestämmelse^];-] {+bestämmel-



se^];+} bring a p. to o»s få ngn att ta reson (g&

med på ens villkor); keep with befatta sig med, upprätthålla förbindelsen med: make (come to) o>s träffa en
uppgörelse [with], 4. pi. ojs förhållande, ställning, vänskaplig &c fot; be on good (friendly) ojs stå på god
(vänskaplig) fot [witK]', on o,s of intimacy på förtrolig fot; we are not on speaking o>s vi tala inte med varandra.
5. jur. o. skoi. termin; kvartalsdag då hyra erlägges; tid, period [a of five years]; ~ of office ämbetstid, mandat; ~
for payment betalningstermin, förfallotid; av. betalningsanstånd; in (during) o> under terminen; for o, o/[o.'s] life
för livstiden (hela livet); keep o,s univ. tillbringa föreskrivna terminer vid universitetet. 6. åid. gräns; slut*, mål;
set a oj to sätta en gräns för. 7. rom. antik, gräusgud, term. II. tr benämna, kalla, termagant [ta:'magant] I. s
argbigga, ragata.

II. a° argsint, grälsjuk, vildsint kvinna, terminllable [ta:'min|abl] a° begränsbar tin viss tidpunkt; ~ annuity efter
viss tid upphörande årsränta, -al [-1] I. a° 1. slut-, änd- [station], topp-, ytterst, sist i ordningen, gräns-; ~ figure
[bild av] gränsgud, term. 2. termins- [-[examinations].-] {+[exa- minations].+} II. s slut[del], spets; gräns; Am.
slutstation, -ate [-eit] I. tr 1. avsluta wida siu-tet på. 2. göra (få) slut på. 3. begränsa. 4. uppsäga avtal. II. itr sluta i
tid o. rum; ändas [m (på) a vowel], -ation [-ei'Jn] s 1. slut i tid o. rum; upphörande; avbrytande; put a ~ to (bring
to a oj) göra slut på. 2. gram. ändelse. 3. uppsägning av avtal, -ative [-eitiv, -at-] a° avslutande; sist, slut-,
terminology [ta'.mino'ladji] s terminologi. termin|us [ta:'min|as] (Pi. -uses ei. -i [-ai]) s iat. 1. slutstation;
gränssten; åid. gräns, slut|mål, -punkt. 2. rom. antik, [bild av] gränsgud [av. npr: Toj], termite [ta/mait] s termit,
vit myra. termless [ta:'mlis] a 1. änd-, gräns|lö3. 2. obetingad, till varje pris [peace].

1. tern [ta:n] s toei. tärna.

2. tern [ta:n] S tern vinst genom dragning av tre vinstnummer. ~al [-1], ^>ary [-ari] a trefaldig, tre-; the o,ary
number tretalet, talet tre.

Terpsichore [ta:psi'kari] npr mytoi. Terpsikore. terrace [te'ras, -is] I. « 1. terrass i olika bet. 2. husrad på höjd el.
sluttning, ofta i gatunamn. II. tr terrassera, ^d [-t] a av. terrassformig. Terra del Fuego [te/radelf(j)uei'gou, -i:'gou]

npr Eldslandet, terrapin [te'rapin] s kärrsköldpadda, terrestrial [tere'strial, ti-, ta-] I. a° 1. jordisk, jord-; ~ globe
jord|klot, -glob. 2. jordisk, världslig [interests]. 3. land-, levande på land [animal], II. s 1. jordinvånare. 2. pi. o,s
landdjur.

terrible [te'rabl, -ibl] a° förfärlig, förskräcklig.

1. terrier [te'ria] s terrier, råtthund.

2. terrier [te'ria] s hist. joTdebok.

terriilfic [tari'fik, ti-, te-] a (~ally adv) fruk-
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than

tansvärd. -fy [te'rifai] tr förskräcka, skrämma [into till [att göra} ngt]; -fed of förskräckt för.

territorllial [ter|ito:'rial] I. a° territorial[-], territoriell i olika bet.; lokal, begränsad till visst område; ~ army
(force) territorialarmé, [-lant-värn[strupper];-] {+lant- värn[strupper];+} /» magnate jorddrott; ~ teaters
sjöterritorium. II. s soldat [i [-territorialarmé].-] {+territorial- armé].+} -ialize [-ito/rialaiz] tr 1. utvidga ge-nom
införlivning av område. 2. Am. göra till territorium se följ. 2. -y[-it(a)ri]s 1. område av.biidi.; landskap;
territorium i olika bet. 2. Am. territorium område som ej upptagits som stat i unionen.

terror [te'ra] s 1. skräck, fasa, ångest; strike /» into injaga skräck i; be a /» to vara en skräck för. 2. terror,
skräckvälde [av. reign of 8yf. tände på viss period Reign of 7*/»]. /»ism [-rizm] s terrorism, våldsregemente,



/»ize [-raiz] tr o. itr; /» [over] terrorisera. /»-stricken [-strikn], /»•struck [-strAk] a skräckslagen.

Terry [te7ri] npr; av. kortn. för Teresa o. Terence.

terry [te'ri] s slags sammet; ~ velvet oskuren sammet.

terse [ta:s] o° om språk ei. stil klar; koncis, skarp, kärnfull, slipad.

tertialln [ta-/J(i)a|n] I. a annandags- [fever]. II. s annandagsfrossa. -ry [-ri] I. a kommande i tredje rummet; geoi.
tertiär[-]. II. s the T7/» geoi. tertiärperioden.

Tertius [ta:'Jias, -jas] npr.

tesselatlle [te'sil|eit, -sa-] tr inlägga, belägga med mosaik; widi. inpassa; ^d pavement rutigt mosaikgolv. -ion [-
ei'Jn] s [inläggning av] mosaik.

tesserja [te'sar|a] (pi. -æ [-i:]) 5 fyrkant, platta

i mosaikgolv o. d.

1. test [test] I. s 1. prov, prövning, undersökning, granskning, mätning; kriterium [of på]; a written /» en
[skol]skrivning; put to the /» sätta på prov, pröva; stand the <» bestå provet; /» pilot provflygare; means /»
behovsprövning. 2. kem. kapell, test. 3. kem. reagens. 4. take the /» avlägga ed enligt the TV» Act testakten som
föreskrev religions- el. trohetsed för statstjänstemän. II. tr prova, pröva, undersöka, probera av. kem.; sätta på
prov; /»ed! gold rent guld.

2. test [test] s zooi. hårt skal. /»aceous [-ei'Jas] a zooi. skal- [animals],

testament [te'stam|ant] s bibi. o. jur. testamente, /»ary [-e'ntari] d° testamentarisk.

testamur [testei'ma] s univ. betyg, intyg om av-

lagd examen.

testator [testei't|a], fem. testatrijx [-riks] (pi. -xes ei. -ces [-risi:z]) s testator, testamentsgivare.

1. tester [te'sta] s provare person o. instrument, proberare.

2. tester [te'sta] s sänghimmel.

testification [testi|fikei'Jn] s vittnesbörd, -fy

[••fai] I. itr vittna, bära (avlägga) vittnesbörd [to om; against mot]. II. tr intyga,

betyga, -moniai [-mou'njal, -ial] s 1. skriftligt bevis, be-, in|tyg; rekommendationsbrev. 2. hedersgåva, -mony [--
mani] s 1. vittnes|börd, -mål [to (of) om]; bevia[material]; call in /» tillkalla ngn som vittne. 2. bibi. the tables of
the /» den heliga skrift. 3. aid. protest, testiness [te'stinis] s retlighet, vresighet. test-llpaper [te/st|peipa] s 1. kem.
reagenspapper. 2. skoi. [uppgift för] skriftligt prov. -tube [-tju:b] s kem. provrör, testy [te'sti] o° retlig, vresig,
tetanus [te'tanas] s iak. stelkramp. te[t]chy [te'tji] a° kinkig, retlig [vani. touchy]. tète-à-tfite [tei'tcutei't] I. adv o.
a mellan fyra ögon. II. s tätatät, samtal mellan fyra ögon. tether [te/öa] I. s tjuder; wwi. räckvidd, spelrum; be at
the end of o.'s /»ha förbrukat alla möjligheter, icke komma längre, icke förmå mera. II. tr tjudra; biidi.
[klav]binda. Tethys [ti:'f)is] npr.

tetralld [te'tr|æd, -ad] s fyrtal, -logy [-æ/lad3i]

s tetralogi serie av 4 dramer el. operor. -rCil [-a:k, ti:'tra:k] s rom. hist, tetrark, 'fjärdings-furste'. -syllabic [-
asilse'bik] a fyrstavig. tetter [te'ta] s iak. [hud]utslag, revorm, eksem. Teucer [tju/sa] npr.

Teuton [tju:tn] s 1. german; av. tysk. 2. pi. <»s ei. /»es[tju(:)tou/ni:z]hist. teutoner. [-/»ic[tju(:)-to'nik]-]
{+/»ic[tju(:)- to'nik]+} a 1. germansk; tysk [the /» Order], 2. teutonisk.

Teviot [ti/viat, te'v-] npr; the /» flod i Skottland. Tewkesbury [tju:/ksb(a)ri] npr. Tex. förkortn. för Texas [te'ksas,
-æs] npr. text [tekst] s text i olika bet.; bibelspråk, -ställe, /»-book [-buk] s 1. text-, läro-, skolbok. 2. samling



valda bibeltexter. 3. text, libretto tm opera, /»-hand [-hænd] s [stor] skrivstil, /»ile [-ail] I. a textil[-], vävnads-[art,
industry]; vävd; /»fabric vävnad. II. s vävnad[smaterial], pi. /»s av. textilier, /»ual [-jual] a° 1. text- [criticism]. 2.
textjenlig, -trogen, /»ualist [-jualist] s 1. en bibel|fast, -sprängd. 2. en texttrogen bibelforskare, /»ure [-Ja] s
textur, väv[nad] [coarse (fne) /»]; büdi. struktur, byggnad, beskaffenhet. T. F. förkortn. för Territorial Force.
Thackeray Qjae'kari] npr. Thaddeus Q>ædi(:yas] npr Taddeus. Thais

Q>ei'is] npr. thalamjus Q>æ'lam|as] (pi. -i [-ai]) s isht Pi. anat.

synhögar [av. optic /»]. Thales [Jjei'liiz] npr. Thalia [£>alai'a] npr mytoi. Thali'a. Thaliard Qjæljad] npr. Thame
[teim] npr; the /» biflod tm T[h]emsen.

1. Thames [temz] npr; the /» T[h]emsen.

2. Thames [jpeimz] npr; the /» flod i conn., u. s. A.

than [öæn, oftast obeton.: Ö(a)n] konj än [lam

taller ~ he (F him)]: no sooner did we sit down /» .. knappt hade vi satt oss, förrän . .;

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangthane

Thebes

he went no farther ~ the church han gick inte längre än till kyrkan.

thane []?ein] s hist. 1. tan angelsaxisk kunglig vasall [titeln senare ersatt av baron]. 2. Skotti. klanchef.

Thanet Qjae'nit] npr. .

thank Q>ægk] I. tr 1. tacka [for]; oj you [very much] tac)c[ar så mycket]; ~ you for nothing iron, det tackar jag
dig inte för, det betackar jag mig för; VII-** you for another glass får jag be om ett glas till; I will oj you to leave
my affairs alone iron, jag vore tacksam, om ni ville låta mig sköta mina affärer själv; God (goodness) Gud ske
lov. 2. skylla, tacka, klandra [he has only himself to II. s nu blott pi. ojs tack[sägelse]; [many] ojs [mycken] tack,
tack så mycket [for]; a [few] word[s] of rus ett [kort] tack; give ojs tacka; läsa bordsbön efter måltid; no ojs
ingenting att tacka för! return ~s tacka, hålla ett tacktal (svarstal); [ii is] no to him det är inte hans förtjänst att;
o,s to prep. tack vare; [received] with ojs pl kvitto vilket tacksamt erkännes. »vful J/f(u)l] a° tacksam [for för, to
mot]. <^less [-lis] a? otacksam isht om uppgift o. d. offering [-[-Vfa-rig]-] {+[-Vfa- rig]+} s tackoffer, ^sgivlng
[-gi'vig, ---,---]« kyrki. tacksägelse; Toj Day Am. officiell tacksägelsedag nrspr. efter bärgad skörd (sista
torsdagen i nov.). ^worthy [-wa:NÖi] a° erkännansvärd.

that [Öæt, obetonat öat] I. (pl. those [öouz]) dem pron 1. denne, denna, detta; den (det) [där]; allm. neutr. detta,
det [där]; självst. o. förenat, dock märkes att en sg. syftande på en person begagnas självst. endast som subjekt till
form av be; står ofta i motsats till this, liksom oj one tin this one [who is oj [maii]f who are those [boys]? what is
oj? this place is nicer than ~ [one]]; ~ fellow förakti. av. den där; those are my shoes det [där] är mina skor. 2.
prep.+ ~ där- + prep.; about oj därom; by oj därigenom &c; in oj [-där-uti[nnan].-] {+där- uti[nnan].+} 3.
idiomatiska uttryck ~ is [tO (ibi. förkort, i. c.) det vill säga (d. v. s.), rättare sagt; come along, oj's a dear (a good
boy) F följ med, så är du snäll (en snäll pojke); ~ is all [about it ei. there is to if] som slutkläm det är alltihop
[det], så var det med den saken, och därmed punkt; oj's it så är det [ja], det stämmer; ^ is why det är därför som
[av. oj is the reason why]; ~ being so då så är (var) förhållandet; and all ~ [sor£ of thing] och [allt] sådant där, o.
s. v.; he is not so silly as oj så [pass] dum är han inte; at oj sist i satsen till på köpet; for all oj i alla fall, trots allt;
~ size så [där] stor; [don't talk] like oj [tala inte] så där; what of o> vad mer? än sen då? II. (pi. those [Öouz])
determ pron 1. den, det; allm. neutr. det; sjaivst. (om per. söner - dock blott i pl.) och (mindre ofta) förenat;
förenat motsvarar det ibi. åid. sådan, -t [the bread we get here is better than oj which we get in town; he reads
only oj which (only what) interests

him]; följt av genitiv saknar det svensk motsvarighet

[the population of Paris is not so large as o» of London], 2. något visst [there was oj about him which pleased



me]. III. (pi. oj) rel pron

SOm i nödvändiga relativsatser O. huvudsakl. efter vissa korrelat (se gram.); kan utelämnas då det ej ftr sub), (i
vissa fall, isht i vulgärspråket, även som subj.); prep. styrande oj sattes sist i satsen; som genitiv fungerar of
which ei. whose [the only thing (person) [~] J can see; the case [oj] I am speaking of]; fool oj you are! din
dumbom! not ~ J know inte vad (så vitt) jag vet. IV. adv 1. demonstr. så isht i Vissa uttryck £«%/ far, ~ high, o,
much], 2. rei. då [one day ibi. oriktigt tor in (with) which &e vari, varmed &c [he will not see things in the light
~ (i st. för in which) I see them], V. konj 1. att allm. underordn.; utelämnas ofta [/ thought [~] you knew]; för att
finalt [rani, in order ~]; åid. så att konsekuüvt [vani. so <%<]; not oj T envy him inte för att (jag säger inte att)
jag avundas honom. 2. SOm vid emfatisk omskrlvn. fram-för adverbial; kan utelämnas [it Was then [~] I

learnt]. 3. eftersom [what have I done o* he should cut me?]. 4. om [/ should give all my goods oj it had never
happened]. 5. åid. pieona-stiskt efter when, tohy, because, if &c. thatch []?ætj] I. s 1. takhalm, av. rör, blad ©. d.
som taktäckning. 2. halmtak se J. II. tr täcka hus med halm, halmtäcka; av. täcka i aiim. ~er [-a] s [tak]täckare.
*ving [-ig] s [tak-] täckning[smaterial]. thaumaturge [jDo/mata'.dj] s undergörare, thaw [f)o:] I. itr töa; smälta,
tina upp av. biidi. II. tr tina upp av. biidi. III. s tö[väder]; upptinande av. biidi. ~y [-i] a tö- [weather]; upptinande,
the [betonat di;; obetonat: Öa framför konsonantljud, di framför vokalljud] I. (pi. ~) best art -en, -n, -et, -t;
fristående den, det; ibl. saknas artikel i sv. E~ sun, ~ Thames, ~ London of 1600, ~ same day; oj beautiful sg., ~
poor pi.]; emfatiskt [Öi:] framhäver ngn el. ngt som främst el. viktigast i sitt slag o. plägar kursiveras [Åe gave a
reason, but not oj' [-reason],-] {+rea- son],+} II. determ pron förenat, alltid obeton. i eng. den, det sum he paid];
he is not oj person - to be jealous han är inte den som blir svartsjuk. III. dem pron i vissa talesätt, alltid Obe. tonat
i eng. den, det; ~ wretchl den uslingen! at oj time vid den tiden, [just] då. IV. adv framför kompar. desto, dess, så
mycket; ^ .. ju .. desto sooner o, better]. thearchy Qu'aki] s teoi. teokrati. theatrlle (Am. theater) Qri'ata] s 1.
teater i olika bet.; skådeplats [be at (go to) the picture oj biograf[teater]. 2. amfiteatraiisk hörsal, auditorium. -e-
land [-lænd] s teaterkvarter[et] isht i London, -ical [|)iæ'trik(d)l] I. o° 1. [-teater-[company].-] {+teater-
[company].+} 2. teatralisk tv. biidi. II. s Pi. ojs teaterföreställningar isht av amatörer, sällskapsspektakel.

Thebllaid Qn^eiid, - - -] s; the oj Tebaiden område kring Tebe i Egypten, -an [-an] I. a tebansk. II. s teban. -68 [-
z] npr Tebe.
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they

thee [öi:] pers pron (objektsrorm av thou) aid. ei. bibl. dig. theft Q>eft] s stöld, thegn [fcein] se thane 1.

their [Ösa; obetonat framför vokalljud ibi. Öar] pOSS

pron wren., /»S [-z] poss pron sjaivst. deras; sin, sitt jfr they; ~ it is to inf. det är (blir) deras lott (sak) att. theislim
Q>i|:'izm] s teism. -t [4st] s teist. -ti-

c[al°] [-i'stik, -(a)l] a teistisk. them [öem; .obetonat Ö(a)m] pers pron (objektsform

av they) dem; sig; jfr they. theme Q>i:m] s 1. tema, ämne, stoff. 2. gram.

stam. 3. % skoi. uppsats; översättningsuppgift. Themis [J)e/mis, J>i:'-] npr mytoi. Temis rattvisans gudinna.

Themistocles Q)imi'stakli:z, J>e-, j)a-] npr. themselves [damse'lvz; som motsats an himself &c öe/mselvz] pers
o. re fl pron [de] själva; sig [själva]; dem själva [one of jfr they. then [den] I. adv 1. då; sedan, därpå, så tempo-
rait; before oj dessförinnan; but oj inledande en förklaring men så var det [också] val ordnat; men i stället
(gengäld) Qnnas andra förmåner; by oj vid det laget, seoa«t då, till dess; till oj till dess;

and there strax, ofördröj ligen, på stående fot; what o,? än sen då? 2. då, [allt]så, därför; i så fall [~ it is no use],
II. a dåvarande [the oj governor]. thence [öens] adv iitt. ei. åid. 1. därifrån [ibi. from 2. därför, på grund därav,



följaktligen. '»forth [-fo•/£>], /»forward [-fo/wad] adv [allti]fr&n den tiden [ibi. from /»]; /» and for ever för alla
tider framåt. Theo [fc>i(:)'ou] npr kortnamn för Theodore m. a. Theobald [fn'abo:ld, av. £>ibld, tibld] npr. /»s

[tiblz] npr i Essex; [bi'aborldz] gata i London.

theocrailcy [^ib'krasi] s teokrati. -t [-akræt] s teokrat.

Theodorlia Q>iado:'r|a], -e Q)i'ado:, -doa] nprr. -ic Qno'darik] npr Teodorik, Didrik. -us [-as] npr.

theologlllan [J>ial|ou,d5(i)an] 5 teolog. -ic[al°] [-o'djik, -(a)l] a teologisk. -1st Qno'ladzjist] s teolog tbi. förakti. -
y Qno'ladgi] s teologi. Theophilus Q)io'filas] npr Teofil[us]. theorbo [jrio/bou] s mus. teorb, slags luta. theorem
[Jai'aram, -em, -im] s teorem. theoretic!![al°] [|)iare'tik, -(a)l] a teoretisk, -s

[-s] s sg. o. pi. teoretiska saker (spörsmål), theorllist Qri'arlist] s teoretiker, -ize [-aiz] itr teoretisera [about (on)
över], -y [-i] s teori; t» /» i teorien, theosophller Q>io'saf|a] s teosof isht om Jakob Böhme. -Ic[al°] Q)iaso'fik, >
(a)l] a teosofisk. -1st [-'ist] 8 teosof. -y [-i] s teosoti. therapeutics Q)erapju:'tiks] s 8g. 0. pi. iak. terapi, läkekonst.

there [öga; obetonat n»i. Öa] adv 1. där; däri, därvidlag, i det avseendet [/» we agree]: all oj F vaken, klok; vid
sunt förnuft; from oj där-

ifrån; in oj därinne; out oj därute; over oj därborta; up /» däruppe; oj and then se then; oj or thereabouts büdi. [så]
ungefär, omkring; ~ you are där (här) har ni [det] som ni söker, var så god! and oj you are gör »å så går det nog;
leave oj gå (resa) därifrån. 2. dit; /» and back fram och åter; in /» dit in; out oj dit ut Sm, jfr 1.; when we get /»
av. när vi komma fram (äroframme); biidi.när vi äro klara med det (S klara det). 3. motsvarande det ss. formellt
subj. isht vid be [/» is much to do]; /» is vid uppräkning vi ha det o. det o...; /» is money in it det kan bli pengar
[ut]av (en god affär); /»'s a dear (a good boy) se that I.; oj is no knowing man kan inte (aldrig) veta. 4. i utrop så
där! se så! nå! [/», that will do]. <»about[s] [-rabau/t(s), ---] adv 1. någonstans i närheten, däromkring. 2. ungefär,
omkring. /»after [-rcr/fta] adv aid. därefter, /»at [-ræ't] adv åid. därvid &c, se at. /»by [-bai', - --] adv därigenom;
däromkring, ungefär, /»for [-fo:'] adv åid. därför, /»fore [-fo:, -oa] adv dä'rför, således, /»from [-fro'm] adv åid.
därifrån. /»in [-ri'n] adv aid. däri; i det avseendet, /»of [-ro'v, -o'f] adv åid. därom

1. therm Q>a:m] s tjn. värmeenhet.

2. therm [f>a:m] s antik., offentligt bad, term. /»al [-(a)l] a° värme-; varm [springs], /»ic [-ik] a värme- [rays]; /»
fever värmeslag.

thermoll-electricity Q)a:'moj(u)ilektri'siti] s tys. termoelektricitet, -meter [£>amo'mita] s termometer. -pile [-pail]
s fys. termostapel. Thermopylae Q>a(:)mo'pili:]»prTermopyljai,-æ. thermos [Jja/mos] s termosflaska [av. Toj
flask]. Thersites Qjajsai'tnz] npr Tersites. thesaurjus Qn(:)so:'r|as] (Pi. -uses «i. -i [-ai]) s eg. 'skatt' uppslagsbok^
lexikon, guldgruva av

lärdom.

these [Öi:z] dem pron (pi. av this) dessa, de här;

det här, detta [/» are my friends], Theseus Q>i:'sju:s, -ias, -jas] npr Teseus. thesis Q>i:'sjis, f)e'-] (pi. -es [-i:z]) s
1. tes, sats. 2. [doktorsavhandling. 3. skoi. uppsats.

Thsspillan Q)e'spijan, -jan] a tespisk; the /» art dramatiken, -s [-s] npr Tespis anses ha skapat den grekiska
tragedien.

Thessalllian Q>es|ei'lian, -jan] I. atessalisk. II. s tessalier. -onica [^alonai'ka] npr Tessalo-nika. -y [-ali] npr
Tessalien. Thetis Qji:'tis] npr.

thews Q>ju:z] s pi. senor, muskler; [muskel-] styrka.

they [Öei; obetonat im. öe] (objekt them) pers o. min-dre ofta determ pron de (pi. av he, she, it); ersätter ibi.
kollektivt subst. ei. everyone (anyone) &c,

ot whole title-word ° adverb regular ^fC rare j&t military »t* marine F colloquial P vulgar S slangthey'd



— 855 —

think

varvid sy. rani, har han, hon, den, det [the Cabinet declared that oj . .]; tjänar ofta som obest. pron. man say]; it
was them F det var dom. ~'d [-d] — they had ei. would. ^'11 [-1 ~] = they will. ~'re [-a, öea] = they are. ~'ve [-v]
= they have,

thick Q>ik] I. a° 1. tjock; grov [stem]; tät[forest]; -hyvig; ymnig. 2. om ratten, lurt, Täder &o tjock, grumlig,
oklar, töcknig; biidi. invecklad intrig.

3. om röst hes; grötig; sluddrig; oartikulerad.

4. F förtrolig, intim, isht i vissa uttryck ss. they are as ~ as thieves de är såta vänner. 5. tjockskallig, dum. 6. S
[väl] grov, fräck {a bit

II. adv tjockt; tätt; ymnigt, rikligt isht vid verb som come, fall, lie, stand, sow. III. s 1. blott sg. the oj den tätaste
delen; the oj of the wood den tätaste skogen; in the** of biidi. mitt [uppe] i striden; through ~ and thin biidi. följa
i alla väder, blint, oreflekterat. 2. F tjockskalle. /v/-and-thin [-an}n'n] a absolut, blind, svuren [supporter]. ~en [-
(a)n] I. tr I. göra [-tjockare]-] {+tjoc- kare]+} (tätfare]), förtäta; fylla ut, vidga, öka; biidi. förstärka. 2. kokk.
avreda. II. itr 1. tjockna, tätna; mörkna. 2. skocka (hopa) sig, trängas; the plot ojs handlingen i ett drama blir mer
och mer invecklad. ~et [rit] s tätt snår, tät småskog. *N/head [-hed] s tjockskalle. ~ish [-ij] a tämligen tjock Ac.
^ness [-nis] s tjocklek; täthet &0. ~[-]set [-se't] I. a 1. tät, tätt sittande (växande). 2. undersätsig, satt. II. [-set] s
busksnår; tät häck. ~-skin-ned [-ski'nd] a tjockhudad av. biidi. ^-skulled [-skA'ld], ^-witted [-'wi'tid] a
tjockskallig, dum.

thief [})i:f] (pi.- thieves Q)i:vz]) s tjuv äv. på ljus; aid. ei. bi hi. rövare; stop o,! tag fast tjuven! thieves' Latin
tjuvspråk; fall among thieves falla i rövarhänder, thievlle [j>i:v] itr o. tr stjäla, -ery [-ari] s stöld, tjuveri. -es se
thief, -ish [-ij] a° 1. tjuvaktig. 2. förstulen [jfr stealthy], thigh [f>ai] s anat. lår. ^-bone [-boun] s lårben, thiii
[£>il] s skakel. ~er [-a], ~-horse [-ho:s] s gaffelhäst.

thimble Qrimbl] s 1. fingerborg; syring. 2. & o. flyg. kaus. ~rig [-rig] s siags tjuvspel, knep, taskspeleri med tre
små bägare o. en ärta; bildl. hum-bug.

thin [J)in] I. a° 1. tunn i olika bet. [motsats thick], 2. mager [motsats fat]. 3. gles; fåtalig publik. 4. biidi.
genom|skådlig, -skinlig [excuse], 5. biidi. svag; matt; knapp; obetydlig; om röst tunn och gäll. 6. S otrevlig,
vidrig. II. tr göra [-tunnare],-] {+tun- nare],+} förtunna; späda ut; gallra. III. itr bli tunn[are], förtunnas; magra;
glesna, thine [Öain] posspron «älvst. o. (framför vokalljud el.

h) fören.; åid. el. bibi. din, ditt. thing [|)ig] s 1. sak, föremål, ting ofta i motsats tiu person; tingest, pjäs; a oj ofta
någonting; the o, av. den, det; ojs äv. saker och ting; in all ojs i alla avseenden. 2. varelse äv. djur, människa,

liten stackare vani. känslobetonat [poor oj! you stupid ~/]. 3. pi. ojs tillhörigheter av olika slag; kläder isht
ytterkläder; bagage, saker; ojs personal (real) jur. lös (fast) egendom. 4. pi. ställningen^ förhållandena,
händelserna, saken, det f~s begin to look brighter; as ojs are], 5.

pl. ojS + adjektiv; allt av Intresse rörande ett lands Ac förhållanden samhällsliv, seder ooh bruk Ac [~S English,
ojs political, o>s scholastic], 6. ofta pi. ojs födoämnen; mat; dryck; ngt ätbart Ac [good ojs to eat], 7. pi. ojs
husgeråd; servis; redskap, grejor, saker [breakfast ojs; hunting 8. litterärt Ac alster, sak [he read a little oj of his],
9. fyllnadsord efter adj. el. pron.; i sv. vanligen enbart pron., adj. el. mot detta svarande subst. an unusual oj
något ovanligt; the only oj det enda; the same ~ detsamma; the whole oj alltsammans; the latest oj det senaste i
modevåg-, such a oj något sådant [av. that kind (sort) of rude ojs ohövligheter; ojs past

det förflutna. 10. idiomatiska uttryck the oj Fa) pred. fint, korrekt, passande; b) kry, pigg, 'i form* [/ am not
feeling at all the c) det viktigaste av allt är.. [ = the essential (important) d) det rätta, vad som behövs (passar
utmärkt) [that's just the oj for you]),, and ojs och sådant [där], och allt möjligt; do the handsome oj by a p.



behandla någon ädelmodigt (generöst); for one oj för det första; know a oj or two vara slug (durkdriven); make a
good oj of (by) tjäna [pengar] på ngt; the first (last) oj adverbieiit det första (sista) man gör på morgonen, kvällen
Ac, först (sist) av allt, allra först (sist) [he used to do that the first oj in the morning]; have you such a o> as a
pencil? har du (ni) möjligen en blyertspenna? too j^much of a good oj för mycket av det goda. think Q>igk]
thought thought I. tr 1. tänka; tänka sig; betänka [oj great thoughts; oj the ocean as a whole; if we oj that]; to oj
that we should meet here! tänk att vi skulle träffas här! 2. anse, tro, tycka [oj it a shame; it is not thought fair]; he
ojs he is .. han tror sig +vara ..; ~ fit (proper) anse lämpligt, finna skäligt; 7 ~ not [ = I oj that is not «o] det tror
jag inte [alls] är fallet; I don't oj SO [här ersätter SO objekt] jag tro'r inte det; [med betonat I] det tror inte jag; I
should oj not [det tror jag] absolut inte; one would oj that.. man skulle [kunna] tro, att ..; I don't ~ S minsann
efter iron, yttrande [you are a pattern of tact, 1 don't 3. tänka, vänta sig, beräkna; ana [I did not o* to find you
here]; I thought as much jag anade det. 4. tänka ut, hitta på. 5. med adv. ~ out uttänka; tänka till slut; ~ a th. over
tänka över ngt [tom«£ oj it over]; oj Up mest Am. F hitta på, tänka ut. ti, itr 1. tänka, fundera [of, about, åid. on
på; over över; to o. s. för sig själv]: that set me ojing det gav mig [mycket] att tänka på; ^ alike äv. sympatisera;
ofta med adverbial ~ ill (well;

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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thought

little, much; highly, meanly; nothing] of ha en dålig &c tanke om; /» better of it av. komma på andra tankar; ~
nothing of av. anse som en småsak [att], bagatellisera, icke dra sig för svårighet o. d.; /» of that (it) tjänk bara! I
couldn't oj of such a thing det skulle aldrig falla mig in; you can't /» av. tänk dig det! 2. tänka sig för[e]; tänka
efter* E~ twice before doing]. 3. <» of komma på (ihåg) namn o.d. '»able [-abl] a tänkbar. ~er [-a] s tänkare.
/»ing [-ig] s tänkande; tanke; åsikt Eto my <»].

thinnlless [f)in|nis] s tunnhet; gleshet; magerhet &o se thin, -ish [-ij] a ganska tunn; ma-gerlagd.

third Q>a:d] I. räkn tredje; »v class tredje klass isht jamv. Eattrib. oj-class]; oj degree Am. tredje graden vid
rannsakning av fånge; oj party (person) + tredje man. II. s 1. tredjedel; one oj of a pound ett tredjedels pund. 2.
mus. &o t ers. 3. hand. tertia växel. «»ly [-li] adv för det tredje, /»-rate [-rei't, attrib. - -] a om kvalitet tredje
klassens hoteli &c, undermålig, thirst Q>a:st] I. s törst, biidi. av. begär, längtan Efor, after, of efter]. II. itr törsta
mest biidi. E/or, after efter], finess [-inis] s törst, *»y [-i] a° 1. törstig, biidi. törstande [for, after efter]. 2.
törstretände [weather, work]. thirteen [j}a:'ti:'n, attrib. - -] I. räkn tretton. II. 8 [talet] tretton Eäv. attrib.: a To*
Club]. '»th [-})] I. räkn trettonde. II. s tretton[de]del. thirtieth Q)a:'ti|i{>, -tjij>] I. räkn trettionde. II. s
trettion[de]del. -y [-] I. räkn trettio; the Toj Years' War trettioåriga kriget. II. s [talet] trettio; in the -ies på
tretti[o]talet av visst år-hundrade el. om person [lie is in his-ies].

this [Öis] I. (pi. these [Öi:z]) dem pron 1. denne, denna, detta; den (det) här; aiim. neutr. detta närmast belägna
&c; ofta i motsats till that se d. o.; I want you to remember oj jag vill att ni skall komma ihåg detta som jag nu
skaii nämna; oj is to inform you that.. brev härmed be vi att få meddela att; I shall leave oj fvani. here] next week
jag reser härifrån i nästa vecka; like oj eå här; oj and (or) that det ena och (eller) det andra, varjehanda; first oj
country and then that det ena landet efter det andra; between oj and härifrån [och] till byn; /» morning i morse;
<» afternoon i eftermiddag; /» evening i kväll; /» year i år; E/ have been waiting] these (ei. oj) three weeks .. nu i
tre veckor; [»»] ~ way på detta sätt; under these circumstances av. under nuvarande omständigheter. 2. prep. + /»
här- + prep.; at oj härvid &o se at; by o, härigenom; av. vid det [här] laget; from <», out of oj härifrån; härav;
without oj härförutan &c. II. adv isht i /» much så mycket. Thlsbe ft>i'zbi], Thiselton Q>i'sltan] nprr. thlstllle
ftisl] s tistel; the Order of the Toj Skotti. Tistelorden, -e-down [-daun] s tistel-

fjun. -y [-i] a 1. full av tistel (tistlar). 2. taggig; stickande av. biidi.

thither [0i'0a] adv aid. dit. /»ward[s] [-wad(z), -wo:d(z)] adv aid. dit hän, däråt [till].



tho, tho' [Öou] se though.

1. thole [J)oul] s »t årtull Eft*, ^-pin].

2. thole [|>oul] tr aid. ei. dial, tåla, lida.

Thom [tom] npr. Thomas [to'mas] npr Tomas; /» Atkins [-ae'tkinz] se Tommy.

Thomlst [tou'mist] s tomist Thomas av Aquinos efterföljare.

Thom[p]son [to'm(p)sn] npr.

thong Q)og] I. s läderrem; pisksnärt; cut a large oj (large o,s) [out] of another man's leather ordst. skära breda
remmar av (ur) en annans hud (rygg). II. tr piska, prygla.

thora|x Qjo/ræks] (pi. -xes ei. -ces Q>orei'si:z]) s anat bröstkorg.

Thoreau [Jjo/rou] npr amerikansk förf.

thorn Q)o:n] s 1. bot. torn, tagg; no rose without a oj ingen ros utan törne[n]; a oj in the flesh (side) ordst. en påle
i köttet, en nagel i ögat; be (sit) on /»s sitta som på nålar. 2. törnbuske; hagtorn fvani. hawthorn], /»-apple [-æpl]
s bot. spikklubba. /»-back [-bæk] s zooi. knaggrocka. /»-bush [-buj] s törnbuske; hagtorn; av. törnig buske i aiim.
/»less [-lis] a utan törnen; tagglös. /»y [-i] a° törnig; taggig: biidi. törnbeströdd, besvärlig, plågsam.

Thorold Q)A'rald] npr.

thorough Q)A'ra] I. a° grundlig, ingående, genomgripande, fullständig; riktig, fulländad [gentleman]. II. adv o.
prep aid. [i]genom. /»--bass [-beis] s mus. generalbas, /»bred [-bred]

1. o fullblods- E^orse] äv. biidi.; fulländad; spänstig [sportsman]. II. s 1. fullblodshäst].

2. förnäm (ei. spänstig) typ. 3. förstklassig vagn bii &o. /»fare [-fsa] s 1. genomfart; no /» p& anslag förbjuden
[kör]väg. 2. huvudgata, trafikåder; farled, /»-going [-gouMg] a° 1. genomgripande, radikal, grundlig, fullständig.
2. ytterlighets-, hänsynslös [party leader]. /»ness [-nis] s grundlighet&c. ~-paced[-peist] a 1. skicklig, van,
durkdriven. 2. genom-piskad, ärke- [rascal].

Thorowgood [j^'ragud] npr.

Thos förkortn. av Thomas.

those [öouz] dem o. determ pron (pi. av that I. o. II.) de [där], dessa; det [där] E~ are my friends].

thou [Öau] (objekt thee [Öi:]) pers pron aid. ei. bibi. du.

though [öou] I. konj 1. ehuru, fast[än], och likväl E~ it was late; av. late oj it was]. 2. även om [vani. even oj
(•/*)]. 3. as oj som om. 4. men; medan [däremot], II. adv vani. sist i satsen F i alla fall, ändå is dangerous, /»].

1. thought [£>o:t] imp. o. pp. av think.

2. thought [J>o:t] s 1. aiim. abstrakt tanke, tänkande; tankeförmåga; tankevärld [Greek /»]; in oj i tankarna
(tanken) fantasien; quick as (as
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thrilling

swift as) ~ snabb[t] som tanken; ^ is free tankarna äro tullfria [av. my ojs are my own]; nothing can he farther
from my o,s ingenting är mig mera främmande. 2. tanke [of på]; äy. i bet. åsikt [of om]; idé; infall; aning [/ had
no oj of meeting you here]: give a oj to ägna en tanke åt; like (at, upon, with) a oj med tankens snabbhet; på ett
ögonblick, genast. 3. ofta i pi. ojs funderingar, planer [have ojs of doing], 4. kontemplation, mediterande; tankar i
uttryck »om lost (wrapt up) in ~[s] försjunken i tankar; a penny for your ojs F vad tänker du på? 5. omtanke;
eftertanke; take oj ägna sin uppmärksamhet [of for åt en upp-gift o. d.]; a very little oj aldrig så liten eftertanke;



the pale cast of oj shakesp. eftertankens kranka blekhet; on second ojs vid närmare eftertanke. 6. a o, adverbieiit
en aning [a /vi better]. 7. åid. sorg, bekymmer; take no oj for the morrow (to-morrow) sörj[en] icke för
morgondagen. ~ful [-f(u)l] a° 1. tankfull; reflekterande. 2. tanke|diger, -väckande. 3. uppmärksam, inriktad på
[of], 4. hänsynsfull, omtänksam [of mot, om], ^less [-lis] a° 1. tanklös; oförsiktig; obetänksam, lättsinnig. 2. t idé-
, tankefattig, thousand Qmu'zand] I. räkn tusen aiitid med föreg. . bestämning: a (one) oj [ett] tusen [people]-, the
(two, many) oj miles de &c tusen mil[en]; one in a o* en på tusen; en sällsynthet; in their ojs i tusental; no a oj
times over tusen gånger nej. II. s tusen|tal, -de; pi. ojs äy. tusentals [hws of people]. ~th [-})] I .räkn ordningstai [-
tusende^]-] {+tu- sende^]+} [the oj part], II. s tusen[de]del. Thrace Q>reis] npr Trakien. thraldom Q>ro:'ldam] s
träldom, slaveri av. btidi. [to under].

thrall Q>ro:l] I. s 1. träl ay. Midi, [of, to åt, [-under].-] {+un- der].+} 2. träldom ay. Midi, [hold in II. tr åid. göra
till träl, hålla i träldom ay. Midi, thrash [J>ræJ], thresh Q>reJ"] I. tri. [yam. thresh] tröska ay. itr.; ~ over old
straw ord«t. tröska om detsamma, 'tröska långhalm'; ^ out Midi, genomtröska, F blöta och stöta problem. 2.
[vani. thrash] a) klå upp; 6) 'klå', besegra i • tävling o. d. II. itr [vani. thrash] om skepp arbeta sig fram i motvind
o. d. [^ to windward], /ver [-a]s 1. [vani. thresher] trösk|are,-karl. 2. [vani. thresher] tröskmaskin. 3. tool, rävhaj
[av. [-«x/--Jish(-shark)].-] {+«x/- -Jish(-shark)].+} 4. [vani. thrasher] bestraffare, missdådare som pryglar ngn.
<>Jng [-ig] s tröskning; smörj &c. ~ing-floor [-igflo:] s loggolv, loge. ^Ing-mill [-igmil] s tröskverk, thread
Q>red] I. s 1. tunn tråd; fiber; sträng; hang by (on) a oj hänga på en tråd (ett hår); leading oj biidi. röd tråd; in ojs
trådsliten. 2. •skruvgänga. 3. bergsbr. tunn malmåder. 4. smal, tunn strimma, färglinje. II. tr 1. träda på (i, upp)
tråd, pärlor o.d.; träda [på] nål; leda (dragga) ngt [fram] i slingringar (bukter). 2. förse med gängor, gänga. 3.
slingra (sno, leta) sig

fram genom et. längs, bana sig väg igenom [av. ~ o.'s. way (course) through]; oj out le ta ut, följa stig. III. itr om
å o. d. leta sig fram; slingra sig [fram], ^bare [-bsa] a 1. tråd-, luggsliten. 2. torftig, ömklig; banal, utsliten, -nött
kvickhet o. d. ~-lace [-leis] s [-tråd-spets[ar].-] {+tråd- spets[ar].+} ~-needle [-ni:dl] s lek bro bro hrygga. ~-paper
[-peipa] s nystkort. rxiWOrm [-wa:m] s zooi. trådmask. ~y [-i] a tråd|ig, -lik; hårfin; tunn. threat Q>ret] s
bot[else]. ~en [-n] I. tr hota [with death; to do]; höta åt ngn; hota med, förebåda; the weather ojs rain det hotar att
bli regn; a ojing letter ett hotelsebrev. II. itr hota; se hotande ut [the weather ^ening [-nig] s hot[else]. three
Q>ri:] I. räkn tre; a child of oj en treåring; oj times oj tre gånger tre leverop; ~ to one tre mot ett om chanser. II. *
[talet] tre. trea. ^-cornered [-ko:'nad, attr. - - -] a trehörnig; -I-trekantig [hat], ^-decker [-de'ka] s <1* tre-däckare.
^fold [-fould] a o. adv trefal|dig, -t; tredubbel, -t. ^-handed [-hæNndid] a tre-mans- vist 4c. '] åid. I. räkn tre tjog;
sexti[o] se score. II. s sexti[o]årsåldern. ^some [*sam] isht skotti. I. a trefaldig; tremans-. II. s tre-mannagrupp. ~-
year-old [-jiarou^ld] a o. s treåri[n]g.

threnody Q>re'nadi, fm:'-] s klagosång; gravsång, thresh &c se thrash &c.

threshold Q>re'J"(h)ould] s tröskel av. biidi. [the oj of consciousness; on the oj of a revolution]. threw Q)ru:]
imp. av throw.

thrice [J^rais] adv aid. ei. int. tre gånger [vani.

three times]; nu mest i sms. [oj-blessed]. thrid Q)rid] tr aid. se thread. thrift Q>rift] s 1. sparsamhet; [god]
hushållning. 2. aid. välstånd; framgång; vinst, finess [-inis] 8 sparsamhet. ^less [-lis] a° slösaktig. [-i] a° 1.
sparsam, hushållsaktig [of med]. 2. framgångsrik; välbärgad. 3. isht om växter kraftig, frodig, välmående, thrill
[£>ril] I. tr eg. genomborra; na blott bildl. ge-nom|bäva, -ila, komma ngn att skälva, sända en rysning genom
ngn, gripa. II. itr 1. gå som en rysning genom; oj through om känsla genomfara. 2. rysa, skälva [at vid, with av].
+HI. 8 rysning, skälvning; cold o,s kalla kårar. <x,er [-a] s a v. sensationsstycke rafflande roman &c. »ving [-ig]
a° skälvande; spännande, nerv-kittlande [excitement].
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thrivlle [£>raiv] throve thriven; % -ed -ed itr 1. mest om växter o. djur trivas, [växa och] frodas äv. biidi.; he who
would /» must rise at five ordspr. morgonstund har guld i mund. 2. ha framgång, lyckas [väl]; florera, -en Qmvn]
pp. av thrive, -ing [-ig] a 1. om växter o. djur kraftig, frodig, blomstrande. 2. framgångsrik; [upp]blomstrande
[trade]. thro, thro' [|>ru:] so through. throat [£>rout] s 1. hals framdeien; strupe; svalg; mat-, luftjstrupe; cut a p.'s
/» skära halsen av ngn; cut the /» of a project omintetgöra (strypa) en plan; give a p. the lie in his /» beslå ngn
med fräck lögn, kalla ngn fräck lögnare; have (hold) a p. by the /» hålla ngn vid (om) strupen; have a sore /» ha
ont i halsen; lie in o.'s /» ljuga fräckt; thrust (cram, ram) a th. down a p.'s /» biidi. tvinga på ngn ngt en &sikt o. d.
2. träng öppning, passage, ränna. 3. A- klo På gaffel; ankarhals. /»-band [-bænd] s halsrem p& betsel [äv. *»-
lash, [-/»--latch].-] {+/»- -latch].+} ~let [-lit] s 1. ntet halsband. 2. boa. ~y [-i] om ljud hals-, guttural, throb
Q)rob] I. itr 1. om puis &o slå hårt, klappa, bulta. 2. biidi. vibrera; pulsera; skälva with excitement]. II. s om puis,
maskin &c [-[bultande]-] {+[bul- tande]+} slag, dunk[ande]. throe [f rou] I. s mest pi. smärtor; isht födslovånda;
ångest. II. itr lida svåra smärtor; våndas.

Throgmorton [^rogmo/tn] npr; /» Street gata

där Londonbörsen är belägen.

throne Q)roun] I. s tron; påvestol [ascend (mount) the /»]; come to the /» komma på tronen; heir to the /»
tronarvinge; speech from the /» trontal. II. tr uppjsätta (-höja) på tronen [vani. enthrone]. III. itr trona [äv. /» i£].
/»d [-d] a tronande, throng [frog] I. 5 1. trängsel, myller [of people or things]. 2. [folk]massa, mängd, otal. II. itr
trängas, skocka sig; komma i skaror. III. tr tränga sig (trängas) omkring ngn ei. ngt; fylla till trängsel [they <»ed
the streets], /»ed [-d] a fullpackad, vimlande, myllrande, throstle [J)rosl] s mt. ei. dial. [sång]trast, vaka

[vani. [song-~]thrush]. throttle [|>rotl] I. il. hals, strupe [vani. throat]. 2. tekn. klaff, [strypjventil r«r reglering av
gas, ånga &o [äv. <»-valve]; trottel, gaspedal på bii. II. tr 1. kväva, strypa äv. Midi. 2. reglera, strypa tillförseln
av gas &e. through Q>ru:] I. prep genom i olika bet., äv. på grund av; medelst; genom ngns försorg ei.
förmedling; tack vare; styrande ett tidsord står /» äv. efter sitt subst. liksom sv. igenom [look /» the win• dow; go
/» many trials; /» him; all the night /»]; /» and /» rakt igenom ngt; gå flera gånger igenom; all /» genom hela
landet &c; be /» a th. äv. ha slutat ngt; he is /» his examination han har gått igenom (godkänts) i examen. II. adv
igenom: till slut[et]; /» and /»läsa igenom

gång på gång; fullständigt; genom- [rotten /» and /»]; all the way /» alltigenom; wet /» genomvåt [^ »» wèt]; are
you /»f Fhar du slutat? är du färdig? [with that job]; you are /» äv. ni behövs inte längre, ni är avskedad; we are
<» om förlovade det är slut mellan oss; 30 inches /» 30 tum i genomskärning; the train goes /» to X. tåget går
direkt till X. HI. a direkt, genomgående [train] orta i sms. /»-carriage [-kæ^rid3] s genomgående vagn. /»out [-
au't] I. adv alltigenom [rotten /»]. II. prep överallt i, genom (över, om tid av. under) hela, runtom i [<» the
country; /» the century], /»-ticket [-tixkit] s direkt biljett, throve Q>rouv] imp. av thrive. throw [jprou] I. threw
thrown tr 1. kasta av. biidi. [at, on på; into [in (ut)] i]; slunga, slänga; kasta av ryttare; kasta ned på papperet;
kasta [omkull] motståndare, biidi. störta [into i]; kasta upp en vall; kasta ut metrev [/» stones at a p.; /» the blame
on a p.; ~ (blow) a kiss to a p.; /» [a] light on a th. biidi.]; /» a bridge slå (bygga) en bro; /» a chest S spänna ut
bröstet; /» open (wide) slå upp dörr på vid gavel, bildl. öppna, göra tillgänglig [to för]; /» a somersault göra (slå)
en kullerbytta. 2. biidi. lägga, sätta, ställa [accent, power &c]; förjsätta, -sän-ka i visst tillstånd; för-, över|flytta;
driva, skjuta, bringa i visst läge; rikta anmärkning mot [dt]; ändra om, förvandla tin [into] &c; för att här

noggrannare återge /» kan tilläggas: plötsligt, hastigt, våldsamt &o alltefter sammanhanget; /» obstacles in the
way of lägga hinder i vägen för; <» o.'s soul (heart, spirit) into lägga [in] hela sin själ i. 3. spruta vatten, eld. 4.
om husdjur kasta, föda föl &o. 5. Ömsa skinn; fälla fjädrar, hår &c. 6. tekn. dreja lerkärl. 7. tvinna silke. 8. mest
Skotti. sno, vrida. 9. refl. <» o. s. at [the head of ] a man om giftaslysten kvinna tränga sig på (lägga ut sina
krokar för) en man; /» o. s. away om kvinna kasta (Öda) bort sitt liv i olyckligt äktenskap; /» o. s. into av. gå upp
[med liv och lust] i en uppgift; /» o. s. on kasta sig på (över) ngn; ta sin tillflykt till; överlämna sig på nåd och
onåd åt; sätta sin lit till. 10. passiva uttryck be /»« against a p. råka stöta ihop med ngn; be <^n into intimacy



with a p. råka komma i nära kontakt med ngn; be out in o.'s calculations göra felaktiga (misstaga sig i sina)
beräkningar; be /»» upon o.'s own resources vara hänvisad till sina egna hjälpmedel (till sig själv); be /»» with a
p. komma (stå) i beröring med ngn. 11. med adv. /» about kasta omkring; biidi. ösa ut, slösa med pengar; /» o.'s
arms about slå ut med armarna; /» away kasta bort av. biidi.; /» back kasta tillbaka; återkasta ijus &c; biidi. sätta
tillbaka, hindra, förorsaka ngn förlust; /» back upon tvinga ngn att anlita som nödfalls-åtgärd; /» by lägga bort
ngt obrukbart, kassera;

/» down kasta ned; biidi. kullkasta; förnedra; riva ned hus &c; kem. fälla [ut]; <» down o.'s
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Thnringia

arms sträcka vapen; ~ in kasta in; lägga till, låta följa med [på köpet]; inflicka, sticka in ord Ac; ~ in o.'s lot with
se cast in Ac; •X» off kasta av (bort); göra sig av med, bli kvitt, avskudda ok; slå av, pruta; kasta ned på
papperet, skaka ur ärmen om litterärt alster o. d.; avsöndra från kroppen; jakt. släppa 1ÖS hundarna; boktr.
avdraga, göra [ett] avdrag av; ~ on kasta på sig kläder Ac; ~ out kasta ut (fram,upp); köra bort; avskeda ont of
work]; utsända, -stråla ljus Ac; X utsätta förpost; bygga ut (till) flygel Ac; biidi. framkasta, antyda; förkasta
lagförslag o. d.; framhäva, ge relief åt; förvirra, bringa ur fattningen; sport, distansera, lämna [långt] bakom sig;
kricket etc. slå ut; /X/ over kasta över bord, biidi. ar. överge, svika; slå upp med fästmö; oj to smälla igen dörr; ~
together samla (rafsa) ihop i största hast, hopgyttra; sammanföra, åstadkomma kontakt mellan; ~ up kasta upp,
lyfta, höja huvudet; uppkasta barrikad; kräkas; framhäva genom kontrast; Upp-, Överjge verksamhet; nedlägga

ämbete; ~ up the game (o.'s cards) uppgiva (ge upp. dra sig ur) spelet; ~ up your hands! ge dig (er)! ~ up a th.
against (at, to) F håna, skymfa ngn för ngt. II. threw thrown itr 1. kasta; kasta ut metrev. 2. kasta tärning. 3. med
adv. ~ about [stag]vända; oj back to F återfalla i, återvända till en äldre tids uppfatt-ning o. d.; gå tillbaka till,
datera sig från viss tid; ^ in kasta ut metrev; ~ off jakt. börja jakten, widi. sätta igång, börja; ~ up kräkas, få
uppkastningar. Hl. s 1. kast[ande]; a stone's oj ett stenkast. 2. [tärnings]kast. 3. utläggning av nät; Utkastande av
metrev. 4. kricket Oriktig bollbehandling. 5. geoi. förkastning. 6. mek. slag, rörelse av kolv, slid o. d. 7. tekn.
drej-skiva. ~er [-a] s 1. en som kastar aC; ofta i sms.: javelin-oj spjutkastare. 2. krukmakare.

[-n] pp. av throw, /v-ster [-sta] s silkes-tvinnare.

1. thrum Q>rAm] S Emest pl. ojs] väv. drum trådändar som sitta kvar i vävstolen, sedan väven klippts ned;

thread and ~ biidi. alla över en bank (kam).

2. thrum Q)rAm] tr 0. itr 1. klinka på, misshandla gitarr o. d. 2. trumma med fingrarna [på bord Ac].

1. thrush [}jrAj] S zooi. trast.

2. thrush [^TaJ] S läk. torsk barnsjukdom, thrust [jDTASt] I. thrust thrust tr 1. nu mest litt.

stöta, knuffa; tränga, driva, skjuta ned, ut Ac [vani. push, shove, drive]. 2. sticka, stöta, köra, borra, Stoppa,
ränna ngt i el. genom ngt el. ngn; åid. sticka ned med dolk Ae Ehe oj his flSt into my face; he ~ his head in at the
door]. 3. Midi, tvinga ngn mot hans vilja till ngt [into war]\ oj a th. upon a p. påtvinga ngn ngt; o. s. into kasta sig
i fara; ~ o. s. upon a p. tvinga (tränga) sig på ngn; o.'s. way through the crowd tränga sig fram genom
folkmassan. II. thrust thrust itr 1. tränga

[sig] in Ac. 2. fäkt. Stöta, göra Utfall äv. allm. o. Midi, [at mot]. III. s 1. stöt, knuff. 2. anfall, angrepp; fäkt. stöt,
utfall äv. Midi, [at mot]. 3. tekn. tryck [jfr pressure]. Thucydides [}>ju(:)si'didi:z] npr Thukydides. thud [£>Ad] I.
s duns, dovt slag av ngt som faller tungt. II. itr dunsa [ned].

thUQ Q>Ag] S 1. Toj Ind. tUg medlem av mördar- och rövarband, utrotat omkr. 1825. 2. mördare, bandit, thuja
[fcjufdga] s bot. tuja. Thule QjjuilUO] npr; the Ultima (ultima) o, ultima Thule, Midi, slut-, höjd|punkten,
kulmen, thumb [J)Am] I. s tumme; Tom Toj Tummeliten; his fingers are all ojs han är förfärligt tafatt (klumpig);



suck o.'s ojs biidi. suga på ramarna; under a p.'s oj [helt] i ngns våld. II. tr 1. tumma (fingra) på, sätta märken i
(på) bok Ac, äv. använda en bok mycket. 2. packa åt, släta ut Ac med tummen. 3. klinka på, misshandla piano
Ac; spela ett stycke illa; hantera tafatt i aiim. ~-latch [-lætj] s dörrklin-ka. ~-mark [-ma:k] s 1. [finger]märke i bok
Ac. 2. tumavtryck. ~-naii [-neil] s tumnagel; attrib. ~ sketch miniatyrskiss, äv. summarisk skildring, snabbskiss,
^-print [-print] s tumavtryck. screw [-skru:] S tumskruv äv. tortyrredskap; vingskruv. ~-stall [-sto:l] s l.[tum-]
tuta. 2. segelsömmares Syring. thump [j)Amp] I. tr o. itr slå hårt, dunka, hamra Jjpå] [itr.: at, on på]; ~ the
cushion (pulpit) om predikant gestikulera våldsamt. II. S hårt slag, smäll, stöt. ~er [-a] s F [stor] hejare; grov
lögn. ~ing [-ig] a° F grov, kraftig, bastant.

thunder [}>A'nda] I. s 1. åska; poet. åsk|slag, -vigg,tordön; åskknall [there must be oj about (in the ««>)]; ojs of
applause applådåskor, bifallsstorm; ojs of the Vatican (the Pope) påvlig bannstråle; in a voice of oj med tor-
dönsröst (stentorsstämma). 2. S F svordom tusan, katten [where in oj did he get thatf], II. itr 1. åska; dundra,
braka, dåna, larma. 2. Midi. tala högljutt, dundra: fara ut mot ngn [against]. III. tr bildl. utslunga hotelse; skrika
ut, dundra fram, högljutt tillkännage. r^boit [-boult] s åskvigg, blixt av. Midi.; ~ of excommunication bannstråle.
~-clap [-klæp] s åsk]skräll, -smäll; Midi. obehaglig överraskning, blixt från klar himmel [the news came on me
like a oj]. *ver [-ra] s 1. dundrare. 2. the 7~åsk-,dunder|guden Jupiter el. Tor; äv. öknamn på tidningen the Times.
<x/OUS [-ras] a° åsk|ig, -lik; dånande, biidi. laddad, hotfull, olycksbådande, ^-peal [-pi:l] s åskskräll. <v-•storm
[-sto:m] s åskväder, /ss-stroke [-strouk] åskslag. «%/°struck [-strAk] a nu blott biidi. liksom slagen av åskan,
tillintetgjord. ~y [-ri] a åsk|ig, -lik, Midi. mörk, hotande; åsk-. thurillble [fjju'arilbl] s kyrki. rökelsekar. -ler [-fa] s
bärare av rökelsekar vid kyrklig ceremoni. Thuringia Qjjuri'ndgia] npr Thüringen.
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Thurlow ftja/lou] npr.

Thursday Q)a:'zdi] s torsdag; Holy /» Kristi himmelsfärdsdag; av. skärtorsdag [ = Maundy [Sheer) /»].

thus [öas] adv 1. sålunda, så. 2. Således, följaktligen. 3. /» far så långt, hit[in]tills; /» much så mycket ar sant, att
. . thuya [Jyui'ja] lärd form av thuja. thwack [J)wæk] se whack. thwart Q)wo:t] I. adv o. prep åid. tvärs (snett)
över se athwart. II. s »£> toft. III. a° aid. tvärgående, tvär-, biidi. motig, ogynnsam. IV. tr biidi. korsa, gäcka,
hindra, motverka, omintetgöra Ea p.'s intentions thy [Öai] raren. poss pron aid. ei. bibi. din, ditt «e thine.

Thyestes [£>aie'sti:z] npr. thymlle [taim] s bot. timjan, -y [-i] a rik på (doftande av) timjan, thyroid [£>ai'roid]
anat. I. a sköld- Ecartilage].

II. s 1. sköldbrosk. 2. sköldkörtel.

thyrse [j>a:s], thyrs us [-as] (pi. -i [-ai]) s antik.

tyrsus[stav], thyself [Saise'lf^ers 0. refl pron aid. ei. bibi. [du]

själv; dig [själv], tiara [tia:'ra, tais'ara] s tiar[a], isht påvekrona,

biidi. påvlig värdighet. Tiber [tai'ba] npr; the /» Tiber[n]. Tiberillas [t(a)ibi'arilæs, -as], -us [-as] nprr. Tibet
[tibe't] npr. /»an [-n, ti'bitn] I. a tibetansk. II. 5 1. tibetanska [språket]. 2/tibe-tan.

tibi a [t(a)i7bija] (pi. -æ [-i:]) s lat. anat. skenben. Tibullus [tibA'las] npr. Tiburce [tai'ba:s] npr Tiburtius, tic [tik]
s iak. nervösa ryckningar; isht ansikts-kramp Eäv. ~ douloureux [dolaru:', ei. fr. nu.]. Tichborne [ti'tjbo-.n, -an],
Ticino [titjr/nou] nprr.

1. tick [tik] I. itr om ur &c knäppa, ticka. II. tr 1. /» away om ur markera, mäta, ackompanjera sekunderna 4c med
sitt tickande. 2. /» \j>jjf~\ avpricka, markera, kollationera; F känna igen. III. s 1 tickande, knäppande; to (on) the
/» på sekunden, 'prick'. 2. prick, bock, kråka vid kollationering.



2. tick [tik] s zooi. fästing.

3. tick [tik] s 1. bolster-, kuddjvar. 2. se /»ing.

4. tick [tik] t I. s 1. kredit; on ~ 'på krita'. 2. konto, räkning. II. itr ge (sälja på) kredit.

III. tr kreditera; /» it up to him skriv upp det på honom.

ticker [ti'ka] s 1. F fickur. 2. börstelegraf, ticket [ti'kit] I. s 1. biljett tm teater, tåg *o [for]; lottsedel; etikett,
prislapp; liten skylt; anslag, plakat; medlemskort: admission only hy /» tillträde endast för biljettinnehavare;
meal o, matpollett. 2. & betalningsanvisning. 3. Am. poiit. kandidatlista; partiprogram. 4. & S avsked [get o.'s
/»]. 5. the /» ss. pred. S F det [enda] riktiga (rätta); what's the /»f vad skall

nu ske? vad är meningen? 6. /» [of leave] se leave. II. tr förse med etikett (prislapp &c), biidi. stämpla ss. lögn o.
d. /»-clerk [-klcr.k], /»• -collector [-kalevkta] s biljettmottagare. /»-/day [*deij s band. dagen före avräkningsdag.
/»•nlght [-nait] s teat, recett. /»-office [-oxfis] s biljettkontor, /»-porter [-po:Nta] s 1. hist. bärare, stadsbud med
vissa hans skrå tillkommande rät-tigheter. 2. järnv. biljettmottagare, /»-window [-wiNndou] s biljettlucka.

ticking [ti'kig] s bolstervarstyg.

tickllle [tikl] I. tr 1. kittla. 2. biidi. tilltala; roa, fägna [&v. /» a p.'s fancy]; behaga, smickra ngns fåfänga; reta
ngns nyfikenhet; /» a p 's palm, /» a p. in the palm F smörja ngn med drickspen-gar, ge ngn en handtryckning. II.
itr klia [my foot /»s]. III. s kittling, -er [-a] s 1. av. F kinkigt problem, svårlöst gåta. 2. hand. kortsystem. -ish [-ij]
a° 1. kittlig. 2. biidi. kvistig, kinkig; riskabel, kritisk, svår, ostadig, osäker, opålitlig, -y [-i] O F se föreg.

tick-tack [ti'ktse'k, - -] st adv o. interj ticktack jfr 1. tick.

Ticonderoga [taiNkondirou'ga] npr.

tidal [taidl] a° 1. tidvattens-, beroende av (växlande med) tidvattnet E~ dock, /» [-harbour];-] {+har- bour];+} /»
boat (steamer) båt vars turer variera alltefter tidvattnet; /» wave tidvattensvåg, oeg. jättevåg [förorsakad av
jordbävning] o. d., bildl. stark våg av missnöje &o. 2. periodisk i aiim.; /» air luft[tnängd] som går till och från
lungorna vid ett normalt andetag.

tidbit [ti'dbi't, - -] äldre form av titbit.

tiddl[ed]ywinks [ti'dl(d)iwigks] s loppspel med

marker.

tide [taid] I. s 1. tidvatten, ebb och flod, [-flod-[tid];-] {+flod- [tid];+} high /» högvatten, flod; low /» lågvatten,
ebb; the /» is in (up) det är flod; the »» is out (down) det är ebb; the /» rises (makes, sets in) floden börjar; the /»
falls (goes out) floden faller; turn of the /» flodskifte; at low /» vid lågvatten. 2. biidi. ström, strömning, riktning;
växling [go with the /»; a /» of [-emigration];-] {+emi- gration];+} the /» has turned en strömkantring har skett,
bladet har vänt sig; in the full /» of the battle i det värsta stridsvimlet, där (då) striden är (var) som hetast. 3. aid.
ei. poet. tid E-Wew Year's /»; yule-o,]; stund; time and /» wait for no man tiden går obevekligt sin gång. 4. grur.
skift om 12 timmar. II. itr driva på tidvattnet; utnyttja tidvattnet vid navigering Eav. /» it]; /» over lyckligt utstå,
komma över, övervinna svårighet o. d. III. tr meet bildl. föra (drafgaj) med sig som tidvattnet; /» over hjälpa ngn
Över svårighet, /»'ball [-bo:l] s tidkula som tidvattenssignal. <»-gate[-geit] s sluss-, dockj-port. /»-lOCk [-lok] s
dubboisluss vid tidvatten, /»-mark [-ma:k] s vattenhöjdsmärke; biidi. topp-, höjd|punkt. /»-table [-teibl] s
tidvattenstabell. /»-waiter [-weita] s 1. förr tullbetjänt som visiterade de med tidvattnet inkommande
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tilt

skeppen. 2. Midi, opportunist, ^-water [-wo:ta] s 1. vatten som beröres av ebb och flod.



2. vatten som drives upp i en flod av tidvattnet. ^-way [-wei] s 1. ström[furvatten]. 2. flods nedre lopp där
tidvattnet verkar.

tidillly [tai'dili] adv snyggt &c*e tidy; T am getting on pretty ~ det går ganska bra [framåt] för mig. -11688 [-nis]
s snygghet &o se tidy.

tidings [tai'digz] s vani. pi.; åid. ei. litt. tidender, budskap, märkliga nyheter.

tidy [tai'di] I. o° 1. snygg, välskött, vårdad, proper, prydlig, ordentlig [woman, dress, room]. 2. F ansenlig, nätt,
vacker E« ~ sum].

3. F ganska kry (frisk). II. s löst överdrag, skydd på stol &a, antimakassar. III. tr städa, snygga upp (till), göra fin
[av. up].

tie [tai] I. tr 1. binda [fast], fästa, knyta; [-dra-[ga]-] {+dra- [ga]+} åt knut [on på; to vid]; ~ a p. hand and foot
binda ngn till händer och fötter äv. biidi.

* 2. iäk. underbinda åder. 3. sport, vara lika snabb (skicklig &c) som; nå samma poäng som.

4. biidi. [klav]binda, hämma; begränsa, inskränka; ~ o.'s hands binda sig; a o*ed house en krog som äges av ett
bryggeri; I am

to time min tid är begränsad. 5. med adv. ~ down binda äv. biidi. [to vid]; ~ up binda upp; binda fast; binda ihop
(om); binda (knyta) till en säck; förbinda sår? biidi. binda; inskränka; [fast]låsa kapital. II. itr sport, stå (komma)
på samma poäng som [with]. III. s 1. band; knut; slejf; ögla. 2. biidi. band, länk [the of friendship]', hämsko,
band. 3. rosett; slips; wear a black oj vara klädd i smoking. 4. sport, lika poängtal; oavgjord match; pout, lika
rösttal; play (shoot) off a o, spela (skjuta) om för att avgöra tävling. 5. mus. bindning; bindbåge. 6. byggn.
bjälkankare. 7. Am. järnv. sliper. ~-beam [-bi:m] s byggn. takbjälke.

1. tier [tai'a] s 1. en som binder (knyter &c).

2. sport, en med annan tävlande i poängtal likställd.

2. tier [ti'a] s 1. teat. o. d. rad; bänk[rad]. 2. varv, lag[er] av uppstaplade föremål. 3. förtöjnings-, ankar|plats där
Skepp ligga i rad; rad [av] skepp.

tierce [ti'as] s 1. mus. o. fäkt. ters. 2. kort. svit på tre kort, ters. 3. fat »r vin &o; urspr. 1/spipe d. v. s. 1,9 bl.

tiercel [ti'asl] se tercel.

Tierra del Fuego [tje'radelfQJuei'gou] npr Eldslandet.

tie-up [taiVp] s 1. stillestånd, stagnation i näringslivet. 2. mest Am. järnvägsstrejk.

tiff [tif] I. s 1. klunk. 2. misshumör; gräl, gruff, gnabb. II. itr vara missnöjd; träta.

tiffany [ti'fani] s siags [silkes]flor tyg.

tiffin [ti'fin] s ind. lätt lunch.

tig [tig] s lek tafatt.

tiger [tai'ga] s 1. tiger äv. Midi.; Bengal (royal) oj kungstiger; American ~ jaguar; red ~ puma; work like a ~
arbeta (ligga i) som en hund. 2. S något åid. livréklädd betjänt stående

baktill på vagnen. 3. Am. S skrän, Vrål efter ett leverop, 'folkets jubel', ^-beetle [-bi:tl] s zooi. sandjägare. ~ish [-
rij] a° tigerlik; Midi. blodtörstig, grym.

Tighe [tai] npr.

tight [tait] I. a 1. om kärl, båt ào tät; ofta i sms. [air-~, gas-o>, water-o,]. 2. [tätt] åtsittande, [för] trång, stram,
snäv, t>iidi. av. hård, sträng kontroll &c; a oj ft av. tätt åtsittande (trångt) plagg; be oj av. strama, klämma, sitta
åt. 3. om rep, lina &c spänd, styv; vt» styvhalad; oj-rope dancer lindansare [på spänd lina]. 4. fast, orubblig av.



Midi, (a ~ hold). 5. F svår, krånglig; be in a ~ corner (place) sitta trångt (i knipa). 6. snål, njugg [av. o,-fsted]. 7.
knapp [m ney is tryckt [a ~ [-money--market],-] {+money- -market],+} 8. om stil knapp, kort, koncis. 9. F
berusad, påstruken. 10. aid. el. dial, snygg, nätt; välväxt, täck. II. adv tätt, fast, hårt efter vissa verb [sit oj, hold
oj, cling ~]; blow me oj! S förbanne mig! för tusan! sit oj F av. sitta stilla (orörlig). III. s pi. förr åtsittande byxor;
nu trikå[byxor] för akrobater o. d. ~en [-n] I. tr 1. göra tät[are], täta. 2. spänna, dra[ga] åt; styvhala. 3. Midi.
skärpa förordning. II. itr sträckas, spännas, dra[ga]s åt av. biidi. ~-laced [-leist] a 1. hårt snörd. 2. trångbröstad,
bornerad; sträng, rigorös. oj\y [-li] adv tätt; hårt; fast, säkert

tigress [tai'gris] s zooi. tigrinna.

Tigris [tai'gris] npr; the oj floden Tigris.

tigrish [tai'grij] se tigerish.

tike [taik] s 1. hnnd-, byjracka. 2. [bond]tölp.

Til [til] kortnamn för Mathilda.

tilbury [ti'lb(a)ri] s förr siags gigg.

tile [tail] I. s 1. taktegel; tegeljpanna, -platta, -rör; Dutch oj kakel; have a o> loose S ha en skruv lös. 2. F
cylinder[hatt], storm. II. tr täcka (belägga) med tegel, tegeltäcka. -dust [-dASt] s tegelmjöl. »*-klln [-'kil(n)] s
tegeljugn, -bränneri. -maker [-meika] s te-gelslagare. ~r [-a] s 1. tegeltäckare. 2. tegelugn. ~ry [-ari], ~-works [-
wa:ks] s tegelbrak.

tiling [tai'lig] s 1. tegeltäckning. 2. kollektivt taktegel.

1. till [til] prep o. konj [ända] till[s]; not ~ icke förrän, först [he did not come oj ten]', I gave him oj ten o'clock
jag gav honom anstånd till klockan tio; ~ by and by adjö så länge.

2. till [til] s kassalåda i affär el. bank; biljett. &o kassa.

3. till [til] tr plöja, odla, bruka [the sot/]. ~able [-abl] a odlingsbar, brukbar jord. ^age [-idg] s 1. plöjning, odling.
2. odlad mark.

1. tiller [ti'la] s jord|brukare, -arbetare.

2. tiller [ti'la] s & ror|pinne, -kult.

+3. tiller [ti'la] s rotskott; telning.

1. tilt [tilt] I. s 1. tälijduk, -tak; presenning. 2. soljsegel, -tält. II. tr täcka med tältduk &e.

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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time

2. tilt [tilt] I. itr 1. lata, vippa; om skepp gunga. 2. bryta lans, tornera; hugga in P& [a against a p. rusa emot ngn
med full fart, gå löst på ngn, angripa ngn energiskt äv. biidi. 3. stångjärnshammare, *»er [-a] s 1. tornerkämpe. 2.
hammarsmed. tilth [til})] s 1. [upp]odling; plöjning. 2. odlings-bar ytjord.

tiltilhammer [ti'lt|haema] * stångjärnshammare, -ing-cart [-igkcut] s tippkärra. - -yard [-ja:d] s tornerplats. Tim
[tim] 1. kortn.for Timothy. 2. ung. Fröken ür. timbal [ti'mbal] 5 àid. mus. puka, timbal. timber [ti'mba] s 1.
timmer, virke, trä; timmerstock. 2. timmerskog; standing o» skog på rot. 3. spant; F skuta [äv. a piece of oj], 4. S
ridsport hinder; kricket grind; small oj tändstickor; träben. /»ed [-d] a 1. gjord av timmer, timmer- [house]. 2.
konstruerad, byggd ofta i sms. [well-o,]. 3. skogbeväxt. <»-head [-'hed] s & pollare. <»ing [ -Tig] s gruv.
förtimring. /»-merchant [-ma:tjant] s virkes-, trävaruhandlare. ~-toe [-tou] s S träben; isht pi, ojs person med
träben, '»-yard [-ja:d] s brädgård.



timbrel [ti'mbral] s mus. isht bibi. puka. Timbuktu [timbA'ktu:] npr Eäv. Timbuctoo]. time [taim] I. 5 1. tid i
olika bet.; tidrymd; tidsålder, period; pl. ojS ofta om ej bestämt avgränsad tid [the good old ojs; modern (ancient)
/»«]; /»[$] to come (àid. ojS to be) kommande tid[er]; »» to think äv. rådrum; have (find, get) <» to do a th. hinna
[med att] göra ngt; what a oj you have been så länge du (ni) har varit [-[borta].-] {+[bor- ta].+} 2. tid[punkt];
klockslag; lämplig el. beräknad tidpunkt, tillfälle; what is the oj? «i. what o» is it? vad är klockan? [at] what oj?
hur dags? at this oj of day vid denna tid på dagen; nu för tiden; på nuvarande stadium; it is [about] oj we went
(ei. [,for to go) det är på tiden (hög tid), att vi ger oss av; now's your o,! mi har du (ni) din (er) chans! passa på
nu! 3. gång; omgång; äv. vid muitipiicering [five o,s four is twenty]; two or three o»s några (ett par tre) gånger
Ejfr once or twice]; at the same oj på samma gång; many a o> mången gång; one at a oj en åt gången (i sänder);
some oj [or other] någon gång framdeles; ojS out of number oräkneliga (otaliga) gånger; once upon a oj there
was det var en gång i sagor; five ojs as many as fem gånger så många som. 4. mus. takt, tem-

po; beat oj slå takt[en]; keep oj hålla [-takten]-] {+tak- ten]+} jfr 7 a); take the oj from a p. följa ngns takt, låta
ngn bestämma takten; in /» i takt [to med]; out of oj ur takt, i otakt jfr 7 6). 5. & marschtakt i steg per minut &c;
quick oj rask marsch. 6. attr. tid[s]-; på tid; /» deposit bank. insättning på längre tid. 7. idiomatiska uttryck flf)
*»/ sport. o. pari. slut! 8tOpp! tiden är ute! /» after oj, *»[s] and again tid efter annan, upprepade gånger; all [of]
the o» hela tiden; /» enough tids nog; *» out of mind sedan urminnes tid[er]; all in good *» en sak i sänder; [thè]
oj was when .. det fanns en tid, då ..; [a*] any oj när som helst; any ~ you please när[helst] ni (du) behagar,
alldeles när som helst; as the oj was efter den tidens förhållanden, för den tiden (sin tid); do [o.'s] /» avtjäna sitt
straff; have oj äv. hinna; have a good (fine, splendid) oj [of it] ha roligt, ha det härligt; have a bad (sad) oj ha det
svårt (bekymmersamt); have a oj of it F ha (få) det hett; have the o, of o.'s life roa sig som aldrig förr (hejdlöst);
what a oj you will have »v. vilket besvär du (ni) kommer att få [doing it med det]; it is a good long o> since det
är (var) länge sen i världen; keep oj äv. vara punktlig, om tàg äv. hålla tiderna; om ur gå rätt; jfr 4; lose oj förlora
(försumma) tid; om ur dra sig efter; make oj ei. vani. make up for lost oj ta igen förlorad tid (skadan); serve o.'s
oj gå sina läroår i ett yrke; take o.'s oj ta [god] tid på sig [about, over till ngt]; give a p. (pass) the oj of day F
ha'lsa på (säga god morgon &e till) ngn, utbyta hälsningar; know the ~ of day Midi, veta vad klockan är slagen;
that's the o* of day det är just knuten det; this oj twelvemonth [nu] för ett år sedan; om [jämnt] ett år; b) efter
prep. against oj i kapp med [själva] tiden, med ytterst knapp tid på sig, i flygande fart; sport, på tid; talk against
oj tala för att draga ut på tiden; at my oj of life (day) vid min ålder; at one oj en gång i tiden, ett slag, förr; at the
oj vid tillfället i fråga, [just] då; at the same ~ äv. i alla fall,på samma gång inledande en motsats; at this oj of day
se 2.; at ojS tidvis, emellanåt; between ojs under mellantiderna; emellanåt; by oj arbeta på tid efter timlön Ac; by
that oj vid det laget, till dess, då; by the oj konj. när; by this oj vid det här laget, nu äv. i förfluten tid; by this oj
fortnight om fjorton dar; för fjorton dar sedan; for the oj being för närvarande, för ögonblicket; from oj to oj tid
efter annan, [allt] emellanåt; in oj med tiden Eäv. in the course of /»] se äv. 4; [jwsé] in o* [precis] lagom Efor
till]; in good oj äv. i sinom tid; in [Zess than] no oj på ögonblicket, i ett nu (huj); on oj i rätt tid, precis, punktligt;
out of o, för sent; àid. i otid se äv. 4.; out-of-oj attrib. oläglig; to oj inom (till) viss tid: punktligt. II. tr I. välja
(beräkna, bestämma) tid[punkt]en för ngt; göra ngt i
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rätta (det lämpliga) ögonblicket [a train o*d to leave at five]; ill (zoell) illa (väl) beräknad, (o)lämplig. 2. datera
brev o. d. 3. ta[ga] tid för tävling &c. 4. ställa, reglera ur o. d. 6. mun. slå takten till, ackompanjera i takt:
anpassa, rätta rörelse &c efter visa takt [to efter]. III. itr mus. ljuda (gå &e) i takt \to med], ^-ball [-bo:l] s tidkula.
^-bargain [-ba:vgin] s hand. terminsaffär. ~-bill [-bil] s tidtabell för tåg &c. -card [-ka:d] s timkort över antal
arbetstimmar, 'vz-fuse [-fju:z] s & art. tidrör. ^-glass [-glcr.s] s timglas, ^-honoured [-onad] a gammal och
ärevördig, hävdvunnen, traditionell. ~-kee-per [-ki:pa] s 1. tidmätare; kronometer. 2. tidkontroll|ör. -ant; sport,
tidtagare, domare; i fabrik verkmästare. *vly [-li] a, n^ous [-'as] a° isht Skotti. läglig, lämplig: gjord &c i rättan



tid (ett gynnsamt ögonblick); receive a ~ hint bli underrättad i tid. /^-payment [-peimant] s 1. avbetalning. 2.
tidlön. apiece [-pi:s] s klocka, isht pendyl, bordstudsare. ~r[-a] s 1. med attr. t. ex. a good ~ ett pålitligt ur. 2.
sport, tidtagare, domare. 3. med attr. t. ex. a fast ~ en snabb löpare. ~-rate [-reit] s tidlön. -sanctioned [-sæ'gkjand]
a hävdvunnen. •server [-so:va] s opportunist, vindflöjel, en som vänder kappan efter vinden. <v,-table [-teibl] s
tidtabell för tåg &c; skoi. läsordning, schema, staking [-tei'kig] a tidsödande; långsam. ~-work [-wa:k] s arbete
betalt efter tid, timarbete &c. ~-worn [-wo:n] o illa medfaren, Sliten, härjad av tiden, timid [ti'mid] a° rädd av sig;
försagd, skygg, blyg. ~ity [- -iti],tip
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Evani. from top to toe]; have a th. on (at) the /» of o.'s tongue biidi. ha ngt p& tangan (lap-pen); to the o»s of o.'s
fingers estet &o [ändä] Ut i fingerspetsarna. 2. utlöpande el. utstående del p& olika »remål ss. tåhätta;
kiackskolla; skoning,* doppsko. 8. tunn, platt pensel. H. tr förse (pryda) med spets ar metall &c, beslå, sko vani. i
pp. [an arrow o^ped with iron]. 2. tip [tip] I. fr 1. vippa, stjälpa omkull [ay. /» over, /» up]. 2. stjälpa av (ur),
störta, tippa, tömma last el. ktrra. 3. klappa på axeln &c, slå lätt, vidröra. 4. S kasta, slänga [ti'11] ngn en slant;
ge, räcka me your hand]; o, the (a) wink ge ngn en hemlig vink, blinka åt ngn. 5. F isht sport, ge private
[förhands]upplysningar (tips) om obanser; tippa såsom vinnare; äv. med personobjekt £«» a p.]. 6. F ge ngn
dricks[pengar]; I ojped him with"] a shilling jag gav honom en shilling i dricks. II. itr 1. vippa ned, över ko,
stjälpa [över ända]. 2. F ge [-drickspengar].-] {+dricks- pengar].+} 3. F sport, tippa. III. s 1. [-drickspengar],-]
{+dricks- pengar],+} dusör Ethe porter will expect a /»]. 2. F isht sport, vink, upplysning, tips; the straight ~
säker (förstahands-)upplysning; miss o.'s oj biidi./ misslyckas, spåra ur; take the (my) o» följ mitt råd. 3. lätt slag,
rapp. 4. avlastnings-, avstjälpnings|plats, /»-cart [-ka:t] s tipp-, stört-, stup|kärra. tipper [ti'pa] s .« 2 tip I. 0. II.
Tipperary [tipare'ari] npr.

tippet [ti'pit] s pälskrage hängande över axlarna, äv* på ämbetsdräkt.

tipping [ti'pig] s se 2 tip /. o. II. /»-cart [-ka:t] se tip-ear t.

tipple [tipl] I. itr o. tr småsupa, pimpla [i sig]

titt o. ofta. II. s F dryck, isht sprit[dryck]. tipsify [ti'psifai] tr F lätt berusa vani. i pp. tip|staff [ti'psta:f] (pi. -staffs
ei. -staves) s sheriffs exekutionsbetjänt, konstapel, tipster [ti'psta] S sport. yrkeStippare som ger råd

åt vadhållare.

tipsy [ti'psi] a° iatt berusad, ankommen, pirum, full; ostadig av. t. ex. om båt. /»-cake [-keik] s vinjtårta, -
pudding, tiptoe [ti'ptou] I. * tåspets; biidi. höjdpunkt; mest i uttr. on /»[«] på tå[spetearna]; on the oj of
expectation på höjden av (i en oerhörd) spänning. II. adv på tå Evani. on /», ibi. a-/»]. III. a 1. stående (gående,
smygande) på tå. + 2. högt uppdriven (spänd) förväntan, tiptop [ti'pto'p] F I. S nu mest bildl. högsta punkt,
höjd£punkt], kulmen, rekord. II. a prima, förstklassig, överdådig, tiptop, tip-up [ti'pA'p] a nppfällbar sits, tirade
[tairei'd, av. tirei'd, tira:'d] s tirad; lång ha» ang; ordflöde; strafftal; utfall.

1. tire [tai'a] åid. se attire.

2. tire [tai'a] s 1. hjul|ring, -skena. 2. luftring; bil-, cykel]ring [av. pneumatic oj (ei. tyre)].

3. tire [tai'a] I. tr trötta [ut]; oj out F utjmat-ta, -pumpa. II. itr tröttna [of på]. ~d [-d]

a° trött; led, utledsen [of på, with av]; /» out av. utledsen; /» to death dödstrött, /»dness [-dnis] s trötthet, /»less [-
lis] a° outtröttlig. Tireslas [tai(a)ri:'siæs, -re's-] npr. tiresome [tai'asam] a° 1. tröttsam; tråkig, enformig. 2.
förarglig, obehaglig, tråkig, tiring-room [tai'arigru(:)m] s teat, klädloge, tiro [tai'arou] (pi. ojCs ei. /»«) s
nybörjare, novis.

'tis [tiz] åid. förkortn. av it is. tisane [ti(:)zæ'n] se ptisan. Tisiphone [taisi'fani:] npr Tisifone.. tissue [ti'sju:, ti'Ju:,
ti'Jju:] s 1. ant tyg; aid. guld-, silver|tyg; vävnad av. bioi. o. biidi. [a /» of lies]. 2. se följ. /»-paper [-peipa] s



silkespapper.

1. tit [tit] s 1. zooi. mes. 2. t liten häst[krake]. 3. P sly na, slinka.

2. tit [tit] s; oj for tat lika mot lika, ge lika gott igen.

Titan [taitn] s mytoi. 1. titan; äv. jätte i aiim. 2.

isht poet, solguden Heiios; solen. Titania [titei'nia, -ja] npr aivadrottning. titanic [t(a)itæ'nik] [T7/» syftande På
Titan] a

titaniak; himlastormande; jättelik, titanium [t(a)itei'niam, -jam] s kem. titan, titbit [ti'tbi't, -] s läcker-, god|bit [Tit
Bits

skämttidning].

tithllable [tai'Ö|abl] a jordbruksalster &o varav tionde utgår, belagd med tionde, -e [-] I. s 1. tionde utskyld. 2.
tion[de]del; nu mest retoriskt bråkdel, försvinnande [liten] del. II. tr 1. erlägga tionde av ngt. 2. pålägga ngn
tionde; uppbära tionde av ngt. -ing [-ig] s 1. tionde utskyld. 2. hist, grupp Om 10 husbönder i samma distrikt; nu
distrikt, härad i vissa delar av England. Titian [ti'J(i)an] npr Tizian. titillatlle [ti'til|eit] tr kittla, reta av. büdi. -ion

[-ei'Jn] s kittling, retning av. biidi. titivate [ti'tiveit] F tr o. itr fiffa upp [sig], göra

[sig] fin. titlark [ti'tlcr.k] s zooi. piplärka, title [taitl] I. s 1. titol i oüka bet. [the oj of the book; the /» of duke];
bastard /» boktr. smutstitel. 2. jur. [rätts]anspråk [to, in på; to inf. på att]. 3. jur. [åtkomst]handling, dokument
[av. oj-deed]. II. tr 1. ge titel (namn) åt, betitla bok o. d. 2. titulera, kalla, »»d [-d] a betitlad med hög titei; adlig,
/»-deed [-di:d] se title 4-7. 3. /»-page [-peidg] s titelblad.

1. titling [tai'tlig] s 1. uppkallande, namngiv-ning. 2. titulering.

2. titllling [ti'tjlig] se titlark, -mouse [-maus] (pi. -mice [-mais]) s zooi. mes.

titrate [ti'treit] tr kem. titrera. titter [ti'ta] I. itr fnissa, fnittra. II. s fnitter. tittivate [ti'tiveit] se titivate. tittle [titl] s
1. punkt, prick över i &c, diakritiskt tecken. 2. biidi. grand, dagg, jota; not one jot or oj inte det ringaste [grand];
to a oj passa till punkt och pricka, på pricken, in i detalj.
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to

tittlebat [ti'tlbset] s tool, spigg. tittle-tattle [ti'tltse'tl] I. s snack, pladder. II. itr snacka, pladdra.

tittup [ti'tap] I. itr hoppa, galoppera, dansa, komma hoppande &c. II. s hopp, galopp &c.

titubation [titjubei'Jn] * 1. raglande. 2. nervös oro.

titular [ti'tjula] I. a titulär-, biott till titeln (namnet) existerande; titel-; ~ bishop titulärbiskop; o/ character titelroll.
II. s isht kyrklig titulär innehavare utan tjänstgöring. ~ly [-li] adv biott till titeln (namnet). Titus [tai'tas], Tiverton
[ti'vatn], Tivoli [ti'vali] nprr.

tO [betonat tUI, s& äv. i slutet av en sats; obetonat ta el. tU framför konsonantljud, tu framför vokalljud] I. prep
1. till ä) beteokn. riktning i rum o. tid, äv. bildl.

[come ~ a p.; the first train oj L.;from Xmas oj Easter; a tendency ~ indolence];

i; oj the core biidi. in till märgen; ~ a man till sista man, varenda en; d) åid. framför obj. predikativ [take a p. o,
wife]. 2. åt a) vänd mot [with his back oj the fire]; looking (facing) [oj the] south vettande åt (mot) söder ; fight
hand oj hand kämpa man mot man;

b) dativförhållande, Ibl. växlande med till se t. b) [what

did he say o, you?J; erect an altar o, uppföra ett altare åt en gudomlighet. 3. i efter vissa verb o. subst. som



beteckna riktning Ego oj school (church); äv. efter be: he has been oj England this summer]; admit a p. o, in-,
upp taga ngn i ett samfund o. d.; a visit oj England ett besök i England; ~ pieces slita i stycken, sönder. 4. på CL)
efter vissa verb, subst. el. adj. som beteckna riktning [go ~ a concert (theatre); äv. efter be: he has been o* the
post-office; allude oj, listen oj, trust transferable in reply (answer) Oj till svar på; b) efter verb som betyda
anbringa, sätta [fast], binda o. motsvarande subst. el. adj. [apply (|attach, tie) a th. Oj; Ibl. äv. utan styrande verb:
there were no windows oj the hut; there is no end o> it]; lay claim göra anspråk på; C) beteckn. motsvarighet
mellan mått [there are six feet oj a fathom]; thirteen o, a dozen tretton på dussinet; d) beteckn. gräns el. skillnad
på en tum när an inch]; almost oj a day för två år sedan nästan på dagen; ~ a hair på håret; på ett hår när. 5. för a)
dativförhållande efter vissa verb, adj. och subst. ss. complain, declare, explain, prove, read, say; dear, easy,
evident, familiar, favourable, important, natural, new,

Open, useful jämte motsatser och motsvarande subst.;

[6e a] credit, disgrace, loss, shame, surprise [Ae declared oj me that . .; he explained the difference oj me;
injurious oj health; open oj the public; that was a severe blow o, us; this was a surprise o> everybody]; what is
that oj

you? vad betyder det för (angår det) dig? it means a great deal ~ him det betyder ganska mycket för honom; b)
efter verb som betyda 'ge vika, utsätta (sig), duka under' och motsvarande subst.

[yield oj, expose [o, «.] succumb bow oj a p. buga sig för ngn; c) för sig själv, för egen räkning [we had the
carriage all oj ourselves].

6. mot a) se 2 a); b) efter vissa adj., subst. o. verb ss. faithful, good, grateful, kind,polite, tender jämte motsatser
och motsvarande subst.; opposition,

resistance, duty; object [she is kind oj the poor; his ingratitude o> us; our duty oj him; I object oj his coming];
contrary o, tvärt emot ngns önskan; opposite [~] mitt emot kyrkan; C) i jämförelse med emot [?jou are but a child
oj him; ten oj one he will do it], t. med efter ord >om beteckna förening, likhet o. d. ss. join, Unite [är. with];
likeness; equal, equivalent, similar se äv. 13.; married (engaged) oj gift (förlovad) med [jfr he married a French
lady]; compare oj jämföra med vani. i bet. [för]likna vid [jfr compare with]; according o, i enlighet med, enligt.
8. vid fl) likna vid se 7.; b) [o]van, vänja vid [accustomed (used) oj hardships]; c) efter verb som betyda 'fästa,
binda, stå fast' och motsvarande subst.

ei. adj. [attach (tag) tie oj, adhere oj o.'s opinion; äv. utan styrande ord: with his hand Oj his cap]; set o.'s hand o,
lägga hand vid; d) sekreterare &c vid legation &c [secretary oj the British legation]. 9. hos [a footman oj Mr X];
be on (pay) a visit oj a vara på (avlägga)

besök hos ngn. 10. efter; enligt [dance oj good music; ~ my mind (thinking)]; made oj order gjord efter
beställning; ~ all appearance efter vad (för så vitt) man kan se, synbarligen; ~ my knowledge efter vad (för så
vitt) jag vet. 11. Vittna Om eg. till förmån för [testify (bear witness) what do you say oj a walk? förslag vad
säger du (ni) om en promenad? 12.

andra motsvarigheter: o, advantage använda med fördel; ~ death frysa ihjäl; war oj death krig på liv och död; tell
a p. oj his face säga ngn ngt mitt upp i ansiktet; would oj God (Heaven) Gud give att; ~ o.'s heart's content av
hjärtans luöt; ~ it again! friska tag! än en gång [till verket]! it is a quarter o> ten klockan är en kvart i tio; ~
perfection spela sin roll fullkomligt, oklanderligt; not oj the point vid sidan om saken, ovidkommande; prefer ~
föredraga framför; responsible ~ ansvarig inför; ~ you! till er tjänst! here's oj you! skål! 13.

utan motsvarighet i sv. fl) efter vissa adj. equal o, vuxen en situation se äv. 7.; similar OJ lik se äv.

7.; inferior oj underlägsen; superior oj Överlägsen; b) efter vissa verb belong oj tillhöra, höra till; correspond oj
motsvara, svara mot; happen oj hända; seem ~ synas; submit oj underkasta (sig). II. infinitivmärke [föregås *j av
prep. med undantag för except o. save], 1. att saknas ofta i sv.: I forgot oj ask jag glömde [att] fråga; äv.
fristående med syftning på en föregående inf.
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told

[7 have not written, but I mean /»]. 2. flnait för att [äv. in order /»]; not ~ speak of.., oj say nothing of. .
satsförkortn. för att inte tala om, annat att förtiga; /» say the least ofit minst sagt. 3. böjd för att, angelägen Om
att, förtvivlad Över att &c [inclined ~ think, anxious oj try, distressed oj witness]. 4. motsvarande en sats i sv. a)
he wants us oj try han vill att vi ska försöka; 7 am waiting for Bob /» come jag väntar på att Bob skall komma; 6)
he icas the last /» arrive han var den siste som kom; times oj come tider som komma, kommande tider; c) you
would be a fool oj believe him du vore dum om du trodde honom; d) we don't know what rv do vi veta inte vad
vi ska göra; e) »» hear him speak you would believe . . när man hör honom tala, kunde man tro att. 5. so as

oj a) flnait för att pä *å sätt; b) konsekutivt så att

-I-sats. III. adv 1. /» and fro av och an, fram och tillbaka. 2. åid. ei. F stänga igen, till [she pulled the shutters /»];
the horses are /» hästarna äro för vagnen. 3. s« bring, come, lie m. a. T. 0. [ti/ ou'] förkortn. för a) turn over vändt
b)

Telegraph Office. toad [toud] s padda: /» in a (the) hole köttpudding. /»-eater [-i:ta] s inställsam parasit,
tallriksslickare. /»-flax [-flæks] s bot. gul-sporreblomma. /»-spit [-spit] s zooi. grodspott. /»stool [-stu:l] s bot.
flugsvamp, /»y [-i] I. s se oj-eater, it. tr o. itr krypa [för], ställa sig in [hos] [to för, hos], /»yism [-iizm] s kryperi.
toast [toust] I. s 1. rostad brödskiva, rostat bröd; as hot as a oj brännhet; have a p. on

0, S ha (få) ngn i sitt våld (fast). 2. skål som utbringas [give (ei. pi'opose) a /»]; the loyal ojs skålarna för
kungahuset; the service ojs skålarna för krigsmakten. 3. föremål för en skål, hedersgäst; en firad skönhet. II. tr

1. rosta bröd &c. 2. värma fötterna vid elden. 3. utbringa en skål för ngn ei. ngt. /»er [-o] S 1. röstare av bröd &c.
2. brödrost. 3. se <»--master. /»ing-fork [-igfo:k] 5 rostningsgaffel, brödrost, ^-master [-mcr.sta] s skålmarskalk,
ung. ceremonimästare vid offentlig bankett. ~-rack [-ræk] s ställ för rostat bröd.

tobacco [tabae'kou] s tobak, /»nist [-[tabæ'ka-nist]-] {+[tabæ'ka- nist]+} s 1. tobakshandlare; shop cigarr|bu-tik, -
affär. 2. tobaksfabrikant, /»-pipe [-paip] s [tobaks]pipa. /»-pouch [-pautj] s tobakspung. /»-stopper [-stöpa] s
pipstoppare. Tobago [tobei'gou, ta-] npr Tobago, Tabago. Tobias [tobai'as, ta-] npr. Tobit [tou'bit] npr

bibi. Tobias, Tobit. toboggan [tabo'gn] I. s 1. lång, smai kälke. 2.

kälkåkning. II. itr åka kälke. Toby [tou'bi] I. npr kortnamn för Tobias. II. s ölkrus i form av gubbe med trekantig
hatt [äv. oj [-Fill--pot].-] {+Fill- -pot].+}

toco [tou'kou] * S skoi. kroppsaga, stryk, stut. tocsin [to'ksin] s stormklocka isht widi., [-varningssignal].-] {+var-
ningssignal].+}

tod [tod] & åid. tjockt lövverk; busksnår, to-day, today [tadei] I. adv 1. i dag. 2. nu för tiden. II. s dagen, denna
dag; oj's Times dagens [nummer av] Times, toddle [todl] I. itr tulta [omkring], stulta, lunka; o, off ge (pallra) sig
i väg; /» round vanka omkring, flanera. II. s 1. tultande; flanerande. 2. tulting, liten pys; tulta, liten tös', /»r [-a] se
toddle If. 2. toddy [to'di] s 1. toddy. 2. palm vin. Todmorden [to'dmo:dn, - -] npr. to-do [tadu-/, tu-] se ado.

toe [tou] I. S tå äv. på sko o. strumpa; tum up O.'s ojs S vända näsan i vädret, kola av. II. tr 1. sätta (sy) tå i, laga
tån på strumpa. 2t ställa sig med tårna intill en viss linje före tävlingsstart; /»

a (the) line mmi. följa partilinjerna. 3. S skoi. sparka. III. itr; /» in (out) gå inåt (utåt) med tårna, /»-cap [-kæp], /»-
piece [-pi:s] s tåhätta. toff [tof] s S sprätt, snobb, toffee, toffy [to'fi] s knäck, sirapskaramell, kola.

toft [toft] s eg. hustomt gård [och grund].

teg [tog] I. * SF vani. pi. ojs kläder, n. tr klä-



[da] (rigga) upp [ofta /» out]. toga [touga] S rom. ant. t o ga. together [tage'6a, tu-] adv 1. tillsammans; tillhopa;
ihop; ~ with äv. jämte; go o, äv. följas åt; be at school /» vara skolkamrater; work /» äv. samarbeta. 2. på samma
(en) gång, samtidigt. 3. efter varandra, å rad; for days oj flera dagar å rad, dag efter dag. toggery [to'gari] s F kon.
kläder; [ämbets]skrud. toggle [togl] * 1. knävring; krampa, drejare.

2. tekn. knähävtyg.

1. toil [toil] 8 Evani. pi. ojs] nät, snara äv. biidi.

2. toil [toil] I. itr 1. arbeta hårt, slita [ont], släpa ut sig: /» ai knoga med ngt: /» and moil slita och släpa, träla. 2.
släpa sig fram, upp &c [/» up the steep]. II. s knog, slit, ansträngning. /»er [-a] s arbet|are, -sslav.

toilet [toi'lit] s 1. toalett i olika bet. [a o. oj white satin]; make o.'s /» göra toalett. 2. toalettbord [äv. oj-table]. /»-
cover [-kAVa] s toalettbordduk, toilette [twa:le't] se toilet. toilllful [toi'l|f(u)l] -some [-sam] o° arbetsam

person el. uppgift.

Tokay [toukei7, - -] I. npr. II. s tokajvin, to-kajer.

token [toukn] s 1. tecken, kännemärke; åid. spår, märke; by all /»* av alla tecken att döma. 2. tecken, bevis på
ngt; in oj of som bevis på vänskap o. d. 3. [minnes]gåva. 4. mynttecken, nödmynt. 5. åid. ei. skämtsamt by [this
ei. the samè\ oj så t. ex.; förresten; more by oj så mycket mer som. tekO se toco.

Tokyo [tou'kiouj npr [äv. Tokio]. tOld [tOUld] imp. o. pp. av tell.
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tongue

Toledo [tolii'dou, npr. äv. -lei'-] I. npr. II. s to-

ledoklinga [äv. oj blade]. tolerllable [to/l|(a)rabl] a 1. dräglig, uthärdlig. 2. dräglig, [någorlunda] hygglig,
passabel, acceptabel; he is in oj health han är vid tämligen god hälsa, -ableness [-nis] s dräglighet. -ably [-
(a)rabli] adv någorlunda, tämligen. -ance [-arans] s 1. fördragsamhet, tolerans; vidsynthet. 2. iak. motståndskraft
mot starka droger o. d. 3. myntv. remedium tillåten avvikelse från föreskriven halt. -ant [-arant] a° 1. fördragsam
[to, towards mot ngn; of med fel o. d.]. 2. motståndskraftig [of mot] se föreg. 2. -ate [-areit] tr fördraga, tåla,
tillåta [a p.'s. doing att ngn gör], -ation [-arei'Jn] s 1. [-fördrag-lamhet].-] {+fördrag- lamhet].+} 2. religionsfrihet.

1. toll [toul] I. tri. ringa sakta i, klämta med kyrkklocka isht vid begravning. 2. om kyrkklocka klämta, låta höra
sin klang; förkunna dödsbud; slå klockslag. II. itr ringa, klämta se I. III. s ringning, klämtning, isht själaringning.

2. toll [toul] I. s 1. avgift, tull, isht väg-, bro-, torg|pengar; take ~ of biidi. utkräva sin tribut av ngt. 2. kvarntull.
II. itr t 1. pålägga (fordra) tull. 2. betala tull, tulla, o*able [-abl] a t tullpliktig. /v-bar [-ba:] s tullbom, -post.

Tollemache [to'lmsej, -ma:J] npr.

toll-gate [tou'lgeit] s tullport.

tolling [tou'lig] s ringning, klämtning. ^-bell

[-bel] s dödsklocka. tol-lol[lish] [toll3'l(iJ)] a S medelmåttig, dräglig.

Tom [tom] kortnamn för Thomas; har ofta karaktär av appellativ, ibl. med nedsätt. bet. 1. oj, Dick, and Harry Per
och Pål; ~ Fool dtimmerjöns; ~ Long trögmåns; ~ Tiddler's ground eg. lek schlaraffenland, eldorado. 2. stor
kyrkklocka [oj of Christ Church, Oxford]; Big oj klockan i St. Paul' S London. 3. Blind oj lek blindbock. 4. Old
oj S [gammalt] brännvin. 5. ~ and Jerry (Am.) starkt kryddad äggtoddy. tom [tom] s han[n]e av vissa djur, isht
hankatt. tomahawk [to'maho:k] Nordam. ind. I. s stridsyxa, tomahåk. II. tr döda med stridsyxa; biidi. nedgöra
med kritik, tomato [tama/tou, Am. -mei'-] (pi. ojes [-z]) s tomat.



tomb [tu:m] s 1. grav, gravjvalv, -vård. 2. Midi.

the oj döden. , tomballc, -k [to'mbaek] s tomback legering av koppar och zink.

tombola [to'mbola, -ba-] s tombola, tomiiboy [to'mlboi] s yrhätta, vildbasare, flicka

med pojktag. -[-]cat [-kæ't, - -] s hankatt. tome [toum] s 1. stor bok, volym, digert verk. 2.

åid. del I, n &c av bokCverk].

tom]![-]fool [to'mfu'/l, - -'] s narr, dumbom, -foo-

lery [- -ari] s gyckel, skoj, dårskap. Tommy [to'mi] kortnamn för Thomas; oj [Atkins] F soldat, menig, rekryt,
basse.

tommy [to'mi] j 1. X bröd[ranson]. 2. arbetares matsäck. 3. naturalön för arbetare i st. för pengar. 4. trucksystem
naturalön i st. för pengar (nu avskaffat). 5. slags skruvnyckel, ^-rot [-ro't] s nonsens, galenskap, ^-shop [-Jop] s 1.
arbetsgivares butik där arbetare mot anvisningar (i st. för pengar) utfick varor som lön. 2. brödbutik, to-morrow,
tomorrow [tamo'rou, tu-] I. adv i morgon; ~ morning i morgon bitti; »v night i morgon kväll. II. s morgondagen
[o> came; oj's paper]; the day after oj i övermorgon, tompion [to'mpian, -jan] se tampion. tomtit [to'mti't, - -] s
mes; gärdsmyg ei. annan

liten fågel.

tomtom [to'mtom] s indisk trumma, tamtam, ton [tAn] s 1. ton [i storbr. = 2240 lbs. = 1016 kg., I Am. o. vissa
kolonier = 2000 lbs. — 907 kg].

2. registerton [100 cubic feet=2,88 kbm]. 3. F mest i pi. ojs massor, stor mängd.

tonal [tounl] a° tonal, ton-, klang-. ~ity [-[to(u)-nae'liti]-] {+[to(u)- nae'liti]+} s 1. mus. klangfärg. 2. måin.
färgton. Tonbridge [tA'nbridg, tA'm-] npr. tone [toun] I. s 1. ton i olika bet.; tonfall; röst [in a low oj [of voice"]];
give the oj ange tonen; read with a oj läsa i sjungande ton; take a oj ta sig ton [with mot ngn]. 2. mus. helton.

3. mus. koral med text. 4. måin. färgton, nyans, dager. 5. anda, karaktär, atmosfär, hållning [a good moral 6. isht
börs. stämning. 7. god fysisk kondition, spänstighet, 'form'. II. tr 1. ge en viss ton åt ljud el. färg; stämma
instrument; down om ton &o stämma ned; måin. o. biidi. dämpa, moderera; ~ tip om ton &o stämma högre;
måin. o. Midi. skärpa, [för]stärka. 2. uttala ngt i sjungande ei. affekterad ton. 3. fotogr. tona. 4. stärka, stålsätta
nerver, sinne. III. itr 1. anta[ga] en viss färgton; fotogr. tonas. 2. harmoniera, gå [bra] i färg med [with]. 3. ~
down (up) om ton &c stämmas ned (högre) &c se II. 1. »>*d [-d] a tonad; i sms. -tonig, -ljudande; ~ paper
fotogr. tonpapper, /v/less [-lis] a° 1. klanglös; entonig. 2. kraftlös, matt.

tongs [toqz] s pi. tång; a pair of ~ en tång. tongue [tAg] I. s 1. tunga i olika bet.; mål[före]; fnd o.'s oj få mål i
mun [igen]; come readily to a p.'s oj om ord osökt komma på ngns läppar (tunga); give ~ ge hals (skall); have a
ready (fluent, smooth ei. F long) oj ha en talande tunga, F ha gott munläder; hold o.'s oj hålla mun, tiga [about
med ngt]: keep a civil oj in o.'s head F välja sina ord, föra ett hyfsat språk; have lost o.'s oj vara (stå) mållös: on
the o, of men vara i var mans mun, på allas läppar; put (speak with) o.'s o, in o.'s cheek tänka ett och tala ett
annat, låtsa sig hålla med; throw oj ge skall; thrust out o.'s oj räcka ut tungan. 2. landtunga [äv. ~ of land]. 3.
plös, tunga i sko. 4. kiookkläpp. 6. spänntorn. 6. tistelstång. 7. »nick. spont. 8. litt. språk, tungomål; dialekt;
confusion of ojs språk-

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
slangtongue-taoked

— 868 —

Topham

förbistring; mother /» modersmål. 9. tal röst el. uttryckssätt [know a p. by his •»]. 10. bibi. vani. pi. folk; all /»«
alla tungor. II. tr 1. mus. modulera flöjtspel med tungan (tungstöt).



2. skymfa, smäda. 3. /» it prata, sladdra. 4. sniok. sponta. /»- tacked [-tækt]askotti. se /»-tied. /»-tie [-tai] s
tungbäfta. /»-tied [-taid] o lidande av tungbäfta; biidi. stum, mållös; få-

+ord i g, ordkarg.

tonic [to'nik] I. a (/»ally adv) 1. mus. tonisk, ton-, klang-; /» accent ett ords musikaliska accent; /» chord
grundackord. 2. läk. tonisk, stärkande medicin &c. 3. /» spasm stelkramp. II. s 1. mus. grundton, tonika. 2. läk.
stärkande medel, tonikum. to-night, tonight [tanai't, tu-] I. adv i kväll; i natt. II. s denna kväll, kvällen; denna natt,
natten [/»'* entertainment]. tonite [tou'nait] s slags sprängämne, tonk [togk] tr S smälla till; klå i tävling. Tonking
[togki'g] npr Tonkin[g]. tonnage [tA'nidg] s 1. fartygs dräktighet, tonnage, tontal; /» certificate mätbrev. 2.
tonnageavgift. 3. Engl. hist, vin tull per tunna, tonsil [to'ns(i)l] s anat. mandel, tonsill. /»litis [-ai'tis] s iak. mandel
inflammation, halsfluss. tonsorial [tonso/rial] a skämts, barberar-; parlour rakstuga, tonsure [to'nJ(u)o] s kat.
kyrk. tonsur. Tony [tou'ni] kortnamn för Anthony. too [tu:] adv 1. [alltjför [~ long a journey ei. a /» long
journey]; /» much of a good thing för mycket av det goda; he is /» good to live han är för god för denna världen.
2. aldrig först i satsen också, även; därjämte, dessutom, och därtill; till på köpet, ändå [he, knew all about it; he is
a fool and a great one /»]; what wine och så'dant vin! took [tuk] imp. av take.

tool [tu:l] I. s redskap, verktyg äv. widi., också om person; a poor ^ S en klåpare; en stackare; bad workmen
complain of their /»s ordspr. när skrivaren icke duger, ger han pennan skulden. II. tr 1. bearbeta med verktyg,
[ut]forma, hugga sten jämn. 2. bokb. trycka, förgylla pärm.

3. S köra spann el. vagn; äv. itr. /»-ChOSt [-tjest] s verktygslåda. /»ing [-ig] s 1. bearbetning; finmejsling. 2.
bokb. tryckning, förgyllning av pärm.

toot [tu:t] I. tr o. itr tuta, blåsa [i] lur, [billhorn

éta. II. s tutning, hornstöt &c. tooth [tu:}j] I. (pi. teeth [ti:})]) s 1. tand äv. på kam, såg m. m. [armed to the teeth];
false /» löstand; /» and nail med näbbar och klor, med händer och fötter; in the téeth of rakt emot vinden, bildl.
Stick i Stäv mot, i strid mot ngns befaUning &c; cast (throw) a th. in a p.'s teeth säga ngn ngt mitt upp i ansiktet;
escape by the skin of o.'s teeth nätt och jämnt komma [helskinnad] undan; lie in o.'s teeth (throat) ljuga fräckt;
set o.'s teeth bita ihop tänderna

i vrede &o; from the teeth outwards aid., blott i sina ord, i sitt tal loke i sjai ooh hjärta. 2. udd, spets, tagg,
gaffeiklo. 3. smak, aptit; have a sweet /» tycka om läckerheter. II. tr förse med tänder, tanda; o,ed wheel
kugghjul. III. itr om kuggar gripa (gå in) i varandra. <»ache [-eik] s tandvärk [have a /»]. '»-brush [-brAj] 8
tandborste, /»-drawing [-dro:Mg] s tandutdragning. /»ful [-ful] s liten tår [på tand], droppe sprit. ~ing [-ig] s
tandning, kuggning; byggn. laxning. /»-paste [-peist] s tandpasta. /»pick [-pik] s tandpetare, /»some [-som] a°
aptitlig, läcker, /»-wheel [-wi:l] s kugghjul. /»[-]wort [-wo:t]sbot. tandrot; blyrot; vätteros. tootle [tu:tl] itr tuta;
drilla på flöjt. tootsy[-wootsy] [tu-/tsi(wu:tsi)] s F barnspr. fot, fossing.

1. top [top] s snurra; sleep like a /» sova som en stock,

2. top [top] I. s 1. topp, spets; över|del, -stycke; krön; biidi. höjd[punkt]; at the /» överst, högst (längst) upp [of
på, i]; at the /» of the class vara bäst i klassen; at the /» of o.'s profession vr,ra främst i sitt fack (på sitt gebit); at
the /» of the street uppe vid slutet av gatan; at the /» of the table vid övre ändan av bordet förnämsta platsen; at
the /» of the tree F Midi, vara bland spetsarna, stå i främsta ledet; at the /» of o.'s voice med sin kraftigaste
stämma, så högt man orkar, högljutt; come out [at the] /» of the school gå tit som bästa elev (som nummer ett);
come to the »» nå höjderna, vinna utmärkelse; from «» to bottom uppifrån och ned, biidi. allt igenom; from /» to
toe från topp till tå, från hjässan till fota-bjället; on /» ovanpå adverb; on [i5Åe] /» of ovanpå prep., till råga på;
/» and tail [-[alltsammans]-] {+[alltsam- mans]+} rubb och stubb. 2. bordskiva. 3. vagnstak. 4. sänghimmel. 5.
grytlock. 6. kapsyl på flaska; propp. 7. övre snitt Pa bok. 8. stövelkrage. 9. vani. pl. /»S bot. blast; unga Skott på
träd. 10. i* märs, mastkorg. II. a attr. 1. överst, högst [the /» floor]; /» soil matjord. 2. büdi. främst, bäst,
överlägsen, prima; /» dog S segrare. III. tr 1. avhugga toppen Pa ngt, toppa, kapa, beskära träd o. d. 2. [be]täcka,
kröna. 3. höja sig över, skjuta upp över, vara högre än; biidi. överträffa, gå utanpå. 4. hoppa över [a fence]. 5. nå



toppen av berg. 6. uppnå, mäta viss höjd [he /»s six feet]. 7. stå främst bland; /» the Zis£inta[ga] främsta rummet.
8. & toppa rå. 9. /» up (off) avsluta det hela med ngt, avrunda, fullända.

topaz [tou'pæz] * min. topas.

top-ilboot [to'p!bu:t] s kragstövel, -coat [-kout]

s överrock, tope [toup] itr åid. supa, rumla, svira. Topeka [to(u)pi:'ka] npr. topgallant [topgse'lant, tag-] & I. a
bram- [/» sail], II. s bramsegel; bramstång. Topham [to'pam] npr.
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top-llhat [to'p|hæt] s F cylinder, hög hatt. -heavy [-he'vi] a 1. för tung[t lastad] upptill; ostadig ar. biidi. 2. S
berusad, vinglig, -hole [-houl] a S prima, förstklassig, topiary [tou'piari] a om buske Ac klippt i dekorativa
figurer.

topic [to'pik] s 1. [samtalsämne, tema. 2. *

argument, bevismaterial, topical [to'pikl] a° 1. lokal, orts-, begränsad tm visit omr&de. 2. aktuell; ~ allusion
anspelning på dagshändelserna, topllknot [to'p|not] s 1. bandrosett i båret. 2. tofs p& vissa fåglar. - -lantern [-
læntan], - -light [-lait] s »i. topp-, märs|lanterna. -man [-man] s »t» märsgast. -mast [-ma:st, -mast] s -i*
märsstång. -most [^moust] o överst, högst, topographüer [top|o'grafa, ta-] s topograf. -ic[al°] [-agrae'fik, ~(a)l] «
topografisk, -y [-o'-grafi, ta-] s topografi, toponymy [topo'nami, ta-] s ortnamnsstudium, topper [to'pa] 5 S F l.
överdängare. 2. överdådig (prima) vara &o. 3. hög hatt [ = [-top--hat].-] {+top- -hat].+} 4. hårt slag [i huvudet],
topping [to'pig] a° överlägsen, utmärkt, finfin, topple [topl] I. itr falla [över ända], ramla [äv.

<%/ over]. II. tr stjälpa, störta [av. ~ over]. topllsaii [to'p[seil, topsl] s märssegel. --sawyer [-so'/jaj s 1. övre
brädsågare. 2. F biidi. högsta hönset, primus. -s|man [-sman] s S bödel. • -soil [-soil] s matjord. topsy[-]turvy
[to'psita/vi] I. adv upp och ned; huller om buller. II. a° upp och nedvänd; bakvänd; barock. III. s villervalla, kaos.
IV. tr vända upp och ned [på]; förvirra, toque [touk] s toque, barett, tor [to:] s hög klippa, bergspets, tore [to:k] se
torque.

torch [to:tJ] s bloss; fackla av. biidi.-, ficklampa [eg. electric

toreador [to(:)'riado:, ---] s toreador, tjurfäk-tare.

Torino [tori/nou] se Turin. torment I. [to/ment, -ant] s tortyr; plåga, pina. II. [tome'nt] tr plåga, pina [with med],
~or [to:me'nta] s 1. plågoande. 2. jordbr. kok-krossare. 3. & pi. lång köttgaffel använd av kock.

torn [to:n] pp. av tear.

tornado [to:nei'dou] (pi. o>es [-z]) s tornado,

virvelstorm. Toronto [taro'ntou] npr.

torose [torou's], torous [to/ras] a bot. o. sooi. knölig, knutig, uppsvälld, torpedo [to:pi:'dou] I. (Pi. [-z]) s 1. «>oi.
darrocka. 2. torped; mina; [~] destroyer [torpedbåts]jagare [förr ^-catcher], II. tr torpedera; biidi. omintetgöra,
stjälpa [plan].

Torphichen [to:'fikn] npr. torpllid [to:'p|id] I. a® 1. stel, domnad, [-[liggande]-] {+[liggan- de]+} i dvala. 2. slö;
känslolös. II. s sport, roddbåt använd vid tävlingar i Oxford under vårterminens förra del. -idity [-i'diti], -idness [-
idnis], -or [-a] s 1. dvala, stelhet. 2. slöhet; känslolöshet.

Torquay [to/ki/] npr badort i Devonshire, torque [to:k] s hals|band, -ring hos gaiiema m. fl. torrellfaction
[torifge'kjn] s torkning; röstning

av kaffe &c. -fy [to'rifai] tr torka, rosta, torrent [to'rant] s strid ström; fors; flöde av. biidi. [the rain fell in ~ial



[tore'nJ(a)l, ta-] a° 1. strid, forsande; ~ rain skyfall. 2. ymnig; impulsiv; brådstörtad. torrid [to'rid] a° förtorkad,
torr; [för]bränd; het; the ~ zone den heta zonen. ~ity [- -iti], *v,ness [-nis] s torka; brännande hetta, torsion [to:Jn]
s vridning; fjs. o. iak. torsion, torso [to/sou] (pi. ~s) s torso; bål. tort [to:t] s jur. kränkning; begången olaglighet.
tortile [to-/t(a)il] a t vriden, snodd; hop|rullad, -ringlad.

tortious [to'/Jas] a° jur. kränkande, olaglig, tortoise [to/tas] s [land]sköldpadda. ^-shell

[to'/tajel] s sköldpaddskal; sköldpadd. tortullosity [toitjujo'siti] s 1. slingring; buktighet; krokighet. 2. biidi.
skevhet; oärlighet, -ous [--as] a° 1. snodd; slingrande; buktig; krokig. 2. Midi. vilseledande; oärlig, torturlfe
[to/tja] I. s tortyr; kval, pina, smärtor; put to the ~ underkasta tortyr, tortera.

II. tr 1. tortera; pina, plåga, misshandla. 2. för|vränga, -vanska, vanställa en texts innehåll &o. *er [-ra] s bödel;
plågoande, -ing [-rig], -ous [-ras] a° kvalfull, pinsam.

Tory [to/ri] I. s 1. tory medlem av det äldre kon-servativa partiet i Storbrit. [nu Conservative], 2. en konservativ,
högerman i aiim. 3. Am. hist, kungatrogen (lojal) kolonist under revolutionstiden. H. a tory-; konservativ [the ~
party],

III. adv i uttryck som vote ~ rösta konservativt. ~ism [-izm] s toryism; konservatism jfr Tory.

tosh [toj] s S 1. skräp, smörja. 2. tennis &c matt

serve (slag), tosher [to'Ja] s S studentspr. extern som ej bor i ngt college.

toss [tos,* to:s] I. tr 1. kasta [upp], slänga vårdslöst; ~ hay vända hö; ~ [ttp] o.'s head knycka på nacken. 2. singla
[slant med ngn] om ngt a penny; I will ~ you for (om) the [-arm--chair].-] {+arm- -chair].+} 3. skaka; uppröra av.
biidi. 4. med adv. ~ off kasta (slänga) bort; kasta (stjälpa) i sig dryck; expediera, klara av ngt lättvindigt; ~ up
kasta (slänga)'upp; t improvisera, trolla fram en måltid <fcc, II. itr 1. om t. ex. fartyg i storm rulla, gunga, kastas
[hit och dit]. 2. kasta sig [av och an] under sömnlöshet [äv. ~ about]. Si singla slant [av. ~ up; for om]. III. s 1.
kast[ande]; a ~ of the head en knyck på nacken. 2. Singling med slant; lottning genom
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singling Ear, oj-up]. 3. t ängslan, oro, spänning. /»ing [-ig] s 1. kastande. 2. rullning. 3. singling se föreg. /»-pot
[-pot] s dryckesbroder, festprisse. /»-up [-Ap] s 1. singling med slant. 2. ren tillfällighet, slump [it was a /»
whether . . or..]; it is a oj ar. det står och väger.

1. tot [tot] P s 1. liten pys (jänta) [a tiny oj]. 2. styrketår, ett glas konjak &c.

2. tot [tot] Fl. s additionsuppgift; summa. II. tr; o, up addera, lägga ihop, räkna ut. III. itr; oj up to belöpa sig till
viss summa E = amount to],

total [tout|l] I. a° fullständig, total; /» abstinence helnykterhet; oj sum ei. sum oj totalsumma. II. s slut-,
totaljsumma. III. tr 1. sammanräkna, lägga ihop Eav. ~ up]. 2. belöpa sig till Eäv. ~ [up] to itr.]. /»ity [-æ'liti] s 1.
fullständighet; totalitet: helhet. 2. slutsumma. ~lze [-(a)laiz] tr sammanräkna; förena, sammanföra [till ett helt].
/»izator [-'(a)laizeita], /»izer [-(a)laiza] s totalisator.

1. tote [tout] S förkortn. för 1. total abstainer. 2. totalizer.

2. tote [tout] tr Am. F forsla, transportera, köra timmer &c.

totem [tou'tam] s nordam. indianspråk totem; släkt-, familjejsymbol vani. djurbild.

tother, t'other [tA'öa] sammandragn. av the other. toto [tou'tou] s F toto E= totalizator]. Tottenham [to'tnam] npr.

totter [to'ta] itr vackla; stappla; ragla; svikta äv. biidi. /»ing [-rig] a°, /»y [-ri] a vacklande, osäker, ostadig &c.



toucan [tu/kæn, :iv. -ka:n] s zooi. tukan,peppar-

ätare sydamer, fågel, touch [tAtJ] I. tr 1. [vid]röra, beröra äv. biidi.; snudda vid; [råka] komma åt, stöta till; känna
(treva) på; /» the bell ringa [på klockan], trycka på knappen; it o>ed me to the heart det rörde (grep) mig ända in
i själen; it ojed him to the quick det träffade honom på det ömma (smärtade honom djupt); /» [-[thé]glasses-] {+
[thé]glass- es+} skåla, klinga; /» o.'s hat föra handen till hatten, hälsa [to på ngn]; /» the spot hitta på (äv. + vara)
det rätta mediet, gå klokt tillväga. 2. gränsa till, stöta intill område o. d. 3. nå [fram (upp, ned) till]; /» bottom
bottna, nå bottnen äv. bildl. om prisfall, kris &o. 4. geom. tangera. 5. mus. slå an, knäppa på sträng &c, spela [ett
par takter o. d.] på. 6. skissera, dra[ga] [upp] kontur &c; retuschera. 7. probera, undersöka guidhait &o på
probersten. 8. uppbära, lyfta pengar. 9. mest i nek. sats smaka [I never oj a drop]. 10. F i nek. sats mäta sig med,
gå upp mot. 11. i nek. sats ta (bita) på [brass polish won't oj these candlesticks]. 12. S plocka ngn på pengar [for
på]. 13. antasta; l&tt såra, skada. 14. angå; intressera; beröra. 15. vt angöra hamn Evani. /» at]. 16. t muta. 17.
med adv. ~ off göra en snabbskiss av (över) ngt; avlossa kanonskott; /» up retuschera; bättra på; piska på' häst;
fri-

ska upp minuet. II. itr 1. röra (snudda) vid varandra; stöta ihop; «» and go endast röra vid botten ej fastna. 2.
geom. tangera varandra. 3. med adv. el. prep. /» at angöra, anlöpa hamn; /» down Rugbyfotboii vidröra marken
med bollen bakom målet; oj on prep. flyktigt vidröra ett ämne; närma sig, gränsa till, tangera det otiii-låtna o. d.
III. s 1. vid-, bejröring; snuddning; give a oj to vidröra, snudda vid; at a oj vid minsta beröring; the golden ~ kung
Midas' förmåga att förvandla allt som vidröres till guld; royal (ei. King's) oj kunglig handpåläggning som förr
ansågs bota skrofler [King's evil]; oj operator automatisk telefon. 2. känsel; a th. is cold to the oj ngt känns kallt
(är kallt att ta på); know by the oj identifiera genom känseln. 3. känning äv. keep (lose) /» with stå i oavbruten
kontakt (förlora kontakten) med; X ha (förlora) känning med fienden; be (ei. keep) in (out of) oj with stå (icke
stå) i kontakt med; [ioith~\in oj of inom räckhåll för. 4. mus. anslag, touche. 5. konst, penseldrag;
färganläggning; tusch; konstnärligt grepp äv. bildl. i allm.; maner; give the finishing oj to lägga sista handen vid,
ge slutgiltig form åt; driva ngt till sin spets. 6. utmärkande drag; anstrykning. 7. probering, undersökning av
guidhait på probersten; åid. probeTSten; åid. prOV mest i uttr. put to the /» biidi. pröva, undersöka ngt,s varde,
beskaffenhet &e; stand the oj hålla provet. 8. kvalitet, beskaffenhet; halt. 9. fin uppfattning, urskillning. 10. lätt
slag, stöt; büdi. pik, udd [oj of satire]; attack, släng av sjukdom &c. 11. ^ anspelning, antydan. 12. a oj en aning,
ytterst litet E« /» of salt]; brukas äv. ss. adv. 13. S [fick]stöld. 14. S sak, vara &c tm angivet belopp [a fourpenny
/»]. 15. near oj ei. o> and go knapp räddning [ = narrow escape]. 16. fotboll. död boll; in ~ död. /»able [-abl] a 1.
uppfattbar för känseln. 2. mottaglig [by för], /»-and-go [-'angou'] I. a 1. riskabel, vågad, oberäknelig. 2. vårdslös,
gjord i största hast, improviserad; lättvindig. II. s riskabel situation; it was oj av. det hängde på ett hår. /»--bodies
[-bo'diz], /»-corpuscles [-ko:'pAslz]sPi. anat. känselkroppar. /»-down [-daun]s Rugbyfot-boii bollens beröring
med marken bakom målet. /»ed [-t] a äv. 1. lätt färgad [with [-rose-colour-].-] {+rose-col- our-].+} 2. om
matvaror ankommen, skämd, rutten. 3. smittad. 4. [sinnes]rubbad; vriden; virrig. ~er [-a] s 1. en som vidrör
(träffar, snuddar &c). 2. S F near oj se touch III. 15.; as near as a oj mycket nära, F 'nära ögat', ^-hole [-houl] s
artiii. fänghål. finess [-inis] s [lätt-] +retlighet. /»-last [-la:st] s lek sistan, tafatt. ~-line [-lain] s fotboii dödlinje,
/»-me-not [-[-mi-not]-] {+[-mi- not]+} s hot. springkorn; balsamin, /»-needle [-ni:dl] s probernål. /»stone [-stoun]
s probersten; biidi. äv. prÖvosten: kriterium, /»wood [-wud] s fnöske. /»y [-i] a° [lätt]retlig, sn ar-stucken;
[över]känslig.
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toy

tough [tAf] I. a° 1. seg av. Midi. 2. envis, orubblig, oböjlig. 3. svår, besvärlig, styv, dryg [a ~ job]. 4. otrolig,
hårdsmält historia; a ~ yarn en skepparbistoria. 5. Am. bovaktig, fördärvad, brottslig. II. s Am. bov, brottsling,
bandit. [-n] tr o. itr göra

(bli) seg[are]. ~ish [-ij] a något seg. <x*n8SS [-nis] s segbet &c se tough. toupee [tupi/, tu/pi], toupet [tu/pei] s



[lös-]

tnpé; pannlugg, tour [tua] I. s 1. [rund]resa; tur, tripp; teat, turné [on make the o, of the town göra en rundtur
genom staden; th e [grand] ~ förr rundresa på kontinenten som sista led i en förnam uppfostran; official oj
ämbets-, inspektions|resa. 2. [vakt]tjänstgöring. II. itr göra en rundresa (turné &c) [through, about genom, i]. III.
tr resa [omkring] i, besöka, bese ett land &e. tourbillion [tuabi'ljan, ta:-] 8 spiralformigt uppstigande fyrverkeri,
touring-car [tu'arigka:] s turistbil. tourist [tu'arist] s turist; oj's agency resebyrå;

oj's ticket rundresebiljett. tourmalin[e] [tu'amali(:)n, ta*/-] s min. tur-malin.

tournllament [tu'an|amant, ta/-] s torner|ing, -spel; tennisturnering, tennistävlingar, -ey [-i] I. s tornerspel. II. itr
tornera. touslile [tauz|l] tr slita (rycka) i; rufsa (tufsa) till b&r. -y [-i] a mest Skotti. raggig; rufsig; okammad.

tout [taut] I. itr fi[s]ka efter [for]; stå på utkik efter kunder, hotellgäster &c; o, for Am. äv. värva röster. II. tr S
spionera på, isht utspionera en kapplöpningshästs kondition i vadhållningasyfte. III. S kundfiskare; spion [^ r^er]
se föreg. touzie se tousle. Tovey [tou'vi, t a'v i] npr.

1. tow [tou] s blånor, drev.

2. tow [tou] I. tr o. itr bogsera[s]; släpa. II. s

1. bogsering; in o, på släp; Midi, i släptåg.

2. bogserad[e] båt[ar], pråmrad. ~age [-idj] s 1. bogsering. 2. bogseringsavgift.

toward [to(u)'ad] I. a åid. 1. villig; läraktig; gynnsam; lovande. 2. predik, [nära] förestående. II. [tawo/d, to:d]
prep se totoards. ~ly [-li] åid. I. a se toward I. 1. II. ado villigt &c. towards [tawo/dz, t(u)wo/dz, to:dz, toadz]
[utter., dial. ei. Am. toward] prep 1. [i riktning] mot, åt . .till; looking ~ the sea vettande åt (mot) havet. 2. om tid
[ine]mot winter]. 3. [gente]mot [his attitude o, slavery]. 4. för visst ändamål, som bidrag till [he saved something
~ his education]; that won't go far oj paying his debts det förslår inte långt till täckande av hans skulder. tow[-
]boat [tou'bout] s bogserbåt. Towcester [tou'sta] npr.

towet [tau'al, -il] I. s handduk; lead o, S åid. [gevärs]kula; [oaken] ~ S åid. knölpåk. II. tr 1. torka, gnida med
handduk. 2. S klå upp, pryg-

la. ~-horse [-ho:s], ~-rack [-ræk] s hand-duks|ställ, -hållare, tower [tau'a] I. * 1. torn. 2. borg; fästning;
fängelsetorn [jfr the To, [of London]]; o, of strength Midi. stödjepelare, kraft[källa]. II. itr torna upp sig, höja sig
äv. biidi.; stå högt över [he o,ed above his contemporaries], ^ed [-d] a försedd med torn, tornprydd. ~lng [-rig] a°
1. upptornande [sig], jättehög, Teslig. 2. Midi. högtflygande, uppåtsträvande. 3. våldsam, stormande passion &o.
[-ri] a 1. se + föreg. 2. se towered.

towing [tou'ig] s bogsering. <^-boat, ~-iins,

~-net, r^ path, *e tow-boat &c. Towie [toul], Towier [tau'la] nprr. tow-line [tou'lain] s bogserlina, dragtåg. town
[taun] s 1. stad [the o, of London; åid. London o,; ofta i mots, till city ei. country]; äv. i het. stadsborna [the whole
o, knOWS of it]. 2. utan artikel; i vissa talesätt betecknande staden, där el. i vars närhet man befinner sig; äv.
närmsta större stad (residensstad); ofta om London [he went up tO o,

(London) from York; he is not in ~ (out of o,); 1 shall leave a man about oj en flanör (vivör), ett societetslejon. 3.
Am. stadsområde; distrikt del av county. 4. atttrib., vani. stads- [ibl. skrivet townså nästan alltid vid kombination
av tre subst.: o,-hall tower]; oj clerk stadsnotarie; magistratssekreterare; ~ council stadsfullmäktige; ~ councillor
stadsfullmäktig; ~ crier offentlig utropare; ~ hall stadshus; rådhus; ~ house a) se wreg.; h) hus (bostad) i staden i
mots, tm på landet; 'v talk stadsskvaller, [allmänt] samtalsämne i staden; the o, talk äv. en visa i hela sta'n. ^-
dweller [-dwela] s stadsbo. o,ee [-i/] s S univ. borgare, 'bracka' i universitetsstad, tow-net [tou'net] s släp nät, trål
för uppsamling av zooi. undersökningsmaterial.

townllish [tau'nlij] a° stadsjmässig, -lik, stadsvanor o. d. -iet [-lit] s liten stad, småstad. -s]folk[s] [-zfoukjs] s
stadsbor. Townshend [tau'nzend] npr. townllship [tau'n|Jip] s 1. se town 3. 2. hist, socken, liten bygd; gård. -



sjman [-zman] s 1. stadsbo. 2. borgare i universitetsstad. 3. en från samma stad som en annan; he is my o, han är
från (bor i) samma stad som jag. -s'people [-zpi:pl] s stadsbor. - -taik [-to/k] se town 4. -ward[s] [-wad(z)] adv åt
staden till. -y [-i] a F se townish. tow-path [tou'pa:^] S dragväg på kanalbank. Towton [tau'tn] npr.

tOxl|ic[al°] [to'ksjik, -(a)l] a iäk. giftig, förgiftnings- [symptoms], toxisk. -in [-in] 5 gift, toxin.

toxophiiite [tokso'filait] s vän av bågskytte, bågskytt.

toy [toi] I. s 1. leksak. 2. värdelös prydnad[ssak], krimskrams. 3. kram, isht stålvaror hammare, tång, spik o. d.
mindre artiklar. 4. struntsak, baga-
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tradition

tell. ö. àid. vurm, hobby. II. itr 1. leka; ekal-kas; flörta [with med]. 2. flänga, rasa i yster lek. /»man [-'man] s
leksaks|handlare, -tillverkare.

Toynbee [toi'nbi] npr.

tr. förkortn. för translated, -ion, -or; trustee.

Trabzon [traebzou'n] se Trebizond.

1. trace [treis] s dragjlina, -rem för vaga; in the ojs i selen äv. biidi.; hick over the /»« biidi. hoppa över skaklarna.

2. trace [treis] I. £r l.[upp]dragakontur; [-[upp]ri-ta;-] {+[upp]ri- ta;+} skissera; markera; beskriva en ünj»;
utstaka äv. bildl. [äv. ~ out]; [ned]skl'iva med tydlig stil; /» [out] a policy dra upp (ange) [-riktlinjerna]-]
{+riktlinjer- na]+} för en politik. 2. kalkera [äv. /» over], 3. spåra [upp], följa [i. spåren]; efterforska ngt
förkommet; biidi. skönja, upptäcka; påvisa, konstatera förlopp o. d.; leda tillbaka, hänföra tin visst ursprung &c;
his lineage has been ojd [back] to . . hans härstamning har kunnat följas [ända] till viss person el. tid. II. s 1. spår;
märke äv. biidi.; a /» äv. adv. en aning [a /» less]. 2. skiss; plan; ritning. 3. geom. linje; kurva, /»able [-abl] a°
skönjbar, påvisbar, möjlig att spåra, /»less [-lis] a° spårlös. /»r [-o] s 1. tecknare. 2. kalkerare. 3. en som spårar
(söker &o); iakttagare, forskare. 4. rits, ritspets. 5. teckn. transportör instrument för över-föring av ritning &c till
annan skala än originalets. /»Ty [-ari] s gotisk byggn. spröjs-, mas-, ros|verk; flätverk fönsterornamentik.

tracbella [traki'a, trei'kia] (pi. -æ [traki/i:, trei'kii:]) s anat. luftrör; traké. -otomy [træ-kio'tami, trei-] s iak.
luftrörssnitt, trakeotomi.

tracing [trei'sig]s 1. skissering; ktnturteckning; linje, kurva. 2. kalkering. 3. uppspårande; utforskande, /»-
instrument [-iNnstrumant] se tracer 5. /»-paper [-peipa] s kalkerpapper.

track [træk] I. 5 1. fortlöpande spår p& marken &c, äv. biidi.; fotspår; järnvägsspår; double /» dubbelspår; be
(get) on a p.'s ~ vara (komma) ngn på spåren; be on the right /» vara på rätt spår; get (run) off the <» spåra ur;
biidi. tappa bort spåret; komma av sig; komma [bort] från ämnet; keep o, of bildl. följa [med] händelserna, hålla
reda på; lose /» of biidi. förlora kontak-teà med; tappa bort räkningen; make /»« S sätta i väg [for efter]; in o.'s
/»s S på stället (fläcken), genast. 2. löparbana; stig; obanad väg; kurs aiia äv. biidi.; »i» farled. 3. mek. kedjeband
på traktor. II. tr 1. Spåra, följa spår, äv. bildl.; »» down (el. out) uppspåra, förfölja; infånga. 2. & bogsera, släpa;
hala båt. /»age ic^Js 1. bogsering. 2. kon. jarnv* sammanlagd [-spårlängd. /»-boat [-bout] s dragbåt. /»-clearer [-
kliara] s järnv. gardjärn, kofångare. /»er [-a]s 1. förföljare, spanare. 2. spårhund. 3. bog-serlare, -båt. /»-master [-
ma:sta] «järnv. ban-mästare. *»way [-wei] s järnvägs- ei. spårvägsspår.

1. tract [trækt] s 1. sträcka, område, vidder [vani. följt av of; a large /» of land]. 2. åid. period, tidrymd.

2. tract [trækt] s religiös el. politisk stroskrift, broschyr.

tractabllility [traektabli'liti] s medgörlighet; lätthanterlighet. -le -1] a° medgörlig, foglig; lätthanterlig, -leness [-' -



lnis] se -ility. tractarianism [traekte'arianizm] s traktarianism

högkyrklig riktning inom episkopalkyrkan.

tractate [trae'kteit] s traktat, avhandling, traction [træ'kjn] s 1. dragning; dragkraft. 2. muskelsammandragning. 3.
dragningskraft], /»•engine [-e^ndjin] s landsvägslokomotiv; lokomobil. /»-wheel [-wi:l] s drivhjul på lokomotiv
Stc.

tractlllve [træ/kt|iv] a drag- [o, power (oi. force)]. -or [-a] s 1. landsvägslokomotiv. 2. & tank. 3. jordbrukstraktor.
Tracy [trei'si] npr äv. kortnamn för Theresa. trade [treid] I. s l.yrke, hantverk, fack [-[jfrprofession];-] {+[jfrpro-
fession];+} hantering; näringsfång; follow (carry on) the o, of a tailor, be a tailor by /» ägna sig åt skräddaryrket,
vara skräddare till yr--f ket; /» paper facktidning, -tidskrift; /» union -»•fackförening. 2. handel, affärsrörelse,
köpenskap, kommers [tn med ngt, with med ngn]; affärsgren, bransch; omsättning; carry on /» driva (idka)
handel; do a vast o* driva en omfattande handel; go into /» bli affärsman; /» [äv. business] is dull affärerna ligga
nere, marknaden är trög; /» credit varukredit; /» cycle •4-hand. affärscykel; /» mark fabriks-, varu|märke; pris; /»
policy* handelspolitik; /» price partipris; Board of To* handelsdepartementjkom-merskollegiet; the Baltic /»
handeln på Östersjön; domestic (ei. home) /» inrikeshandel[n]; foreign /» utrikeshandeln], handel[n] på utlandet;
free /» frihandel[n]. 3. the /» kon. 'skrået', vederbörande handels- ei. näringsidkare isht a) krögarna, krogvärdarna;
b) bokhandlarna. 4. varor vid byte med viidar. Ö. handelsväg, trad[e]. 6. mest pi. /»s se oj-wind. II. itr 1. handla,
driva (idka) handel [in med ngt, with med ngn, to på en ort, for om ngt]. 2. förakti. schackra; köpslå; driva
olovligt geschäft; spekulera, jobba [in med, i ngt]; /» on utnyttja otillbörligt, ockra på folks okunnighet o. d. 3.
om fartyg gå, segla viss trade [to på en ort]. III. tr handla med ngt, driva byteshandel med ngt. /»r [-a] * 1.
köpman isht en som driver handel på utlandet. 2. handels-, fraktfartyg, /»sjman [-zman] s 1. minuthandlare,
handelsjidkare, -man. 2. dial, ei. kolon, hantverkare. /»s|peopie [-z|pi:pl] s pi. handelsidkare jämte familjer o.
anställda; leverantörer tin hushåll Eentrance for /»]. [-~[s]--unlon-] {+~[s]- -unlon+} [-(z)ju:'njan] se trade I. 1.
/»-unionism [-ju'/njanizm] s fackföreningsrörelse, /»-unionist [-ju:'njanist] s fackföreningsmedlem. /»--wind [-
wind] s passadvind. trading [trei'dig] s 1. handel, köpenskap; byteshandel. 2. attrib. handels- [/» company; /»
vessel]; drift- [/» capital]. tradition [tradi'Jn] s tradition 1 olika bet., vani.:
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trammel

överföring, fortplantning ay tro <#. sed från siakte till »läkte; [muntligen] fortplantad berättelse (folktro &c);
fäderneärvd[a] sed[er och bruk]; the oj is that .. det är tradition, att; är. traditionen (sägnen) förtäljer, att; by ~av.
på traditionens väg. ~al [-1] a°, ~ary [-ari] a° traditionell, fäderneärvd.

traduce [trodju/s] tr förtala, tala illa om, häckla. ~r j_-a] s baktalare, häcklare.

Trafalgar [trafæ'lga; ss. personnamn træfalga:/] npr; oj Square öppen plats l London.

traffic [træ'fik] I. itr 1. handla, driva handel [i» med ngt, with med ngn, for om ngt]. 2. rer-akti. schackra; köpslå;
slå mynt ar, otillbörligt bereda sig inkomst av ngt [in med, av]; ~ with av. stå i maskopi med. II. tr t driva handel
med, göra affärer i; sälja, schackra bort på skamligt sätt. III. s 1. gatu- <fcc trafik; samfärdsel.

2. handelsförbindelse; varuutbyte. 3. handel, föraktl. schackrande, geschäft, trafik [in med]; the white-slave oj
vita slavhandeln. <v,able [-abl] a trafikabel, framkomlig väg.

tragacanth [træ'gakæn£>] s farm. [-[gummi]dra-gant.-] {+[gummi]dra- gant.+}

tragedliian [tradgr/dian, -jan] s 1. sorgespelsförfattare, tragiker, tragöd. 2. tragisk skådespelare, -erska, tragiker,
tragedienn fem. -y [trse'dgadi] s sorgespel, tragedi av. biidi.

traglc[al° *] [træMjik, ~(a)l] a tragisk av. biidi.; sorglig, ^ness [-(a)lnis] s tragiskhet.

tragi-llcomedy [trse'dgijko'madi] s tragikomedi. -comic[al°] [-ko'mik, -(a) 1] a tragikom isk, sorglustig.



trail [treil] I. s 1. svans ej i eg. bet., kö, lång rad; rökstrimma, långt band, bihang, slinga, ringel utlöpande rràn ngt
föremål [the ~ of a meteor; the engine left a oj of smoke behind to]; åid. kian-ningssläp. 2. jakt. Spår är. bildl.;
get on the OJ hitta ett spår; get off the oj tappa bort spåret.

3. isht Am. [obanad] stig. 4. släpnät. ö. X gevärs vågräta ställning då det bäres i handen; at the oj i handen gevär.
II. tr 1. släpa på marken, dra[ga] efter sig [she ojed her dress through the mud]; /v» o. s. släpa sig fram med
möda. 2. dra[ga] ut, förhala fråga o. d. 3. uppspåra villebråd. 4. trampa upp en stig i gräs grass]. 5. hålla ge-vär
med nedåtsträckt arm; oj armsl i handen gevär! III. itr släpa [sig fram]; långsamt driva, draga fram; komma (gå) i
en lång rad; om växter och kräldjur slingra sig, krypa längs marken; oj on släpa (krypa) fram[åt], dra benen efter
sig. ~er [-a] s av. 1. kryp-, slingerväxt. 2. släpvagn. 3. bakhjul på lok. ~lng-axlé[-igæksl] s bakaxel på lok. ~ing-
wheel [-igwi:l] s bakhjul på lok. ~-net [-net] s släpnät.

train [trein] I. tr 1. [in]öva, uppöva; utbilda, lära, [upp]fostra; sport, träna [to inf. i att; to (in) a th. i ngt; for till
tävling]; exercera, drilla; dressera djur [av. ~ «p]; ^ soldiers to

the use of arms öva soldater i vapnens brukJ oj o.'s memory öva upp minnet; o, a p. down genom träning minska
ngns vikt; ~ a p. fine träna upp ngn tin fin form. 2. trädg. leda (draga) kiätterväxt upp på spaljé o. d., spaljera. 3.
inrikta kanon &e [on på, mot]. 4. åid. locka, lura, vilseleda. 5. åid. släpa. II. itr 1. utbilda sig [to be (for) a doctor
till läkare]; sport, träna [sig] ang. konstr. se /. /.; & exercera; ~ down genom träning reducera sin vikt; ^ fine träna
upp sig tm fin form. 2. F ta tåg[et] [av. o» it]. 3. Am. stoj a, rasa. 4. åid. släpa, hänga ned. III. s 1. klänningssläp.
2. lång [-[få-gel]stjärt.-] {+[få- gel]stjärt.+} 3. lång rad, följd; följe, svit; tåg, procession Ea long oj of camels]; a
whole oj of ideas en hel tankeräcka, en rad associationer; bring a th. in its oj biidi. föra med sig ngt i släptåg, ha
ngt i följe. 4. sätta i gång [set (put) in ]; a oj of thought en tankegång; get o.'s affairs into oj bringa ordning i sina
affärer; in good oj på god väg; have a th. in oj hålla på med ngt. 5. jarnv. tåg [for, to till]; go by oj resa med
tåg[et~^fast oj snälltåg; special oj extratåg; up oj tåg till London; down oj tåg från London; corridor ~
genomgångståg med korridorvagn[ar]; change ojS byta tåg. 6. Canada timmerkälke. 7. träng; ~ of artillery
artilleripark. 8. tekn. hjulverk; valsverk. 9. löpeld vid sprängning, ^ablo [-abl] a bildbar; läraktig, ^-band [-bænd]
s hist, milis, borgargarde. ~ed [-d] a övad; van; utbildad, -examinerad [a ~ nurse]; ~ band se föreg. ~er [-a] s
X.ishtsport. handledare; tränare; instruktör. 2. hunddressör. 3. isht Am. milissoldat. ~ing [-ig] s utbildning;
övning, träning; excercis, drill; hunddressyr, ssJng-col-lege [-igkovlid3], ^ing-school [-igsku;l] s lärare-
seminarium. kingship [-igjip], ~ing-ve$sel [-igvesl] s <1* skolskepp, övningsfartyg. -mile [-mail] s jamv. banmil.
train-oil [trei'noil] s tran. traipse [treips] se trapes. trait [trei, treit] s 1. penn-, pensel|drag. 2. [karakteristiskt,
kännetecknande] drag; karaktärsdrag, traitilor [trei't|a] 5 högförrädare [to mot], -orous [-(a)ras] a° förrädisk;
trolös, -ress [-ris] s förfäderska. Trajan [trei^an], Trajanus [tradgei'nas] nprr Trajanus.

trajectory [trad3e'ktari, træ'd3ikt(a)ri] s planets

el. projektils bana, lopp. Tralee [treili-/, tra-] npr. tram [træm] I. s 1. spårvagn [av. ~-car]; go by oj resa med (åka)
spårvagn. 2. [-spårväg[s-skena].-] {+spårväg[s- skena].+} 3. gruv. uppfordringsvagn. II. itr åka spårvagn [äv. ~
it], III. tr gruv. transportera kol o. d. i (av. skjuta) uppfordrings vagn. trammel [træ'ml] I. s 1. släpnät; not; drag-,
fågeljnät [äv. oj-net]. 2. grytkrok att höja ei. sänka över eld. 3. tekn. ellipsograf; Stångcirkel. 4. mest
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transgress

pi. ojs isht biidi. hinder, band, tvångströja. II. tr isht biidi. hindra, hämma, fjättra, tramontane [tramo'nt(e)in,
traemontei'n] I. a belägen på andra sidan bergen (Alperna) vani. från Italien sett; utländsk; $ barbarisk. II. s en
som bor på andra sidan bergen se föreg.; främling; utlänning; barbar, tramp [træmp] I. itr 1. trampa; stampa;
Hampa. 2. F traska, ströva [omkring], vandra; luffa (stryka) omkring [äv. /» it]. II. tr 1. trampa [på]. 2.
genomströva, traska (luffa) omkring i ett land &c. III. s 1. tramp[ande]. 2. F fotvandring, strövtåg; kringluffande;



on [the] oj på vandring (landsvägen); på luffen. 8. vandrare; vandrande gesäll, luffare, vagabond. 4. frakt-,
lastjångare som ej gör regelbundna turer, trampångare [äv. /»-steamer]. /»er [-a] s vandrare; vagabond. [-1] I. tr
[ned-] trampa, trampa sönder; biidi. förtrampa [av. /» doicn]; oj to death trampa ihjäl. II. itr trampa; /» on äv.
biidi. trampa under fötterna, förtrampa, undertrycka, ringakta Eäv. ~ under foot]. III. s tramp; [ned]trampande.
tramllroad [træ'm|roud] s smalt spår, trä-, järnj-

bana för kortare transport med lastvagn. -Way [-Wei] s spårväg för spårvagnar, trance [trcr.ns] s 1. hänryckning,
trans; extas.

2. dvala; medvetslöshet; läk. katalepsi. tranquil [træ'gkwil] a° lugn, stilla. /»lity [- -iti] s lugn, ro, stillhet, /»lize [-
aiz] tr lugna, stilla.

trans- [vani. træns, trams] prefix oftast över-, trans, förkortn. för transitive, translation m. m. transact [trænzæ'k|t,
tra:-, tro-, -nsæ'k|t] I. tr driva affärer; uppgöra, förrätta, verkställa, genomdriva; slutföra, avsluta: åid. be-,
förhandla; /» business icith. stå i affärsförbindelse (göra affärer) med. II. itr % under-, förhandla. »Jon [-Jn] s 1.
verkställande, slutförande. 2. affärsoperation, transaktion, större affär [the of a firm]; händelse; /»s börs.
omsättning. 3. pi. s [för]handlingar, skrifter utgivna av vetenskapi. samfund. 4. jur. förlikning; överenskommelse.
~or [-ta] s 1. verkställare; ledare av företag &c. 2. underhandlare, ombud, transilalpine [trænz|æ'lpain, tra:-] a
trans-alpinsk, [belägen] bortom Alperna vani. från Italien räknat. -atlantic [-atlæ'ntik, -æt-] a (~ally adv)
transatlantisk [steamer]; amerikansk, transcend [trænse'nd, tra:-] I. tr 1. överjstiga,

-skrida, -gå gränsen för det med sinnena fattbara &c.

2. överjträffa, -glänsa. II. itr åid. utmärka sig framför ngn, höj a sig över ngn [above]. ~ence [-ans], /»ency [-ansi]
s 1. överlägsenhet; företräde; förträfflighet. 2. tcoi. transcendens. /»ent [-ant] a° 1. överlägsen, enastående [-
[genius],-] {+[gen- ius],+} 2. Bios. o. teoi. transcendent, mental [-e'ntl] a° 1. upphöjd, sublim, utomordentlig. 2.
filos, transcendent; transcendental. 3. aiim. överjnaturlig, -sinnlig, -mänsklig. 4. abstrakt; dunkel; fantastisk,
/»entaiism [-e'n-

talizm] s f. transcendental filosofi (lära). 2. tankedunkel; oklarhet; svårrattiig djupsinnighet.

transcribe [trænskrai'b, tra:-] tr 1. skriva av. 2. omskriva t. i ijudskrirt, transkribera ar. mus. ~r [-a] s avskrivare.
transcript[træ'nskrip't, tra:7-] s avskrift, kopia; biidi. reproduktion, återgivande. /»ion [- -Jn, tra:-] s 1.
avskrivning. 2. avskrift, kopia. 3. fonetisk omskrivning, transkription äv. mus. transection [traense'kjn, tra:-] s
tvärsnitt, transept [træ'nsept, tra:-] s tvärjskepp, -hus,

transept i kyrka, transfer I. [trænslfa:', tra:-] tr 1. förflytta; överj-flytta, -föra; transportera; överlåta äganderätt [to
på ngn]. 2. kalkera. II. [-fa(:), tra:'-] s 1. förflyttning; överflyttning; [-överlåtelse[hand--fling]-]
{+överlåtelse[hand- -fling]+} se föreg. 2. boktr. övertryck; avtryck av mönster &c; kopia; kalkering; färglagd
kalkerings-bild leksaksbild. 3. en från en trupp till en annan transporterad (överflyttad) soldat. 4. isht Am. trafik
övergång[sbiljett]; färjställe; färja, /»able [-f(a)rabl, -fa:'r-] a överjflyttbar, -låtlig [to på]; not /» biljett &c får ej
överlåtas. /»ee

[-f(a)ri:'] S jur. mottagare av överlåten egendom &o.

/»ence [-f(a)rans] s förflyttning; överföring; överlåtjelse, -ande [to på], /»-ink [-fa(:)rigk] s litografiskt bläck.
/»or[-f(a)ra], /»rer [-fa:'ra] s överlåtare; överjflyttare, -förare;förmedlare, ^-ticket [-fa(:)trkit] s övergångsbiljett,
direkt biljett, transfiguration [træxns|figjurei'Jn, tra:N-] s 1. omgestaltning, metamorfos. 2. bibi. Kristi förklaring;
Toj rom. kat. Kristi förklaringsfest 6 aug. -e [-fi'g(j)a] tr 1. omgestalta, förändra. 2. bibi. o. biidi. förklara;
förhärliga; förandliga, transfix [trænsfi'kjs, tra:-] tr genomborra; oj ed biidi. fastnaglad, [för]stel[nad] av fasa
[with [-terror],-] {+ter- ror],+} /»ion [-Jn] s genomborrande, -ning. transform [trænsfo:'m, tra:-] tr förjvandla, -
ändra; omldana, -skapa [into till], /»able [-abl] a förvandlingsbar, överförbar, ombildbar [into till], /»ation [-ei'Jn,
-fa-] s förvandling; omidaning, -bildning, -ändring [into till]; rei. omvändelse; scene förvandlingsscen i jui-
pantomim, /»ative [-ativ] a omskapande, förnyande. /»er [-a] s 1. omskapare. 2. eiektr. transformator. /»ism [-
izm] s bioi. utvecklingslära, evolutionsteori], transfuslle [trænsfju:'z, tra:-] tr 1. ösa (hälla, tömma) över en vätska



i ngt [into, to i]; läk. överföra blod. 2. biidi. ingjuta, bibringa, meddela en ny anda, lärdomar &e [into i, åt]. 3.
bildl. Övergjuta med ljus; fylla, mätta med cn viss stämning o. d. -lon [-3n] s 1. [om]tappning. av v&tska från ett
kärl till ett annat; läk. blodöverföring,

transfusion. 2. biidi. överjföring, -flyttning

t. ex. från ett språk till ett annat.

transgress [tra:nsgre|'s, træ-, -nz-] I. tr överträda, -skrida lag, förbud &c. II. itr överträda en förordning &c, bryta
mot lagens bud; syn-
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da, fela. ~ion [-Jn] s lagöverträdelse; ohörsamhet; synd. ~or [-so] s överträdare, lagbrytare; syndare, tranship
[traenji'p, tra:-] tr trafik, omlasta.

«winent [-mant] s trafik, omlastning, transienüce [trae'nzianls, -nsian|s, -nj(i)an|s, -n3(i)an|s], -cy [-si] s
förgänglighet; flyktighet, obeständighet, -t [-t] I. a° övergående, kortvarig; flyktig, obeständig; tillfällig. II. s F
Am. tillfällig gäst pi hotell o. d. transillumination [tra:xnsil(j)u:minei'Jn, træ-] s

iäk. genomlysning, transit [træ'nsit, tra:7-, -nz-] I. s 1. genom-, över|resa, färd [from, one place to another]; in o,
vara på genomresa. 2. isht hand, transport, befordran av varor el. passagerare; transito; pass in o, transitera varor;
lose quality in [the\ o* om varor försämras (ta skada) under transporten. 3. biidi. övergång [from autumn to
lointer]; salig hädanfärd. 4. astron. [meridian-] passage. II. tr o. itr fara igenom (över), passera. <x,-duty [-dju:Hi]
s hand. transitotull. transition [trænsi^n, tra:-, tra-, -nzi'Jn] s övergång [from one condition (style &c) to [-
another];-] {+an- other];+} ~ stage, stage of o, övergångsstadium. ~al [-1] a0, ~ary [-ari] a övergångs-, mellan-,
förmedlande [a o, period]. transitjjive [tra/nsit|iv, træ-, -nz-] a° gram, transitiv. -oriness [-arinis] s kortvarighet;
obeständighet, flyktighet; förgänglighct. -ory [-ari] a° övergående, kortvarig; obeständig; förgänglig.

transit-trade [træ'nsittreid, tra:ns-, -nz-] s tran-sitohandel.

translatüable [tra:nslei'|tabl, træ-, tra-] a över-sättlig. -e [-t] I. tr 1. över|sätta, -flytta, -föra [into till, by med visst
ord]; o,d from the English översatt (i översättning) från engelskan (det engelska originalet); kindly ~ biidi. var
god uttryck dig (er) tydligare. 2. tolka; förklara, tyda; uppfatta [this I o,d as a protest], 3. förflytta isht biskop till
annat stirt el. reliker till annan helgedom. 4. bibi. upptaga ngn [levande] till himmelen; hädankalla. 5. förändra;
omvandla [into till]. 6. S ändra, vända plagg. 7. teiegr. m. m. överföra, vidarebefordra. II. itr [kunna] översättas,
lämpa sig väi &c för översättning. -ion [-Jn] s 1. översättning [into till]; mistake in o, översättningsfel. 2.
överföring i olika bet.; förflyttning se föreg. /. 3. 3. bibi. upptagande till himmelen. 4. förändring; S renovering,
uppsnyggning av gamla plagg ei. skor. 5. jur. Överlåtelse av egendom. -OT [~ta] S 1. översättare. 2. S
skoflickare. 3. teiegr. överföringsapparat, relä. -ress [-tris] s översät-tarinna.

transliteratlle [trænzli'tar|eit, tra:-, -ns-] tr transkribera, omskriva till annat alfabet Einto]. -lon [-ei'Jn] s
transkr|iption, -ibering, omskrivning se föreg. translucenllce [trænzlu/sn|s, tra:-, -ns-, -lju:'-],

-cy [-si] s [halv]genomskinlighet. -t [-t] o° [halv]genomskinlig, genomlysande, transmarine [trænsmari:'n, tra:-, -
nz-] a på

andra sidan havet, överhavs-, transmarin. transmigrant [træ'nsmigr|ant, tra:-, -nz-] s 1. utvandrare isht emigrant
på väg till det nya hemlandet. 2. flyttfågel, -ate [-'eit, -mai'-] itr 1. [utvandra, flytta över, emigrera [to till]. 2.
sjaia-vandr. övergå, vandra över, flytta in [into i], -ation [-ei'Jn, -mai-] s 1. [ut]vandring, överflyttning. 2.
själavandring, -ator [-eita] se -ant. -atory [-atari, -mai'-] o [ut]vandrande, [över]flyttande. transmissjjibility
[træNns|misibi'liti, tra:\ -nz-] s överförbarhet &o se wij.; ärftlighet, -ible [-mi'sibl, -abl] a överjförbar, -flyttbar, -
låt-lig [to på]; ärftlig, -ion [-mi'Jn] s 1. översändande, befordran av post o. d.; överföring av. av ärftliga



egenskaper: nedärvning; överflyttning; överlåtelse; överlämnande [to till, på]; ~ of letters brevbefordran; ~ of
goods spedition; ~ of power kraftöverföring. 2. mek. transmission, fortplantning av rörelse &c; utväxling. 3. fys.
genomsläpp|ande, -ning av ljus &c; ledning, överföring av värme 4c; radio[ut]sändning. transmit [trsensmi't, tra:-
, -nz-] tr 1. översända. -föra, -flytta, -låta, -lämna, befordra [to till, på]; <v a disease överföra en sjukdom genom
smitta el. genom arv; ~ O faculty fortplanta en egenskap tin nästa generation. 2. mek. överföra, fortplanta röreiso
&c. 3. fys. genomsläppa ljus dco; leda värme &o; radio [ut]sända. stable [-abl] a % se transmissible. ~tal [-1] %
se transmission. ^ter [-a] s 1. översändare &c se transmit. 2. teiegr. sändare, transmitter, transmogrify
[trsensmo'grifai, tra:-] tr P ei.

skämts, förvandla, omstuva, transmutllability [træNnsmju:t|abi'liti, tra:-, -nz-] s förvandlingsbarhet. -able [- -abl]
a° för-vandlingsbar, som kan förvandlas [into till], •ation [-ei'Jn] s 1. förvandling isht av lägre metall till guld
(alkemi); äv. bildl. [into till]. 2. bioi. [trans]mutation, omvandling av ett släkte tin ett annat. -6 [- -] tr förvandla
se föreg. transom [træ'nsam] 5 1. horisonten tvärbjälke; tvär|trä, -slå, -post på dörr &c. 2. häktbalk. ^-window [-
wivndou] s 1. fönster med tvärpost. 2. mindre fönster ovanför en dörr. transparenüce [trænsp£'aran|s, tra:-,tra-,-
pæ'r-] -cy [-si] s 1. genomskinlighet. 2. transparang; ljusbild. 3. His To, skämts, översätta, av ty. Seine
Durchlaucht Ers Höghet, -t [-t] o° 1. genomskinlig äV. Midi. 2. öppen, rättfram, ärlig.

transpierce [trænspi'as, tra:-] tr genom|borra,

-tränga av. Midi. transpiriiable [trænsjpai'arabl, tra:-] a utdunstande, svettavsöndrande; utdunstbar. -a-tion [-
pirei'Jn] s I. utdunstning av. konkret. 2. bot. transpiration, -e [-pai'a] I. tr av-, utdunsta äv. bot., avsöndra fuktighet
&c. II. itr 1.
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av-, utjdunsta, avsöndras, avgå om fuktighet &o.

2. om rykte sippra ut, komma ut, bli bekant.

3. P inträffa, äga rum, förekomma, transplant [trænspla:'nt, tra:-] tr 1. omplantera &r. biidi. 2. för-, över|flytta
finto, to till], /»able [-abl] a om-, overflyttbar. /»ation [-ei'Jn] s 1. omplantering äv. biidi. 2. för-, överjflyttning. 3.
kir. transplantation av organ el. vävnadsdel från en person (kroppsdel) till en annan [into till].

transpontine [trænspo'ntain] a 1. [belägen] på andra sidan bron isht söder om Temsen I London (på Surreysidan).
2. biidi. melodramatisk, sensations-

fylld som pjäserna förr på Surreysidans teatrar.

transport I. [trænspo:'t, tra>] tr 1. transportera, förflytta, befordra, forsla \to till]. 2. jur. deportera förbrytare. 3.
bildl. mest i pass. hän|-rycka, -föra; with joy utom sig av glädje. II. [--] s 1. transport, förflyttning, befordran [io
till]; the Ministry of kommunikationsdepartementet. 2. transportfartyg

för transport av soldater eller straffångar [äv. ot-ship,

oj-vessel]. 3. träng. 4. hänförelse, extas; vredesutbrott \in a /» of rage];

benbürgen. tranter [trae'nta] s nu dial, gårdfarihandlare. 1. trap [træp] I. s 1. fälla, snara ar. widi., giller; rävsax;
set (lay) a /» for sätta ut en fälla

(lägga ut en snara) för; walk straight into the /» gå rakt i fällan; set a /» to o.'s own feet fastna i sina egna garn,
gräva en grop åt andra och själv falla däri. 2. fan-, skjuducka, klaff. 3. F liten vagn, kärra, gigg. 4. tekn. vattenlås.
5. S detektiv, 'deckare'; 'byling'. 6. F knep, bedrägeri; be up to ~ vara slug (svår att lura). 7. sport, bollsko varmed
bollen vippas upp; äv. själva spelet: vippboll [vani. o>-ball].



II. tr 1. snara, fånga i en raiia (snara), widi. äv. snärja; ertappa. 2. sätta ut fällor äv. s. k. po-lisfäiior på en plats. 3.
teat, förse med falluckor.

III. itr sätta ut fällor, lägga ut snaror; försöka sin lycka som (vara, bli) pälsjägare.

2. trap [træp] s geoi. trapp.

3. trap [træp] tr smycka, pryda, styra ut häst

med schabrak.

trapan [trapæ'n] se 2. trepan. trap-llball [træ'p{bo:l] se 1. trap I. 7. -door [-do:] s falldörr, fallucka äv. på teater,
taklucka, läm. trapes [treips] F I. s slampa, slamsa, slarva.

II. itr traska [omkring], trampa, stövla, trapezlle [trapi:'z] s gymn. trapets, -ium [-iam, -jam] s geom.
[parallell]trapets. -oid [-'oid, træ'pizoid] s geom. trapetsoid. trapllfall [træ'p!fo:l] s falldörr; biidi. fälla, --bole [-
houl] s jakt o. X fall-, varg|grop. -per [-a] s

1. pälsjägare isht bäverjägare, trapper. 2. gruv. dörrvakt vid luftdörr.

trappiness [træ'pinis] s F risk för fällor; lömskhet, förrädiskhet. trappings [træ'pigz] s pi. 1. hästmundering;
schabrak. 2. grannlåt, ståt, prakt, grann utstyrsel.

Trappist [træ'pist] s trappist munk. trappy [træ'pi] a F full av fällor; lömsk, farofylld.

traps [træps] s pi. F tillhörigheter, pick och

pack, grejor, bagage [pack up o.'s /»]. trap[-]stick [træ'pstik] s sport. bollträ se 1. trap /. 7.

Traquair [trakwe'a] npr.

trash [træj]l. s 1. avfall, skräp, smörja äv. biidi.

2. avhuggna kvistar (pinnar &o). 3. bagass

utpressade sockerrörsstjälkar [äv. cane-oi]. II. tr beskära, kapa; isht avlägsna de yttre bladen på sockerrör, /»y [-i]
a° värdelös, usel, skräp-. Trasimenus [træsimi:'nas] npr. trass [tra:s] s min. trass [äV. tarras]. travail [træ/v(e)il]
åid. I. s 1. möda; lidande. 2. födslovånda [isht in /»]. II. itr 1. arbeta tungt. 2. vara i barnsnöd, travel [trævl] I. itr
1. [vara ute och] resa, färdas vani. utan att målet anges [jfr go]\ äv. resa för en firma [/or för, in i en vara]; there is
nothing like filing det finns ingenting (finns det något) underbarare än att resa (resor); he is filing in France f or
pleasure han [är ute och] reser i Frankrike för sitt nöjes skull. 2. isht fy a. om ljus, kropp, maskindel &c gå, röra
sig, vandra [light /»s faster than sound]. II. tr beresa,
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fara i (över) ett land o. d.-, tillryggalägga vag. III. s I. kon. ei. pi. ~s resor isht i utlandet [enrich

0.'s mind by in my ojS under mina resor. 2. pi. o>s reseskildring[ar] [av. booh of 3. isht fys. rörelse, takt, slag av
koiv &c. ~led [-d] a 1. berest person. 2. trafikerad väg. 3. geoi. erratisk; block flyttblock. ~ler (Am. ~er) [-a] S 1.
resande äv. handels-, upptäcktsresande, resenär; passagerare; vandrare; play (S tip) the -oj berätta otroliga (ljuga
ihop) historier, ljuga [iupon för ngn]; tale grov lögn, rena fantasier; o>'s joy bot. skogsreva [av. -joy]. 2. pà
skenor löpande kran, rörlig plattform (brygga). 3. »£> uthalarring. ~ling [-ig] I. s 1. resande, att resa, resor. 2.
attr. [av. res[e]-; o» companion reskamrat; ~ expenses resekostnader; ~ guide resehandbok; ~ library
vandringsbibliotek; oi bursary (scholarship) rese-stipendinm. II. a 1. [kring]resande. 2. bot. krypande. ^-worn[-
wo:n]arestrött. *%»-writer [-raita] s reseskildrare.

Travers [træ'va(:)z] npr.



traversllable [trae'vatOslabl] o 1. överfarbar, framkomlig väg. 2. jur. vederlägglig^ -e [-]

1. a° aid. tvärgående, tvär- [vani. transverse]. II. s 1. tvärjstycke, -trä, -bjälke &c. 2. fort. travers, tvärvall. 3.
geom. transversal. 4. kryss; sicksacklinje; avdrift. 5. jur. bestridande, förnekande. 6. överfart; farled; väg över el.
genom omr&de. 7. åid. motgång, motig-het, besvärlighet, otur. III. tr 1. gå, färdas resa, rida, vandra, segla &c
Över (genom) område; tillryggalägga, passera sträcka ei. väg; korsa, genom[flyta, -skära [ships ~ the Ocean; the
district is Ojd by canals]. 2. om tankar, intryck &c genomfara, korsa ngns hjärna; grundligt genom |forska, -läsa.
3. X svänga, vrida kanon i sidled. 4. jur. bestrida motparts påstående. 5. motverka, förhindra, korsa ngns planer
&c. IV. itr 1. gå Över från ena sidan till den andra; gå i sick-sack; »i* kryssa. 2. om kompassnål m. m. svänga -
e*board [-bo:d] s pinnkompass. -er [-a] s äv. jämv., se »ij. 2. -e-table [-teibl] s 1. »t kop-peltavla; besticktabeller.
2. jämv. travers, skjutbord varmed lok el. vagn flyttas över till parallellt spår.

travesty [træ'visti, -va-] I. tr travestera, parodiera. II. s travesti, karikatyr, parodi [of av, på].

Travis [træ'vis] npr.

trawl [tro:l] I. itr o. tr tråla, fiska med trål. II. s 1. trål, stort släpnät Eäv. oj-net], 2. Am. större rev, backa [av. ~-
boat [-bout] s se följ. 1. ~er [-a] s 1. trål|are, -fartyg. 2. trålfiskare.

tray [trei] s 1. serveringsbricka; flat skål i laboratorium

&c. 2. löst fack överst i koffert. 3. [svin]ho. Trayiee [treili:'] npr.

treacherllous [tre'tjarjas] a° om pers. o. sak förrädisk; falsk; opålitlig; bedräglig,lömsk, -ous-ness [-asnis] s
förrädiskhet; opålitlighet &o.

-y [-i] s förräderi; svek; trolöshet, trohetsbrott.

treacllle [tri:kl] s sirap; brimstone and ~ iäk.

lakritspulver. -y [-i] a sirapslik; biidi. sliskig, tread [tred] I. trod trodden itr 1. träda, trampa, stiga [on på]; oj in a
p.'s [foot]steps gå i ngns spår äv. biidi.; [seem to] ~ on air biidi. flyga [fram], hoppa högt av glädje; ~ on eggs
biidi. gå försiktigt tillväga; oj on a p.'s neck biidi. böja ngns nacke, underkuva ngn; oj on a p.'s toes (corns ei.
heels) Midi. trampa ngn på tårna, kränka (såra) ngn; ~ lightly Midi. gå försiktigt fram, iaktta varsamhet. 2. om
fågelhanne trampa. II. trod trodden tr 1. beträda, trampa, gå en stig; vandra på (i, över); the boards (the stage)
Midi, beträda tiljan, bli skådespelare; ~ a measure tråda en dans; ~ out trampa ut av. om eld; trampa upp stig; [av.
trample] under foot Midi. trampa under fötterna, förtrampa. 2. trampa (stampa) åt (till) jord. Hl. s 1. tramp; steg;
gång sätt att gå. 2. trampning; give a p. a oj trampa [till] ngn. 3. om fåglar parning. 4. trappsteg Eäv. board];
pinne på stege. 6. trampyta. 6. glidyta Pa hjul i rörelse. o-le [-1] I. s trampa på cykel, symaskin Ac. II. itr o. tr
trampa symaskin &c. /v,mill [rmil] s trampkvarn av. Midi. treason [tri:zn] s nu utan obest. art. o. piur. förräderi;
högförräderi [äv. high an act of o> ett förräderi. ~able [-abl] a°, <n,ous [-as] a° [hög]förrädisk. treasure [tre^a] I.
s skatt av. bildl. om person; vani. koii. skatter, klenoder, dyrbarheter [all kinds of she is a perfect o, F hon är en
riktig pärla; he had amassed great ~[s] han hade samlat stora rikedomar. II. tr 1. samla skatter &c, lägga på hög,
gömma Eofta ^ up]. 2. biidi. bevara i minnet. 3. skatta, värdera, sätta högt värde på. <v-house [-haus] s
skattkammare av. Midi, [the oj of literature]. ~r [-ra] 8 skattmästare; Lord High Toj hist, lord-- skatt mästare [nu
ersatt av Lords of the [-Treasury].-] {+Treas- ury].+} ~r|ship [-rajip] s skattmästarämbete. /v,-trove [-trou'v] S
jur. skatt funnen gömd i jorden, [penning]fynd vars ägare är okänd, treasury [tre^ari] s 1. skattkammare av. biidi.;
guldgruva [a ~ of knowledge]. 2. Toj staten* finansdepartement som handhas av the Lords (ei. Commissioners)
of the Toj de 5 skattkammar-lorderna kollektivt kallade the To, Board finansministeriet, vars nominelle chef är
the First Lord of the Toj förste skattkammarlorden vani.

identisk med premiärministern [den verklige departementschefen ar the Chancellor of the Exchequer]; the Toj
Office finansministeriets lokaler; Secretary of the Toj Am. finansminister. 3. S teat, vecko-•f avlöning åt
skådespelare. ~-bench [-benJ] s regeringsbänk i Underhuset. ~-bill [-bil] S statsfinans.

skattkammarväxel. ^-warrant [-worant] s statsfinans, skattkammaranvisning. treat [tri:t] I. tr 1. behandla i oüka
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kindly; ~ a literary subject; he was for smallpox]. 2. anse, betrakta, tafga] [he

as a joke]. 3. traktera, undfägna, bjuda [to med, på]; /» o.s. to a th. kosta på sig ngt. II. itr 1. under-, för|handla
[with med ngn, for om ngt]. 2. /» of av-, bejhandla, diskutera ämne. 3. bjuda, bestå, spendera. III. s

1. traktering, undfägnad, förplägnad; söndagsskolfest med gratisförplägnad àt barnen; it's my /» det är min tur att
bjuda; stand /» bestå kalaset, spendera, bjuda. 2. F ett sant nöje, njutning, glädje, lust [it was quite a <» to look at
it]. /»er [-o] s 1. underhandlare. 2. behandlare av ämne &e. 3. en som bjuder (spenderar), värd. /»ise [-is, -iz] s
avhandling [on om], /»ment [-mant] s behandling i olika bet. /»]f [-i] s överenskommelse, avtal, fördrag, traktat
mellan stater of peace, o* of [-commerce]',-] {+com- merce]',+} be in ~ with a p. for a th. ligga i
underhandling[ar] med flgn om ngt; conclude (make ei. enter into) a /» avsluta (ing4) fördrag [with med].

Trebarwith [triba/wif>, tra-], Trebia [tri/bia] nprr.

Trebizond [tre/bizond] npr Trabe^on, pa tyska Trapezunt.

treblüe [trebl] I. a 1. tre|dubbel, -faldig; the enemy had /» our numbers fienden hade vår tredubbla styrka (var tre
gånger så manstark som vi). 2. mus. diskant-, sopran-; gäll [voice]. II. S mus. diskant, sopran; gäll röst. III. tr o.
itr tredubbla, -s. -y [-i] adv tredubbelt. trebuchet [tre'b( j)ujet] s medeltida kastmaskin. Tredegar [tre'diga,
tridi/ga] npr. tree [tri:] I. s 1. träd; Christmas /» julgran: family (genealogical) /» stamträd; the /» of knowledge
kunskapens träd; the /» of the universe världsträdet, asken Yggdrasil; at the top of the /» F biidi. stå i främsta
ledet, ligga främst; up a ^ F sitta i klämma, fast.' 2. trästycke, mest i sms. [door-o*]; skoblock, läst [ity. boot-o,].
3. åid. Jesu kors; galge. II. tr 1. jaga (köra) upp i ett träd; biidi. sätta ngn i knipa.

2. sträcka över läst, lästa ut. III. itr jakt. träa, klättra upp i ett träd för att rädda sig. /»-calf [-ka:f] s bokb.
skinnband med trädlikt mönster. /v^frog [-frog] s lövgroda, /»-gum [-gAm] s kåda. /»less [-lis] a trädlös, kal.
/»nail [-neil, trenl] s träjnagel, -plugg.

tree-toad [tri/toud] s lövgroda.

Trees, förkortn. for Trustees.

trefoil [tre'foil, tri/-] s 1. bot. klöver; [humle-]

väppling. 2. byggn. klöverblad, trepass. Trefusis [trifju/sis], Tregaskis [trigæ'skis], Tre-

gelles [trigelis], Treherne [triha/n] nprr. trelllage [trei'lidj] s spaljé; gallerverk, trek [trek] Sydafr. I. tr 1. om
dragare draga. 2. till-ryggal&gga, åka sträcka i oxvagn. II. itr åka i oxvagn; resa, flytta i aiim. III. s 1. sträcka,

etapp tillryggal&gd 1 oxvagn mellan två skjutsstationer. 2. [ut]vandring, flyttning; resa urspr. i oxvagn.

Trelawney [trilo/ni] npr.

trellis [tresis] I. s galler[verk]; spaljé [äv. [-/»--work].-] {+/»- -work].+} II. tr förse med galler[verk]; spaljera.

Treloar [trilou'a, -lo'a], Tremadoc [trimæ'dak], Tremagne [trimei'n] nprr.

tremble [trembl] I. itr 1. skaka, darra, skälva [with av vr^de; at vid buller; from till följd av, efter pärs &o], 2.
bäva, ängslas, vara orolig [at vid, över; for för ngns skull]; / /» to think what . . jag bävar vid tanken på vad [som]
. .; he o>d daily lest . . han gick i ständig ängslan för att .. 3. om ljud &o dallra, vibrera; /» in the breeze dallra för
vinden; /» in the balance biidi. bero på ödets nyck, sväva i yttersta fara. II. s 1. skakning, skälvning; be all of (in)
a /» skaka i hela kroppen. 2. pi. /»s frosskakning[ar]; F delirium [tremens], /»ment [-mant] s poet. skälvning.



/»r [-a] S äv. hammare som automatiskt sluter och bryter strömmen i eiektr. ringledning; elektrisk ringledning.

trembling-llgrass [tre/mblig|gra:s] s bot. darr-gräs. -poplar [-popla] s bot. asp.

trembly [tre'mbli] a F darrande; 'skakis'.

tremendous [trime'ndas, tra-] a° 1. fruktansvärd, hemsk. 2. F kolossal, väldig, förfärligt stor [t£ makes a /»
difference].

Tremenheare [tre'manhia] npr.

Tremont [trimo'nt] npr äldre namn på Boston u. s. A.

tremor [tre'ma, tri/-] s 1. skälvning, skakning; rysning; [nerv]spänning. 2. jordbävning [äv. earth-»*].

tremulllant [tre'mjul|ant] I. a skälvande, darrande. II. s mus. tremulant; tremolo, -ous [-as] a° 1. darrande,
vibrerande; känslig [to för]. 2. ängslig, bävande, -ousness [-asnis] s skälvning, darrning &c se föreg.

trenail [trenl] se treenail.

trench [trenj] I. tr 1. gräva upp trädgårdsland; djupplöja åker. 2. dika fält. 3. om ravin o. d. genomskära; /» o.'s
way bana sig väg, gräva (tränga) sig fram genom. 4. förskansa [vani. entrench]. II. itr 1. gräva [dike &c]; djup-
plöja. 2. /» [up~\on inkräkta på ngns rättighet o. d. 3. /» [up~\on gränsa till, närma sig det austötiiga. III. s 1.
dike; ränna; fåra äv. i ansiktet.

2. & [mest i pi. /»es] skytte-, löpjgrav; mount the /»es gå på vakttjänst i löpgravarna; /» mörtar granatkastare,
/»ant [-ant] a° nu mest biidi. skarp, bitande replik o. d. /»-coat [-kout] s impregnerad soldatkappa; regnrock,
trench-coat. /»er [-a] s 1. skärbräde, [trä]platta; åid. fat, tallrik ofta av trä. 2. åid. taffel, bord[ets nöjen]; lick the
/» snylta, slicka tallrikarna.

3. dikes-, löpgravs grävare. 4. se följ. /»er--cap [-akæp] s F piatt, fyrkantig studentmössa, /»er-man [-aman] s 1.
vani. good (ei. valiant) /» storätare, matvrak. 2. snyltgäst, parasit.

trend [trend] I. itr 1. sträcka sig i viss riktning; böja sig; svänga av, göra en kurva *t visst båii;
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triohi

the coast ois [towards the~\ south kusten gör en sväng &t söder. 2. Midi. tendera, gå i viss riktning [towards
mot]. II. s isht Midi. [nyriktning, tendens, utveckling [the o, of things].

Trent [trent] npr 1. Tri[d]ent (ei. Trento) i Tyrol en. 2. the flod.

1. trepan [tripæ'n, tra-] kir. I. s trepan borr varmed h&i göres i kraniet. II. tr trepanera.

2. trepan [trapæ'n] tr åid. 1. snärja, fånga. 2. locka [into i, in i]; förleda [to do a th.].

trephine [trifai'n, -fi:'n] kir. I. s trefin, förbättrad trepan. II. tr trepanera.

trepidation [trepidei'Jn] s 1. förvirring, bestörtning, nervös oro, ångest. 2. isbt läk. skälvning i lemmarna.

trespass [tre'spas] I. itr 1. jur. inkräkta, göra intrång på ngns område fo»]. 2. ~ [«p]ofi Midi, göra intrång i,
inkräkta på ngns rättigheter; [-ta-[ga]-] {+ta- [ga]+} ngns tid Ac alltför mycket i anspråk; läg-' ga beslag på ngns
välvilja; missbruka ngns gästfrihet. 3. synda, försynda sig, fela, bryta [against mot]; forgive us our o*es, as we
forgive them that against us bibi. förlåt oss våra skulder, s&som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. II. s 1. jur.
[lagöverträdelse; intrång på annans område; våld; åverkan fo« på].

2. synd, fel, skuld; se T. 3. ^ir [-a] s inkräktare; lagbrytare; syndare.

tress [tres] s [hår]fläta; lock; pi. o*es hår, lockar. ~ed [-t] a flätad; lockig.



trestle [tresl] S 1. träbock stöd under bräde m. m.; underrede tin bord. 2. långsalning [äv. o^-tree], ~-work [-wa:k]
s [järnvägs]viadukt; bock|-bro, -brygga.

Trethewy [trij)ju(:)'i], Trethowan [tri£>o:'(a)n], Trevaskis [trivae'skis], Trevelga [trive'lga], Trevelyan [trive'ljan,
-vi'1-], Trevenen [-[trive'-nan]-] {+[trive'- nan]+} nprr.

Treves [tri:vz] npr Trier.

Trevithick [tre'vijnk], Trevor [tri/va, tre'va] nprr.

trews [tru:z] S pl. de skotska högländarnas byxor av tartan.

trey [trei] 5 trea i kort- el. tärningsspel [vani. three].

T. R. H. förkortn. för Their Royal Highnesses.

triable [trai'abl] a 1. jur. underkastad rättslig prövning. 2. som kan försökas (prövas).

triad [trai'ad, -æd] s 1. trejtal, -fald; treenighet. 2. kem. trevärdigt grundämne (element).

3. mus. treklang.

triage [trai'idj] s utskottskaffe av lägre kvalitet.

trial [trai'al] s 1. jur. rannsakning, undersökning, förhör, rättegång; process; ~ hy jury jurydomstol; he on o.'s
stand (undergo) ~ vara tilltalad, stå (svara) inför rätta [for för]; bring a p. to ~ ställa ngn inför rätta [äv. put a p. on
his ~]; bring a th. to o, [-dra-[ga]-] {+dra- [ga]+} ngt inför rätta; move for a new ~ begära resning i mål. 2. prov,
försök, experiment; give a th. a ~ försöka, pröva ngts användbarhet o. d.; give him a fair låt honom

försöka (visa vad han duger till); make a with göra försök (experiment) med, prova ngt; put to [thè] <x/ sätta på
prov; by way of <v/ försöksvis; on o, t« vara o. d. på prov;trichina
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cigarr från Trichinopoli [äv. tricky, Trichino-poli cigar].

trichina [tri'kin|a, -kai'-] (Pi. -æ [ -i:]) s iooi. trikin.

Trichinopol||i, -y [tritjino'pali] npr gtad i Indien; e trichi.

trichord [trai'ko:d] mus. I. s tresträngat instrument. II. a tresträngad med tre strängar för varje ton. trichosis
[trikou'sis] s iak. hårsjukdom, trichotomy [tr(a)iko/tomi] s tredelning, trick [trik] L s 1. knep, list, elakt påhitt,
trick, spratt, streck, odygd; play (put) a oj («i. [up~\on a p. spela ngn ett [fult] spratt; play a dirty (shabby el.
dog's) oj on a p. spela ngn ett nedrigt (dumt) spratt; a knavish oj ett skurkstreck. 2. konstgrepp, konstfer],
fingerfärdighet, trick[s], knep; a conjurer's ojs trollkonster; I know a oj worth two of that jag vet vad som är
mycket bättre; I shall soon get (learn) the oj of it jag skall snart kpmma underfund med (klara ut) knepet (det); do
the ~ F klara av det, klara skivan; göra susen. 3. egenhet, rui ovana, otrevlig benägenhet, maner [he has a oj of
repeating himself ]; the oj of his walk hans egendomliga sätt att gå; bad oj äv. oart bos häst. 4. kortsp. trick, stick.
5. -i» rortörn. 6. biiiig prydnadssak, krimskrams; pi. ojs tillhörighpter, grejor. II. tr 1. lura, narra [into doing a
bedra[ga] [out of på ngt]. 2. pynta (styra) ut [vani. ~ out (t*/?)]. III. itr 1. använda list (knep). 2. gyckla, driva,
leka [with med], *ver [-a] s skojare, bedragare; gycklare, upp-tågsmakare. ~ery [.-ari] s knep, skoj, humbug,
bedrägeri; effektsökeri. finess [-inis] s påhittighet; bedräglighet, oärlighet; konstlat maner. ~lsh [-ij] a° % se ojy.
trickle [trikl] I. itr drypa, droppa, sippra, rinna sakta [with av blod &c]; tillra; out bildl. sippra ut, bli bekant. II. tr
drypa, släppa fram droppvis. III. s droppande; droppe; sparsamt flöde äv. büdi. ~t [-it] s liten droppe, tricklister
[tri'k|sta] s skojare, filur, bedragare, -sy [-si] a° 1. lekfull, uppsluppen, yster; nyckfull; sällsam. 2. se tricky 1.
trick-track [tri'ktræk] s siags brädspel, tricktrack [förr äv. tick-tack]. tricky [tri'ki] a° 1. bedräglig, opålitlig,
bakslug. 2. skicklig, knepig, slängd. 3. F kinkig, kvistig, besvärlig, riskabel. tricolo[u]r [tri'kala, trai'kAvla] I. a°
trefärgad flagga [äv. oied [trai'-]]. II. s trikolor isht fransk tricot [tri(:)'kou] s trikå.



tricycle [trai'sikl] s o. itr [åka på] trehjuling, trident [trai'dant] s 1. Neptunus' treudd. 2. tre-

uddigt ljuster. Tridentine [traide'ntain] I. a tridentinsk. II. s

[romersk] katolik, tried [traid] (imp. o. pp. av try) a beprövad, triennial [traie'njal] a° 1. treårig, treårs-period. 2.
återkommande vart tredje år.

trier [trai'a] s 1. prövare, provare; experimentator. 2. [undersöknings]domare [äv. trior].

3. rissel, såll; jfr vidare try.

Trier [tri'a] [vani. Treves], Trieste [tri(:)e/st(ei)] nprr.

trifllle [traifl] I. s 1. småsak, strunt[sak], bagatell, obetydlighet; a oj en smula äv. adv.; stand on (catch at) ojs
hålla (hänga upp sig) på småsaker. 2. obetydlig summa, bagatell; en liten slant [för besväret]. 3. slags vintårta.

4. britanniametall tennlegering [äv. pewter]. II. itr 1. gyckla, skämta, leka, gäckas, flörta [with med]; he is not to
be ojd with han är inte att leka med. 2. sitta och leka med, fingra pi sked o- d. [with]. 3. fömöta tiden till ingen
nytta, vara sysslolös, slå dank. III. tr; oj away plottra bort, förslösa sin tid p& onödig sysselsätt-ning [on på], -er
[-a] s gycklare, gäck; barnslig (ytlig) individ; klåpare; odåga. -ing [-ig] I. * gyckel. II. a° 1. dåraktig, lättsinnig,
tanklös. 2. värdelös; obetydlig; lumpen.

trillfoliate [trai|fou'liit] a bot. trebladig. -form-

[ed] [-fo:m(d)] a tre|faldig, -gestaltad, trig [trig] I. a° nätt; stilig, elegant, flott. II. tr 1. göra fin (flott), rigga upp
[äv. ~ out]. 2. hämma, bromsa, hindra hjul från att glida genom att lägga under kli o. d. III. s hämsko, spärrhake,
kil, broms[anordning] se föreg. trigamllist [tri'gam|ist] s en som lever i tregifte.

-y [-i] s tregifte. trigger [tri'ga] s avtryckare på gevär; pull (draw) the oj trycka av; quick on the ~ widi. lättrörlig,
snabb i vändningarna, impulsiv, trillglyph [tr(a)i'glif] s byggn. triglyf. -gon [-[trai'-gan]-] {+[trai'- gan]+} s 1.
trehörning; triangel. 2. mus. triangulär lyra (harpa), -gonometry [trigano'matri] s geom. trigonometri. trike [traik]
F förkortn. för tricycle. trilateral [trailæ't(a)ral] a° geom. tresidig. trilby [tri'lbi] s 1. F mjuk filthatt. 2. S pi. -ies

ben, fötter, trilingual [traili'ggwal] a trespråkig. trill [tril] I. tr o. itr mus. drilla; tremulera; oj ed

r fonet. rullande r. II. s mns. drill, trillion [tri'ljan] s 1. trillion. 2. Am. billion, trilobite [tr(a)i'labait] s paieont.
trilobit. trilogy [tri'iac^i] s urspr. grek. antik, trilogi, trim [trim] I. o° 1. väl|ordnad, -skött; i fullgott skick, färdig,
användbar; utmärkt, förträfflig; ~ and tight fix och färdig. 2. om person ei. klädedräkt snygg, nätt, prydlig,
vårdad; elegant, flott, vältrimmad. II. adv i sms. väl-, prydligt &o [oj-built, oj-dressed, oj-kept]. III. tr 1. pryda,
dekorera, ut|smycka,-pynta [äv. up (out); with med ngt]. 2. garnera hatt o. d. 3. putsa, se om lampa, veke; röra
om, sköta brasa; klippa, jämna, trimma naglar, skägg, häck o. d. [äv. ~ off (away)]. 4. F klå [upp], 'behandla';
snoppa av, sträcka upp. 5. i trimma; sätta fartyg på rätt köl; stuva [om]; lämpa kol, last; kantsätta segel; åid.
utrusta fartyg; oj the balance
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of power åstadkomma en jämn maktfördelning (politisk jämvikt). 6. Midi. av-, an]passa {[according] to efter].
IV. itr gå en medelväg meiian två partier; kompromissa; vända kappan efter vinden. V. s 1. vani. med adj. attr.
skick, ordning, [till]stånd, god &c 'form' [be in good (perfect &c) in fighting o, i stridbart skick; in a sad ~ F i
uselt (eländigt) skick; in (out of) o, rara i ordning (oordning); get into ~ sätta i gott skick. 2. trimning;
kantsättning; stuvning; ett fartyg* rätta läge; masternas och seglens rätta Ställning,* segelfärdigt skick; in
[sailing] o, segelfärdig; out of o* illa stuvad; ur jämvikt. 3. dräkt, Fstass; utstyrsel; utseende. 4. F
[rund]klippning, puts-ni ng av skägg ào [the barber will give you a 5. sätt [att vara], egenhet, trimeter [tri'mita] s
metr. trimeter, trimilmer [tri'mja] * 1. reparatör, putsare; dekoratör; stofferare; modist ofta i sms. [hat-o,].



2. skär-, klippningsjmaskin far att jämna av ngt.

3. & kollämpare; stuvare. 4. byggn. växelbjälke. 5. biidi. vindflöjel; opportunist. 6. F överdängare; slagskämpe.
7. F sport o. d. hård strid, kraftprestation. 8. fisk. [lång]rev. -ming [-ig] s 1. iordningställande; dekorerande, -
ation; upputsning; garnering; utstoffering, trimning. 2. isht pi. o,s dekoratiou[er]; utstyrsel; tillbehör: garnering
av. kokk.; galoner. 3. pi. o,s rester, avfall, skal. 4. & kollämpning; se »v. trim V. 2. 5. biidi. balanseringskonst;
opportunism. 6. [kok] stryk; uppsträckning. -ness [-nis] s snygghet, ordentlighet; vårdat skick; prydlighet.

Trincomalee [tri'gko(u)malr/] npr Trincomali

stad p& Ceylon.

trine [train] a tre|faldig, -dubbel, tringle [triggl] s gardin|stång, -käpp. Trin. H. — Trinity Hall Cambridge.
Trinidad [tri'nidæd, - - -] npr. trinitllarian [trinit|s'arian] teoi. I. a trinitarisk, treenighets-. II. s To, anhängare av
treenighetsläran. -arianism [-e'arianizm] s teoi. treenighetsläran, -y [--i] s 1. trefald. 2. To, teoi. tre|enighet, -
faldighet; To, Sunday tre-faldighetssöndagen; To* Term skoi. o. jur. terminen efter påsk. 3. To* F förkortn. för
To, College i Cambridge, Oxford el. Dublin. Trinity Island [tri'niti ai'land] npr Trinidad, trinket [tri'gkit] s billigt
smycke; grannlåt; [-nip-p[er];-] {+nip- p[er];+} prydnadssak; berlock. ~ry [-ri] s koii. billiga prydnadssaker;
nipper, trio [tri(:)/ou, trai'-] s isbt mus. trio; kortsp. tretal.

Triones [traiou'ni;z] iat. s astr. Karlavagnen eg.

Oxarna, trior [trai'a] se trier 2.

trip [trip] I. itr 1. trippa, gå med lätta steg. 2. snava, snubbla, halka, tappa fotfästet [over på]. 3. Midi. begå ett
fel[steg], komma på villovägar isht moraliskt; catch a p. ojping

beslå ngn med o vederhäftigt tal, avslöja ngns inkonsekvens [in i fråga om]; his tongue o^ped han försade sig
(pratade bredvid munnen). 4. åid. göra en utflykt (tripp). II. tr 1. vippa (stjälpa) omkull; sätta krokben för [äv. ~
up]. 2. biidi. komma på ngn med ngt fel, ertappa [äv.

per fiskebåtstur. Trip, förkortn. för TripOS.

tripartite [trai'pcu'tait] a° tredelad; trefaldig; ~ treaty tremaktsfördrag. -ion [-i'Jn] s tredelning.

trlpe [traip] s 1. vani. pi. o,s P inälvor, innan-mäte; mage, buk. 2. oxvåm, mage ss. födoämne; slarvsylta. 3. S
smörja, strunt, skräp, triphthong [tri'f^og, tri'p-] s spr&kv. triftong.

o>a.l [- -gl] a språkv. triftongisk. triplane [trai'plein] s flyg. triplan, tredäckare. triple [tripl] I. a° I. tre|faldig, -
dubbel; ~ the weight tredubbla vikten; To, Alliance trippelallians, tremakts förbund; ~ crown tredubbel krona,
isht påvens tiar[a]; ~ time mus. tre-, trippel|takt. 2. i sms. tre-[o,-headed]. II. tr o. itr tredubbla, -s. triplet [tri'plit] s
1. tripplett, grupp av tre: om pers. trio, klöverblad. 2. metr. treradig strof med samma rim. 3. mus, triol. 4. trilling.
5. tre-sitsig tandemcykel, triplllex [tri'pl|eks, trai'-] s mus. trippel-, tre|-takt. -icate [-ikit] I. a tre|dubbel, -faldig;
om avskrift i tre lika exemplar. H. s tripplett, tredje av- ei. ut|skrift. III. [-ikeit] tr tredubbla; upprepa (skriva av
&c) tre gånger, •ication [-ikei'Jn] s tredubbling, -icity [-i'siti] s trefald.

tripod [trai'pod] s trefot, tripod; stativ, tripoli [tri'pali, -oli] s min. trippel. T

tripos [trai'pos] s cambr. univ. 1. [kvalificerad] kandidatexamen [B. A. med honours]. 2. förteckning över i tripos
godkända kandidater, trippüer [tri'p|a] s 1. en som trippar (snavar; sätter krokben). 2. F weekend-turist, sön-
dagsfirare (isht ur de lägre klasserna) på utflykt. -Ing [-ig] I. s trippande [gång]; snavande; turistande, -resor &c
se trip /., IL II. a° 1. trippande, lätt, smidig gång &c. 2. snubblande; Midi. felande, villfarande. triptych [tri'ptik] s
triptyk tredelad altartavla, trlpudiate [traipju-/dieit] itr t dansa (hoppa

högt) av glädje; jubla, trireme [trai'ri:m] s antik, treroddarskepp, tri-rem.
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trouble

trisect [traise'k|t] tr isht geom. tredela i 3 lik» delar. /»ion [-J11] s tredelning se «reg. Tristlian [tri'st|æn], -ram [-
ram] nprr Tristan, trisyiiabllic [tr(a)i|silæ'bik] a (-ically adv) tre-

stavig. -le [-si'labl] s trestavigt ord. trite [trait] a° [ut]nött, banal, trivial fras, stil, giosa &c. /»ness [-nis] s
banalitet, alldaglighet. Triton [traitn] I. npr mytoi. Triton. II. S 1. mytoi. triton lägre havsgud. 2. toj zooi. trumpet-
snäcka. 3. t^ zooi. slags vattenödla, triturate [tri'tjureit] tr söndermala, pulverise-ra, krossa.

triumph [trai'jamf] I. s triumf; seger; segerj-glädje, -jubel; hänförelse; in /» &v. triumferande, segerstolt. II. itr
triumfera; segra; jubla, glädjas £over över]. /»al [-A'mfl] a triumf- [/» arch, oj car]; oj progress triumftåg. /»ant [-
A'mfant] a° triumferande; segerrik. -stolt; jublande, /»er [-amfa] s triumfator, segrare, triumvir [t-raiA'mva] (pi. -
s ei. -i [-rai, -vi-]) lat. s isht rom. hist, triumvir, /»ate [-rit, -vi-] s triumvirat, tremannavälde. triun e [trai'ju:n] a
treenig vani. om gudom, -ity [- -iti] s tre|enighet, -faldighet [om gudom 7V»]. trivalent [tr(a)i/v(a)lant] a kem.
trevärdig, trivet [tri'vit] S trefot att ställa under kokkärl; [as] right as a oj F [i] utmärkt [skick]; pigg som en mört.

trivial [tri'vjjal] a° 1. obetydlig, ringa, värdelös: om pers. ytlig; /» matters bagateller. 2. $ trivial, banal, platt. 3.
hot. o. zooi. vardaglig, allmän, folklig benämning, i motsats till vetenskaplig; /» name äv. artnamn, /»ity [-iæ'liti]
s 1. obetydlighet; bagatell konkret äv. med obest. art. 2. banalitet, platthet, /»ize [-jalaiz] tr banalisera: neddraga i
smutsen, tri-weekly [traiwi:'kli] a o. adv 1. vani. [-[utkommande]-] {+[utkom- mande]+} tre gånger i veckan.^ 2.
[utkommande, inträffande &c] var tredje vecka; räckande tre veckor, treveckors-. Troad [tro(u)'æd] npr; the /»
Troas. Troc [trok] förkortn. av följ. [the oj restaurang 1 London].

Trocadero [troukadi'arou] npr. trochaic [tro(u)kei'ik] a o. s metr. trokjaisk, -eisk [vers].

troche [trouj] s farm. rund tablett.

trochee [trou'ki:] s metr. troké.

trochilus [tro'kilas] s namn på flera slags småfåglar

isht 1. gärdsmyg. 2. kolibri, trod [trod] imp. av tread, /»dsn [-n] pp. av tread. troglodliyte [tro'glodjait, trou'-, -ad-]
s grottmänniska, troglodyt. -ytic[al] [-i'tik, -(a)l] a troglodytisk. Trollic [trou'jik] a trojansk, -jan [-djan] I. a
trojansk. II. s 1. tröjan. 2. F hjälte; en riktig jätte, bjässe; work like a /» arbeta som en slav (häst). 3. F
dryckesbroder. 1. troll [troul] I. tr o. itr aid. o. dial. 1. rulla, trilla [äv. med ngt]. 2. [låta bägare] gå laget

runt. 3. tralla, sjunga äv. om parti av rundsång. 4. fisk. slanta. II. s 1. rullande; rotation; biidi. slentrian, trall. 2.
rundsång, kanon. 3. fisk. rulle på metspö; [gädd]drag [äv. o,ing-spoon]; slantning. 2. troll [troul] s nord. myt.
jätte; troll, trolley [tro'li] s 1. järnv. dressin; tralla. 2. grön-sakskärra. 3. spårv. kontakttrissa. /»-bus [;bAs] s
trådbuss, /»-car [-ka:] s Am. eiektr. spårvagn, /»-wire [-waia] s spårv. luftledningstråd, trollop [tro'lap] s slyna,
slampa; sköka, gat-

slinka. Trollope [tro'lap] npr. trolly [tro'li] se trolley.

trombone [tro'mboun, - -] s mus. [drag]basun. troop [tru:p] I. s 1. & trupp; ojs äv. kon. trupper, krigsfolk. 2.
skara, skock, hop, mängd [ojs of friends]. 3. kava», tropp; get o.'s ~ bli ryttmästare. 4. förgaddring, marschsignal.
5. åid. skådespelartrupp [vani. troupe]. II. itr 1. samla (skocka) sig, fylkas. 2. gå (komma) i skaror (skockvis) [av.
/» in (ow03> /v. of (away) F ge sig i väg, troppa av, försvinna. 3. marschera, tåga i led. III. tr; oj the colour[s]
göra parad för (troppa) fanan vid vaktombyte, /»er [-a] s 1. kavallerist, ryttare; swear like a /» svära som en
borstbindare. 2. kavallerihäst [äv. oj-horse]. 3. [-trupp[trans-port]skepp-] {+trupp[trans- port]skepp+} [av. oj-
ship]. trope [troup] s bildligt uttryck (talesätt), trop. troohllied [trou'fi|d] a trofésmyckad. -y [-] s

trofé, segertecken, tropic [tro'pik] I. s tropik, vändkrets. II. a (/»ally adv) tropisk son &c, /»al [-(a)l] a° 1. tropisk,
het, brännande; /» circle vändkrets. 2. bildlig, figurlig. tropology [tropo'lad^i] s 1. bildrikt språk, figurlig
framställning. 2. moralisk utläggning



av bibeltext.

Trossachs [tro'sæks, -aks] npr; the o,. trot [trot] I. itr 1. trava, gå i trav; rida i trav; /» out av. sträcka ut [traven]. 2.
F springa, lunka, kuta [av. /» along], II. tr 1. sätta häst i trav, låta trava; låta barn rida på sitt knä. 2. /» out rida
fram med, framföra, låta hast paradera; F widi. [före]visa, briljera (skryta) med, draga fram. 3. vani. <» out
förlöjliga, göra narr av. 4. S föra, följa ngn. III. s 1. trav [fall into a /»]; at a oj i trav; keep a p. on the oj hiidi.
hålla ngn varm. ge ngn fullt upp att göra. 2. F tultja, -ing. troth [trou}>, troJ>] s åid. tro och loven; ärbarhet; [ira]
/» i sanning! minsann! plight o.'s oj ge sitt hedersord, lova dyrt och heligt; lova (skänka) ngn sin tro. trottller
[tro't|a] s 1. travare. 2. vani. Pi. /»s kokk. får- ei. svinfötter [vani. sheep's (pig's) /»«]. -ing [-ig] s trav; isht Am.
travtävling [äv. o,-match, oj-race].

troubadour [tru/badua, -oa] s trubadur, trouble [trAbl] I. tr 1. oroa, bekymra; förbryl-
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trudgeon

la, bry; plåga, trakassera, besvära; vara till besvär för; he has been ojd with (ei. about) money matters han har haft
det besvärligt med sina affärer; o,d with gout ansatt av gikt; o.'s head about a th. bry sin hjärna med ngt; ~ o. s.
av. göra sig besvär. 2. besvära, be ngn om ei. att göra ngt £for om; sorry to oj you; may 1 oj you to shut the
door?]; may I oj you for (ei. to pass) the mustard? får jag besvära er (dig) med att räcka mig (be om) senapen? I
will ^ you to translate this försök och översätt det här [om ni (du) kan]. 3. % röra upp, grumla vatten &c. 4. åid.
störa, avbryta, hindra. II. itr göra sig besvär, besvära (bry) sig [about med, om; to inf. med (om) att], III. s 1. oro,
bekymmer, ängslan; bryderi, svårighet; nöd [the time of oj]; bråk, obehag, för|argelse, -tret, besvär[lighet];
motgång, möda [life is full of small ~s]; be in oj vara i svårighet (knipa), ha det krångligt, ha råkat illa ut; S sitta i
fängelse (inne); be in oj about vara ängslig för ngns skuii; get into oj råka i svårighet (illa ut); S hamna hos
polisen (i finkan); get a p. into oj försätta ngn i svårighet (bryderi); give oj to vålla (förorsaka) ngn sorg, ge ngn
bekymmer jfr 2; ash for ~ F skaffa sig [själv] obehag, mucka gräl, ställa till gruff; look for oj a) F se föreg.; b)
oroa sig i onödan; make oj göra svårigheter, bråka; he is a great oj to his family han är familjens [stora]
sorgebarn; that's the ~ det är just det krångliga i saken; +what's the oj? vad står på? years of oj av. hundår. 2.
besvär, möda, omak; put a p. to oj förorsaka ngn besvär, besvära ngn [äv. give a p. oj jfr 1]; take the oj to do [äv.
of doing] göra sig besvär (mödan) att göra ngt; he is a great ~ to us han är oss till mycket besvär. 3. åkomma,
sjukdom, besvär [stomach +~[s]]. 4. isht pi. ojS politiska &c oroligheter. ~d [-d] a° 1. upprörd; grumlig [fish in
oj waters ordspr.]. 2. orolig; rastlös; bedrövad. <^-feast [-fi:st] s glädjestörare. ~some [-som] a° 1. besvärlig,
bråkig, störande, plågsam. 2. $ mödosam, ansträngande, svår uppgift o. d. o^someness [-samnis] s besvär[lighet].
troublous [trA'blas] a° iut. ei. aid. orolig; upprörd; stormig äv. biidi. Troubridge [trou'bridg, tru;'-, trau'-] npr.
trough [tro(:)f] s I. tråg; ho; kar. 2. dalsänka;

flodbädd; vågdal av. Midi. 3. dial, v&ttenränna. Troughton [trautn] npr.

trounce [trauns] tr slå, klå [upp], daska på;

Midi. nagelfara, gå illa åt. troupe [tru:p] S skådespelartrupp. trouser ing [trau'za|rig] s [vaui. pi. ojs] byxtyg. - -
pocket [-poxkit] s byxficka [äv. ojs pocket]. -s [-z] s pi. [lång]byxor, benkläder [apair of trousseau [tru;'sou, - -]
fr. s brudutstyrsel, trout [traut] (koll. pl. S zooi. forell. ~ing [-ig] s forellfiske. ~let [-lit], ~llng [-lig] sliten forell.

Trouton [trautn], Trouville [tru;'vil, fr. truvi'1] nprr.

trove [trouv] se treasure-trove. ~r [-a] s jur. besittningstagande, tillägnelse av Mttegods; action of oj
ersättningstalan mot orättmätig besitt-ningstagare.

trow [tröu, trau] tr aid. tro, tänka; [7] ~ efter en

fråga månne, månntro. Trowbridge [trou'bridg] npr. trowel [trau'al] I. s 1. [mur]slev; lay it on with a oj Midi,



breda på [tjockt], överdriva, smickra för grovt. 2. skopformig trädgårdsspade. II. tr stryka, putsa med murslev,
trowsering &c se trousering &c. troy [troi] s troy-vikt för guid, silver &c [äv. ~

weight; 1 oj pound = 12 ounces = 373,2 g]. Troy [troi] npr Tröja, trs. förkortn. för transpose.

truanllcy [tru(;)'an|si] s skolkning isht från skolan [from från]; lättja; försumlighet, -t [-t] I. s skolkare; dagdrivare,
lätting; play [aid. the] ^ skolka, smita [from, to från]. II. a° skolkande från skolan; lat, lättjefull; försumlig;
kringflackande. III. itr skolka från skolan; gå och lata sig; driva (flacka) omkring [äv. ~ it]. truce [tru:s] s
stillestånd, vapenvila, Midi. andrum, frist, paus, lugn och ro; flag of oj [-par-lamentärflagg[a];-] {+par-
lamentärflagg[a];+} ~ of God hist, gudsfred; [a] ~ to aid. [må det vara] nog med gyckel o. d.

1. truck [trAk] I. itr byta, idka byteshandel; schackra, driva geschäft [with med ngn, for om ngt]. II. tr utbyta;
bortschackra, sälja [for mot, för]. III. s 1. byte[shandel]; köp; affär. 2. förbindelse, affärer, umgänge med ngn; I
have no oj with him jag har ingenting otalt med honom. 3. diverse [småvaror], varjehanda; jox; skräp, smörja av.
Midi, [old

4. naturalön, lön utgående i varor i st. f. kontan. ter; sådant betalningssystem: trucksystem [äv. oj system]. 5. Am.
grönsaker.

2. truck [trAk] I. s 1. blockhjul. 2. blockvagn; rull-, trall-, skjut|vagn; truck; kärra med 1—4 hjui; lastbil. 3. jarnv.
öppen godsvagn; boggi. 4. »i- flaggknapp. II. tr transportera, forsla på

godsvagn.

1. truckage [trA'kidg] s aid. byte[shandel].

2. truckage [trA'kidj] s godstransport, [-fraktkostnad].-] {+frakt- kostnad].+}

truckle [trAkl] I. itr krypa, böja sig i stoftet, falla undan, svansa [to för ngn; for a th. för att vinna ngt]. II. S
rullsäng att skjuta in under högre säng [vani. Oj-bed].

truck-shop [trA'kJop] s trucksystemsaffär se 1.

truck III. 4. truculenilce [trA'kjulanjs, tru;'-], -cy [-si] s råhet, vildhet; grymhet, -t [-t] a° rå, barbarisk, vild; grym;
av. grov, ohövlig, trudge [trAdg] I. itr o. tr traska en väg [fram].

II. s traskande, [fot]vandring. trudgen [trA^an] (oriktigt trudgeon [-]) s; oj I [stroke] slags kastsim, trudgeon.
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trust

true [tru:] I.al. sann, sannfärdig, faktisk, verklig; a oj story ev. en sannsaga; a /» thing ett sant ord; the same thing
is oj of (concerning) detsamma gäller om; come /» slå in, besannas, gå i uppfyllelse; hold (be) /» hålla streck,
gälla, äga giltighet [of [i fråga] om, beträffande]; make o. besanna; [it is] /» kon-cessivt det är sant, visserligen;
/» to the letter bokstavligen sann. 2. riktig, rätt, egentlig, precis, exakt; vederbörlig ordning; rättmätig & gare;
äkta poesi; Toj Copy Rätt avskrivet intyga. 3. trogen, trofast [to mot] isht i vissa uttryck: ~ to life
verklighetstrogen; /» to nature natur-trogen; ~ to o. s. trogen sin övertygelse, karaktärsfast; /» to time precis på
utsatt tid; /» to o.'s word (promise) ordhållig; /» as steel trogen som guld. 4. åid. hederlig, ärlig, redbar. 5. rät [=
straight]. 6. ~ stomach zooi. löpmage. II. adv 1. sant i vissa uttryck [speak (tell) /»]. 2. % fullkomligt, precis,
exakt. III. tr av-, injpassa, justera mekanism o. d. [av. /» up], räta. /»-blue [-blu:] I. a 1. äktblå. 2. [tvätt-] äkta,
princip fast, ståndaktig, trogen. II. s en man av äkta skrot och korn, trogen anhängare. '»•born [-bo:n] a äkta barn;
biidi. av. sann [a /» patriot]. /»-bred [-bred] a rasren; biidi. äkta, gedigen, fulländad [a /» gentleman]. /»-hearted [-
ha:'tid] a? trohjärtad, uppriktig. /»-love [-1av] s 1. den älskade; trolovad; ~ knot kärleksknut [äv. true-lover's
knot]. 2. hot. ormbär, /»ness [-nis] s 1, trohet [to mot]. 2. riktighet; tillförlitlighet. 3. faktiskhet, verklighet.



truepenny [tru/peni] s F åid. hederspascha.

truffle [trAfl, tru(:)fl] s tryffel. ~d [-d] a tryf-ferad.

trug [trAg] s mjölkbunke »v trä; spånkorg tor

trädgårdsalster.

truism [tru(:)'izm] s självklar (banal) sanning, truism.

truly [trur'li] adv 1. sant, verkligt, uppriktigt [<» grateful]; i ordets sanna mening demokratisk. 2. riktigt, exakt;
vederbörligen; med rätta; ~ or falsely med rätt eller orätt. 3. troget. 4. åid. ei. lut. i sanning, sannerligen. 5. i brev
Yours [ivery] <» Med utmärkt högaktning, Högaktningsfullt; that won't do for yours /» skämts, det gillar inte
undertecknad.

1. trump [trAmp] s åid. ei. poet. trumpet; the last /», the /» of doom domsbasunen.

2. trump [trAmp] I. s 1. kortsp. trumf, trumfj-kort, -färg; ace of /»s trumfäss; <» card trumf[kort]: hearts are ojs
hjärter är trumf; play ojs spela trumf [when in doubt play /»s]; put a. p. to his /»[s] Midi, sätta ngn på det hala, gå
illa åt ngn; turn up /»s F biidi. slå väl ut, lyckas. 2. F heders|knyffel, -prick; förträfflig människa [he is a regular
/»]. II. tr ta med trumf, sticka; <» up Midi, hitta på,

+ duka upp eu lögn. III. itr spela trumf, trumfa.

trumpery [trA'mpari] I. s l.biiuggrannlåt; skräp.

2. nonsens. II. a om falsk yta bedräglig, sken-, ytlig, ihålig, värdelös; obetydlig.

trumpet [trA'mpit] I. s 1. trumpet; signalhorn; blow o.'s own o* biidi. stöta i basun för sig, framhålla sig själv. 2.
hörlur [äv. ear-oi], 3. trumpetare; biidi. förkunnare av ngns lov o. d. 4. gällt, starkt ljud som av en trumpetstöt. II.
tr [ut]trumpeta; isht biidi. utbasuna [av. /» forth]. III. itr blåsa (stöta i) trumpet, trumpeta äv. om elefant. <»-Call
[-ko:l] S trumpetstöt; bildl. signal tiii handung o. d. /»er [-a] s trumpetare; be o.'s own /» biidi. förkunna sitt eget
lov. /»-major [-meid3a] s & regementstrumpetare. /»-shell [-Jel] s zooi. trumpetsnäcka.

truncatlle [trA'gkei|t] I. tr stubba; stympa äv. geom.; av|skära, -hugga, -klippa, bortskära ic, äv. bildl. II. a tekn. o.
vetensk. stympad [äv. /»d]. -lon [- - Jn] s stympning; av-, bort|skäming

truncheon [trA'nJn] s 1. kommandostav. 2. po-lisbatong. 3. åid. [knöl]påk; kort käpp.

trundle [trAndl] I. s 1. litet hjul, trissa; vals, rulle. 2. låg rull-, skjutjvagn. 3. hopfäiibar rull-

säng att skjuta in under högre säng [äv. /»-Jed]. II. tr o. itr rulla, trilla. /»r [-a] s S F kricket kastare [ — bowler].

trunk [trAgk] s 1. [träd]stam av. büdi.; huvudj-del, -gren. 2. kroppens bål. 3. byggn. pelar-, kolonn|skaft. 4.
koffert. 5. tekn. luft- &o trumma, ledning. 6. zooi. snabelj S äv. näsa. 7. pi. ojs knäbyxor; Am. sport-, sim|byxor.
8. åid. rör, tub. /»-breeches [-briNtJiz]s hist, pluder-hosor [av. /»-Åosc]. /»-call [-ko:l] s interur-bansamtal. /»-line
[-lain] s 1. järnv. stambana. 2. telef, huvudlinje, /»-road [-roud] s huvud-, landsjväg. /»-wire [-waia] s huvud-
telegraflinje.

trunnion [trA'njan] s tekn. [sväng]tapp; X ka-nontapp.

truss [trAs] I. ir 1. byggn. förstärka, stötta t. ex. bro med spännvork. 2. kokk. sätta (binda) Upp få-gel före
stekning. 3. åid. binda [ihop, OID, Upp]; fästa Upp håret med nålar &c; dra[g&] åt, rätta till sina kläder [äv. *»
Up]. 4. /» up åid. hänga 1 galge. 5. åid. om rovfågel gripa byte. II. S 1. byggn. spänn-, hängiverk; tak|lag, -stol;
kragsten, konsol. 2. höknippa, bunt av viss vikt. 3. stor blomklase. 4. kir. bråckband. 5. «£> rack stropp,
/»•bridge [-bridj] s galler[verks]bro. /»ing [-ig] s byggn. hängverk. /»-maker [-meika] s bandagist.

trust [trAst] I. s 1. förjtroende, -tröstan, tro, tillit [in för, på, till]; put (place, repose) o.'s oj in sätta sin lit till,
förlita sig på ngn; a man of great /» en mycket pålitlig (vederhäftig) man; in high oj högt betrodd; position of oj
betrodd ställning; on /» på tro och loven; take everything on /» godtaga allting [utan vidare], anamma vad som



helst [på god tro]. 2. förvissning, gott hopp. 3. hand. kredit [isht on /»]. 4. ansvar ar ngt som »nWr-
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trötts en; omvårdnad; förvar; vård; beskydd; jur. förvaltning, kuratel; koll. förvaltningsnämnd; breach of ~
trolöshet [mot [-huvudman];-] {+huvud- man];+} commit a th. to a />.'s ~ överlämna ngt i ngns vård, deponera
ngt hos ngn; be held in be under om egendom o. d. förvaras, förvaltas, stå under administration. 5. jur. anförtrott
gods, depositum. 6. förtroendeuppdrag, värv [in public 7. sammanslutning, förbund; stiftelse; hand. trust,
syndikat. 8. * pålitlighet, vederhäftighet. II. tr 1. lita (förlita sig) på, sätta tro till, hysa förtroende för, tro ngn om
gott; ~ me for the fact tro mig, så förhåller det sig; ~ me to do that lita på att jag gör det; never ~ me if 3ag vara
en skurk, om det inte &r s& I wouldn't ~ him out of my sight jag skulle . inte våga släppa honom ur sikte; he
wouldnH /x/ himself in Russia han skulle inte känna sig säker i Ryssland. 2. med att-sats «i. inf. vara förvissad
om, hoppas, tro [fullt och fast]. 3. [an]förtro ngn ngt, betro ngn ngt [with med], överlämna, -antvarda [to åt; ^ a p.
with a th~ a th. to a p.]; förtroendefullt deponera (placera) [in a place]. 4. hand. ge (lämna) kredit åt [for på], III.
itr lita, förlita sig, förtrösta, tro [in {to) på]; ty (trygga) sig [to till]; ~ in God förtrösta på Gud; ~ to God for the
rest lägga det övriga i Guds hand; ~ to luck lita på slumpen (turen); it won't do to ~ to memory for these things
därvidlag duger (går) det ej att lita på minnet. nu-deed [-di:d] s jur. överlåtelsehandling; fullmakt.

truth [tru:{>, pi. -{>s, -öz] s 1. sanning, sannfärdighet, sanningsenlighet, verklighet,faktiskhet; [ithe] ~ is I saw
sanningen är att jag såg; the ~ of the matter sanningen, [det verkliga] sammanhanget; say (speak, tell) the ~ säga
sanningen, tala sanning; to tell the to tell satsforkortn. sanningen att säga; tell a p. some home ^s säga ngn bittra
(beska) sanningar; keep to the ~ hålla sig till sanningen [vid edgång tell the the whole and nothing but the I know
for a that jag yet säkert att; in ~ litt., of a ~ &id. i sanning, sannerligen [i utrop är. lid.]. 2. riktighet, noggrannhet,
exakthet, regelbundenhet; precision i mått, avpassniog o. d. 3. ärlighet, redbar-hefc, rättrådighet. 4. om konst &c
verklighetstrohet, realism; ~ to nature naturtrohet.

5. aid. tro[fast]het, plikttrohet, ^ful [-ful] a° sannfärdig; sann, riktig; om konst &c verklighetstrogen. oJess [-lis] a
1. falsk, oriktig framställning. 2. &ld. trolÖS, falsk person, try [trai] I. tr 1. försöka [med], pröva, prova i allm.
bet. to do; F ~ and do dock icke i förflutet tempus]^ ~ not to inf. försöka låta bli att;

a fall with a p. söka fälla (lägga ned) ngn i brottning, biidi. mäta sina krafter med ngn; ~ o.'s hand at försöka sig
på ngt, pröva sina krafter på ngt; he tried all he could han uppbjöd hela sin förmåga, han ansträngde sig till det
yttersta. 2. göra försök (experiment) med, prova; prov|köra, -segla; undersöka experimentellt; ~ a door ta i en
dörr för att känna om den är list. 3. om svårighet, sjukdom o. d. plåga,

pina; pröva; anstränga, matta, kosta på, ta på ngns krafter. 4. jur. behandla, undersöka ett mài; ställa inför rätta,
[för]höra, rannsaka; döma aiia är. Midi. [for för, angående brott]. 5. smälta [ut] [olja ur] späck [yanl. ~ OUt\. 6.
snick. 8läthyvla. 7. åld. rena, skeda metaller fvanl. u är. denna gång. ~ing [-ig] a° ansträngande, påkostande,
krävande, besvärlig, brydsam [to för]. ~sail [-s(ei)l] s »i* gaffelsegel, tryst [tr(a)ist] àid. eg. skotti. I. s 1.
möte[splats] isht i vissa uttryck: break os Utebli från ett avtalat möte (mötet); keep ~ infinna sig till ett möte
(mötet). 2. skotsk marknad. II. tr bestämma [plats ei. tid för] möte med ngn. tsar [tsa:] s tsar [ar. czar, tzar].
~evltch m. a.

s« czarevitch &e. tsetse [tse'tsi] s zooi. tsetsefluga. t. t. I. [ti:' ti/ e'l] förkortn. for to take leave. tub [tAb] I. s 1.
smörbytta, balja, eå, tina; ss. mått är. fat, kagge, tunna; tale of a ^ &id. am-saga, rövarhistoria; let every ~ stand
on its own bottom ordspr. låta var och en sköta (svara för) sig själv. 2. badkar; F [morgon]bad. 3. skämta, el.
föraktl. om klumpig båt bytta, skrov, åbäke; roddsport övningsbåt. 4. S predikstol. II. tr o. itr F 1. bada i badkar.
2. roddsport träna [sig] i ömingsbat. o.bing [-ig] s är. grurt. [-[vattentät]-] {+[vatten- tät]+} väggbeklädnad,
förtimring i sobakt. ~bish [-ij] a rund, trind, knubbig, korpulent. ~by

[-i] a 1. se föreg. 2. om stränginstr. dov, ihålig klang.
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tube [tju:b] I. s 1. tub; rör av. anat.; slang. 2. anat. kanal, gång. 3. bot. pip. 4. cylindrisk tunnel för underjordisk
järnväg; F underjordisk järnväg {take the Tgo by 5. [-rörpost[led-ning].-] {+rörpost[led- ning].+} 6. åid. teleskop.
II. tr förse med rör, sätta in rör i. tuber [tju/ba] s 1. naturv. knölpghet], ntYäxt, svulst, knut. 2. potatis. 3. tryffel
el. annan

underjordisk svamp.

tuberclile [tju:'b|a(:)kl] S 1. naturv. liten knöl, Utväxt, knut, vårta. 2. läk. tuberkel. -ular [-[-a/-kjula]-] {+[-a/-
kjula]+} 1. naturv. knölig, knutig. 2. iäk. tuberkulos. -ulosis [-a/kjulou'sis] s iäk. tuberkulos. -ulous [-a/kjulas] a
iäk. tuberkulos, tuberllose [tju:'bar|ous, oriktigt tju/brouz] I. s bot. tuberos. II. [-ous] a se följ. -OUS [-as] a°
naturv. o. läk. knölig, knutig, tuberös. tubful [tA'bful] s en [hel] balja (tunna &c) full

med ngt.

tubing [tju/big] s 1. koii. rör[ledning]; slang.

2. en rörlängd se äv. tube II. tub-llpreacher [tA'b|pri:tJa] s wrakti. frikyrkopredikant. -thumper [-f>Ampa] s
förakti. svavelpredikant; högröstad [gatu]talare. tubulllar [tju:'bjul[a] a° rörformig, rör-; ^ bridge rörbro, -e [-] s
litet rör. -ous [-as] a° se tubular.

T. U. C. [ti:' ju/ si/] förkortn. för Trade Union Congress.

tuck [tAk] I. tr I. fästa (vika, draga, kavla, lägga) Upp skjortärmarna o. d. [vanl. ~ up\. 2. stoppa (vika) in
sängtäcke o. d. [äv. ~ in, ~ up]', Stoppa om ngn i sängen [äv. ~ up]) ~ awaij gömma undan, stuva in [in a corner];
he r^ed himself up in bed han drog täcket [tätt] Om sig. 3. S hänga brottsling [vanl. ~ up]. 4. S stoppa i sig
mängder av mat [äv. ~ away],

II. itr; nv in S lägga in, hugga för sig mat.

III. s 1. veck, invikning, uppslag på kläder. 2. fiskhåv, liten vad [äv. 3. låring på fartyg. 4. S snask, sötsaker. ~er
[-a] s 1. rerr halskrås, rysch. 2. S mat, utfodring.

tucket [tA'kit] s åid. [trumpetfanfar, tusch, tuck-ilin [tA'k|i'n], -out [-au't] s S kalas, [-festmåltid].-] {+fest-
måltid].+} -shop [-Jop] s S kondis, bagarbod. -Up [-Ap] S omstoppning av ngn i säng. Tudor [tju/da] npr; the ~
style byggn. Tudor-

stilen se perpendicular /. Tuesday [tju/zdi, -dei] s tisdag.

tUflla [t(j)u/fa] S geol. tuff. -f [tAf] S gcol. isht vulkanisk tuff.

tuft [tAft] I. * 1. blomkvast, knippe, klase; h&r- ei. skäggtofs; h&rtest; bot. flock; ~ of feathers fjäderbuske. 2.
gnutuva; rassTtigge; buskage; liten dunge. 3. S «niv. adlig student urspr. med torsprydd mössa som kännetn&rke.
II. tr pryda med tofsfar]. [-id] a 1. tofsprydd. 2. buskig, lummig; tuvig mark el. vegetation. -hunter [-hAnta] «
snyltgäst, parasit hos fint folk. <vy [-'i] a° se tufted. tug [tAg] I. tr 1. med kraft draga, släpa, hala;

rycka (slita) i ngt. 2. bogsera. II. itr draga, släpa; rycka [at i, på]; widi. knoga, slita, stå i. III. s 1. kraftigt
ryck[ande], tag, drag; hal-ning; give a ~ at dra (rycka) kraftigt i ngt. 2. bil di. kraftansträngning, -mätning, -prov;
besvär [i had a great ~ to persuade him3; ~ of war sport, dragkamp, bildl. äv. avgörande kamp, en sista dust; now
comes the ~ [of war] nu gäller det. 3. bogser[ång]are [av. boat4. dragrem på vagn. 5. S frielev vid Ktonskoian [ =
colleger].

Tuileries [twi/lariz] npr; the ~ Tuilerierna. tuition [tju(:)i7Jn] s [privat] undervisning; uppfostran. ~al [-1] a
undervisnings-; uppfost-rings-.



tulip [tju/lip] s tulpan, ^omania [-omei'nja] s

tulpan|mani, -vurm isht på i6oo-taiet. tulle [t(j)u:l, tul] s tyll tyg. Tullibardine [tAliba:'di:n], Tulloch [tA'lok] nprr.
tum [tAm] se tumtum.

tumble [tAmbl] I. itr 1. tumla över ända, ramla omkull (ned), falla; stupa; stappla, smiva [iover på]; om byggnad
&c störta ned (in), falla ihop äv. bildl. [alla ofta med adv. ~ doion, ~ over], i. om vågor rulla, vältra sig, vräka;
kasta sig [av och an] oroligt i sängen; vräka sig, tumla [into bed, out of bed]', F rusa, störta [up the stat'rc]; ~ m S
gå och lägga sig, krypa till kojs. 3. göra volter (luftsprång). 4. oförmodat stöta i hop med, träffa på ngn; råka i
olycka [on med, på, into i]. 5. ~ to S komma underfund med, begripa; få smak för, gilla. II. tr 1. vräka (kasta,
skuffa, knuffa) omkull (ned, ut &c) [äv. ~ down, ~ out; into ivned i]; ~ into ruins slå i spillror äv. Midi. 2. kasta
(slänga) omkring huller om buller; ställa till oreda (villervalla) bland (i), rota (röra) i ngns lådor o. d.-, skrynkla
(knyckla) till; rufsa till; ~ together Vräka (röra) ihop allt möjligti en enda röra. 3. fälla, skjuta ned fågel o. d. 4. *
snoka (titta) igenom ngt i och för granskning; flyktigt granska, fara över. III. s 1. fall, nedstörtande; kullerbytta;
he had a nasty han ramlade och slog sig illa (otäckt). 2. oordning, villervalla, röra [things were all in a <v-bug [-
bAg] s zooi. tordyvel [av. r^-dung], ^[-]down [-daun] a attr. fallfärdig, förfallen. [-a] s 1. akrobat. 2. dricksglas
utan fot; förr tumlare. 3. tumlett slags tamduva. 4. tillhållning på lås. 5. t leksak 'troll gubbe' 4 tumbling
[tA'mblijg] s 0. a° tumlande &c; se

tumble, -y [-] a $ se tumbledown. tumbrllel [tA'mbrjal], -II [-il] « 1. vipp-, tipp[-karra, isht gödselkärra. 2. &
ammunitionskärra.

tumellfaction [tju:mi|fæ'kfn] s svullnad; svulst, -fy [- -fai] I. tr göra svullen, låta svälla [upp], förorsaka svullnad
hos (på). II. itr svullna, svälla [upp], tumld [tju/mid] o° 1. svullen, uppsvälld. 2. svulstig, bombastisk stil o. d. ~ity
[--iti] s 1.
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svullnad; uppsvälldhet. 2. om stii &c [-svulst[ig-het].-] {+svulst[ig- het].+}

tummy [U'mi] s barnspr. lilla magön fförvräagn. av stomach

tumour [tju-Zma] s svulst, böld, tumör [Am. [-tumor].-] {+tu- mor].+}

tumtum [tA'mtA'm] s entonigt klinkande [ljudJ från

stränginstrument.

tumular [tju/mjula] a i form av (bildande) en kulle (hög), kullig. ~y [-ri] a 1. se föreg. 2. grav- [rv, stone]. tumult
[tju/niAlt] s 1. tumult, upplopp, larm, bråk, villervalla, oro. 2. om passioner, glädje, sorg o. d. våldsamhet, uppror,
uppsluppenhet, förvirring, skakning. ~uary [- -juari] a° 1. om trupper, strid o. d. oordnad, odisciplinerad, tu-
multuarisk, upprorisk forces]. 2. larmande, bullrande, bråkig, stormig, häftig, orolig av. biidi. 3. förvirrad,
kaotisk; brådstörtad. "wUOUS [--juas] a° se füreg., isht 2. o. 3. tumul us [tju/mjullas] (pi. -i [-ai]) s lat. grav|hög,
-kummel.

tUn [tAn] I. s tunna, fat [vanl. cask]; rymdmått för vin m. m. tunna [ = 2 pipes = 252 gallons — onikr. 1145 1].
II. tr tappa vin på fat [äv. ~ up], tunable [tju/nabl] a° väljklingande, -ljudande,

melodisk, harmonisk, tun-bellied [tA'nbe^lid] a med mage som en

tunna, tjockmagad, trind. Tunbridge [tA'nbridg, tA'm-] npr; ~ ware trämosaik. ~ Wells [-we'lz] npr badort, tune
[tju:n] I. s 1. melodi; låt; change oSs sing another ([iw] a different) ~ biidi. stamma om (ned) tonen, ta skeden i
vacker hand.

2. mus. ett instruments riktiga Stämning; Samklang, harmoni av. biidi.; be in ~ (out of



om instrument vara stämd (ostämd); biidi. vara i lag (olag), vara (icke vara) tillfreds med sin omgivning [with]',
keep in ~ hålla tonen, sjunga rent; put in ^ stämma instrument; sing in ~ (out of sjunga rent (falskt).

3. lynne, humör, stämning; out of ~ på misshumör. 4. belopp, summa i uttr. to the »w of till ett belopp av [icke
mindre än]. II. tr 1. stämma instrument; äv. bildl.; r^d to a solemn mood stämd till allvar, allvarlig till mods. 2.
anpassa [to efter]; bearbeta ngn i visst syfte; ~ up göra båt o. d. tävlingsduglig, justera, trimma. 3. poet.
uppstämma, sjunga lovsång; låta ljuda. III. itr 1. stämma, vara i samklang; biidi. harmoniera [with med];

in radio ställa in pà viss vftgtängd; ~ up stämma upp, börja spela (sjunga); om orkester Stämma instrument före
musiknummer. 2. ljttdft, to-

na. ~able [-abl] se tunable. ~fu1 [-f(u)l] a° melodisk, harmonisk, klangfull; musikalisk. sv/ISSS [-Hs] a° i.
omelodisk, sträv, skärande ton o. d. 2. Stum, ljudlös, om instrument tyst. »vf [-a] s pianostämmare. tungsten
[tA'gstan, -en] *' 1. kem. volfram. 2. àid. min. tungsten, scheelit.

SUäilü [tju/niK] s i. antik, tiuiika ^äv. = tunicle]. 2. tuaik på klänning. 3. X uniforms-, vapenj-rock; &v.
poiisuaüormsiock. 4. na^urv. hinna, mem-biiixi, hud, tunt hölje; mantel, sv ate [-eit] a naturv. försedd med hinna
(hölje &o), hudbeklädd. [-1] S rom. kat. tunika del av [bis-kopsjskrud, använd vid nattvardsfirande.

tuning [tju/nig] s stämjmande, -ning av instrument, se äv. tune IL, III. ~-fork [-fo:k] s stämgaffel. ^-hammer [-
hæma], ~-key [-ki:] s stäm|hammare, -nyckel. Tuiiis [tju:'nis] npr. o^ia [--ia] npr Tunisien.

^iän [--ian] I. a tunisisk. II. s tunisier. tunnage [tA'nid3] se tonnage. tunnel [tAnl] I. si. tunnel; under jordisk
gång. 2. gruvt. stollgång. 3. anat. kanal, hörselgång. 4. trattformigt nät [av. II. tr o. itr [an-]

lägga (borra) en tunnel [genom «i. under], tunny [tA'ni] s zooi. tonfisk [äv. ^,-Jish]. tuny [tjur'ni] a F melodisk,
smekande melodi, tup [tAp] I. s gum se. II. tr bejspringa, -täcka, tuppence [tAp'ans] F = tioopence. xuquoquü
[tju:kwou'kwi] (lat. 'du också') s gensvar med samma mynt, lika för lika.

turban [ta:bn] s turban. ~ed [-d] a turbanklädd.

turbary [ta-/b ar i] s torvmosse, turbiti [ta/bid] a° X. grumlig, tjock, oklar vätska. 2. biidi. förvirrad, virrig;
dunkel, ~ity [--iti], ^ness [-nis] s grumlighet; förvirring

&c se föreg.

turbinüaie [ta/binlit] a naturv. snurrformig; snäckfoimigt vriden, spiralvriden moiiusk; bot. omvänt konisk. -e [-] s
turbin [air steam

turbit [ta'/bit] s ?,ooi. måsduva. turbo? [ta'/bat] s zooi. piggvar. turbüiünllce [ta:'bjulan|s] s oro, förvirring; tumult,
orolighet; stormens &c våldsamhet, häf-tignet. -i [-t] a° orolig, upprörd; upprorisk, oregerlig, bråkig; häftig;
stormig äv. biidi. Turcoll- [ta:'ko(u)] i sms. turkisk- [^-Italian],

•man se Turkoinan. turd [ta:d] s P track, lort. tureen [t(j)uri:'n, ta-] s soppskål, terrin. Turenne [tjure'n, av. fr. utt.]
npr. turf [ta:f] I. (pi. [-s] o. furpes [ta:vz]) s 1. [gräs]torva; koll. torv; [bränn]torv [van). peat]. 2. the ~ travsport
kapplöpningsbanan: hast|-kapplöpningarna, -sporten, travjsporten, -tävlingarna; the gentlemen of the ~
hästsportens utövare [och vänner]; be on the ~ deltaga i häflttävling[ar] äv. ss. [professionell] vadhållare. II.

tr torvtäcka, bekläda med torv. *w«n [-n] a torvbeklädd, torv-. ^Ite [-alt] s hästsports-en tuai as t [äv. ~[-]man]. ^-
mttr [-mua], -ineee [-mos] s torvmosse, ^-seat £-si:t] s torv-, gräsjbänk. [-i] a 1. torvbevuxen; gräsklädd. 2.
hörande till hästsporten, häst-sportsimäftsig, -intresserad. turfMeenüee [taidge'snis] s 1. svullnad, upp-
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aväll|dhet, -ande. 2. om stil o. d. svulstighet, onatur, -t [-t] a [upp]svällande. turgld [ta/djid] a° 1. svullen,



uppsvälld. 2. om atii o. d. svulstig, uppstyltad, ^ity [- - iti] s 1. svullnad, uppsvälldhet. 2. svulstighet

i stil o. d.

Turin [tju:'rin] npr.

Turk [ta:k] s 1. turk; the o» av. koll. turk|en, -ar-na; the Grand (el. Great) ^ storturken. 2. muhammedan; tum ~
bli muhammedan. 3. bråkstake, vilddjur, barbar, turk. Turkestan [ta:kistæ'n, -a*/n] npr. Turkey [ta:'ki] npr
Turkiet; ^ carpet turkisk matta; ~ com turkiskt vete, majs Evani. Indian corn]; ^ leather turkiskt skinn, saffian; ^
red turkiskt rött; ^ stone a) turkos; 6) turkisk oljebrynsten; ~ wheat — ~ corn. turkey [ta:'ki] s kalkon, *v,-cock [-
kok] s kalkontupp. <%<-hen [-hen] s kalkonhöna. Turkllish [ta:'k;ij] I. a° turkisk; ~ delight fyr-kantig
marmeladbit. II. s turkiska [språket], -o- [-o(u)] se Turco-, -[o]man [-oman] (Pi.

[-z]) s 1. turkjmen, -oman jjav. attr.]. 2. turkmen[i]ska [språket], -'s-cap [-skæp] * bot. 1. krollilja. 2.
melonkaktus, -'s-head [-shed] $ & turbanknop slags knut. turmalin[e] [ta:'mali(:)n] se tourmalin[e]. turmeric
[ta/marik] * bot. o. farm. gurkmeja. turmoil [ta/moil] s oro, jäkt; villervalla, virr-varr; tumult, larm; jäsning,
gungning, osäkerhet.

turn [te:n] I. tr 1. vända [på], vrida [om, på]; skruva [på]; snurra [på], svänga [runt]; veva; sno [o.'8 head; key;
door-handle; screw; wheel; string]) the fall a mill fallet driver en kvarn. 2. svarva av. biidi. [*x> a compliment];
dreja lerkärl; [ut]forma, gestalta, [ut]mejsla [poetry]. 3. kröka, böja runt; välva [arch],

4. vända, rikta, styra, ställa Eo.'s steps towards; o.'s attention to; o.'s anger against; fx* the hose on]; inrikta sin
energi [on på].

5. vända (vika) om [corner]) dubblera,runda, kringsegla [cape]. 6. X kringgå av. biidi.; ~ the enemy1 s flank falla
fienden i flanken jfr 17. 7. för|vandia, -ändra; vända, [för]byta [iinto, to till, i]; med adj. göra £== make, render],
8. översätta, -flytta [Greek into English; prose into verse]. 9. göra yr [i huvudet]; biidi. a*, förvrida burudet p&
ngn E^ o jp.'« head (brain)]• göra ngn förryckt. 10. av|vända, -värja [blow]) avleda, leda [bort] från spår, kurt,
tankebana o. d. Eranl. <v off]. 11. Skicka bort, avvisa Eranl. away, ~ out]. 12. hand. omsätta pengar E&r. ~
over]. 13. hälla; tappa ratten [into i]. 14. tänka över, begrunda, överväga E&v. ~ over]. 15. göra mjölk o. d. sur,
komma ngt att surna (skåra sig). 16. fylla år, uppnå aider [he has f^ed forty]) ar. pass, be r^ed [* of"] forty ha
fyllt 40 kr. 17. idiomatiska uttryck ~ to account utnyttja; »v» o*s back vända ryggen till, gå sin väg; o.'i back
upon a p. vända ngn ryg-

gen; 'x/ the balance (ei. scale) se 1 scale 1.1.; ~ bridle om ryttare vända om, kasta om hästen; ~ cart-wheel hjula;
<"v colour vani. ej om pers. skifta (ändra) färg; ~ the edge of trubba av, biidi. bryta udden av; ~ a p. round o.'s
[little] finger linda ngn kring sitt lillfinger; ~ a p.'s flank biidi. överlista ngn (jfr ovan £.); not rsj a hair vàfra
fullkomligt lugn (oberörd); ~ o.'s hand to ta itu med, försöka sig på ny uppgift; ~ loosz släppa lös (ut) djur [på
bete]; ~ low skruva ned E~ the gas low]; ~ a somersault slå en kullerbytta; ~ a p.'s stomach kvälja, äckla ngn; ~
and twist vrida och vända.på ngt. 18. med adv. ~ about vrida och vända på; biidi. av. överväga; ~ adrift låta driva
(lämna) vind för våg; ^ aside av|vända, -värja, -lägs-na; ~ away vända (vrida) bort Eo.'s head]) biidi. av. slå bort
med ett skämt; avskeda, köra bort, ut-, av|visa; av|vända, -värja; ~ back vrida tillbaka; driva (slå) tillbaka fiende;
~ down vända [upp och] ned; skruva ned gas, lafapa; vika ned krage; vika [in] ett blad i bok; F av-, tillbakavisa
anbud; ~ down abed vika upp täcket; ~ in vända (vika) in[åt]; köra (skicka) in; jordbr. plöja ned; ~ off vända
(vrida) bort; vrida (stänga) av kran o. d.; köra bort, avvisa, avskeda; avleda, leda bort från bana; vända (slå) bort,
avleda uppmärksamheten från [he ~ed it ojf with a laugh]: avjvän-da, -värja, parera av. biidi.; till-, avjverka,
expediera, prestera, skaka ur ärmen, utföra iatt ooh lekande; S [samman]viga; S hänga brottsling; ~ the hands up
kalla alle man [upp] på däck; S frigiva f&nge; S ge upp [spelet]; it up S ge tappt. II. itr 1. svänga, snurra [runt],
rotera, vrida sig [about, on, round omkring; the earth on its axis]) vända sig [om]; left (right) vänster (höger) om!
~ to the left (right) göra vänster (höger) om jfr 3. 2. om samtal o. d. röra sig, handla [on om]. 3. taga (vika) av at
visst wii [to the left]* 4. Tända sig mot, tiii; biidi. av. ta sin tillflykt tiii; styra
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sina steg, bege sig [against, on mot i öenti. bet.-, to mot, till; towards i riktning mot; ~ from one th. to another; ~
to God in o.'s trouble];

to a booJc anlita (rådfråga) en bok; to an occupation slå sig på (ägna sig åt) ett yrke (en sysselsättning). 5. vända
om [= ~ back]; om vind o. d. vända sig, slå (springa) om; the fever has febern har gått tillbaka. 6. förjvandlas, -
ändras, övergå, vändas [into, to till, i]; * ändra sig, bli annorlunda. 7. hastigt bli pale av. blekna; ~ Socialist], 8.
om mjölk o. d. surna, skära sig. 9. skifta färg £ — colour]. 10. om råg ge utslag. 11. om röst vara i målbrottet. 12.
% återvända [vanl. return]. 13. $ resultera [to i], lända, bli tin nytta to account]. 14. Idiomatiska nttr. his brain
(ei. head) »*ed han blev yr i huvudet; his hair had >>ued hans hår hade grånat; his head has ~ed ^ av. han har
blivit [alldeles] förryckt ('snurrig') jfr ovan; like rsus to like kaka söker maka; all ~s to his profit allt går honom
väl i händer; his stomach han får kväljningar (blir illamående); not know which way to ~ isht biidi. inte veta vart
man ska ta vägen (hur man ska vända sig); the weather fair det klarnar [upp]. 15. med adr. el. prep. ~ about vända
sig [om] fvani. ~ round]; röra (flytta) sig; ~ aside stiga åt sidan, yika undan; ~ away vända sig bort; ~ back vända
om, vända [och gå tillbaka]; % återvända, komma tillbaka [vanl. return]; ~ down vända (böja, kröka) sig ned[åt];
vara vänd (böjd &o) nedåt; vika (taga) av i riktning ned[åtj; ~ in vända (böja &a) sig inåt; vara vänd (böjd &c)
inåt [his toes ~ in]; gå in i sin bostad o. d.: F eg. •!> törna in, gå till kojs, lägga sig; ~ into vika (svänga, slå) in på
gata, väg o. d.; se äv. II. 6.; <v» off vika (taga) av [to the left]; ~ on prep, svänga (rotera) kring; bero på; fara ut i
smä-delser DIG t ngn; se äv. II. 2., 4.i ~ out vända (böja &o) sig utåt; vara vänd (böjd &c) utåt; gå (bege sig) ut
ur »ia bostad; gå man ur huse;

rycka ut fr&n kasern o. d.; F «g. 4* törna ut, stiga upp [äv. ~ out of bedfy strejka [äv. ~ out on strike]; utfalla, slå
väl ut, sluta, avlöpa [well, badly, for the best]; arta sig till, bli [she has f^ed out a pretty girl]; [slutligen] befinnas
vara [he ~*ed out a humbug]; he ^ed out to be ei. it ed out that he was det visade sig att han var; if all out well av.
om det vill sig väl; nw over väada sig [om], rulla över p& andra sid#n el. ett rarr; välta, stjälpa [omkull]; kantra;
please ~ oyer! vid läsning vänd! ~ round vända sig [om]; rotera, svänga (gå) runt; biLdl. svänga om till annan
äsk&dning; hi8 head (el. brain) ^ed round det gick runt för honom, han blev yr i huvudet; ~ to [tu:'] *dv. börja,
sätta i gång med arbete; ~ to pr«p. öv er-, återgå till s« äv. 4., 6.;turn-oo at
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skoraten. ^coat [-kout] s överlöpare, väderflöjel, vindböjtel. -cock [-kok] s kranskötare i vattenledningsverk. —
down [-daun] a dubbelvikt krage. -ed [-d] a vänd; vriden; böjd; svarvad; sur[nad] &o se tum I.; ~ commas
citationstecken; ~ of se turn I. 16; ~ up [with red] om rock o. d. försedd med [röda] uppslag; with a o* up nose
med uppnäs^ [ss. attr. av. ~-«£>]. Turner [ta/na] npr.

turner [ta:'na] s svarvare; drejare av lerkärl. ~y [-ri] s 1. svarv|ning, -aryrke. 2. svarvat arbete. 3. svarvarverkstad,
turning [ta:'nig] I. s 1. vändning; vridning; rotation, varv; svarvning; utformning; [-krök-[ning]-] {+krök-
[ning]+} &c se tum I. o. II. 2. gathörn; avtagsväg, vägskäl Estop at the next take the first r\j to your right av. tag
av till höger vid första tvärgata. 3. Midi, omslag. 4. pi. s svarvspån. II. a roterande; svängande; slingrande stig; &
kringgående E~ movement] &c se turn I. o. II. ^-iathe [-leiö] s svarv[stol]. ^-plate [-pleit] se turn-table. ~-point [-
point] s vändpunkt; kritisk punkt. ^-table [-teibl] se turn-table. ^•wheel [-wi:l] s 1. vändkors. 2. svänghjul, turnip
[ta/nip] s 1. Dot. rova; kålrot Swedish 2. S rova, dinka iickur. turnllkey [ta:'n|ki:] s fångvaktare i fängelse, vakt-
konstapel. - -out [-au't] jU utryckning, uppställning. 2. strejk. 3. anslutning, deltagande. 4. jarnv. sidospår;
mötesplats på smai väg* 5. utrymning, tömmande av lokal, fickor o. d. 6. ut|styrsel, -rustning. 7. ekipage,
häst[ar] och vagn. 8. en fabriks [totala] tillverkning, produktion. 9. tea and ~ tesupé. - [-]over [-ou'va] s 1. kull-,
om|stjälpning; omsvängning äv. biidi. 2. hand. omsättning. 3. dubbelvikt krage [äv. ~ collar]. 4. slags halvrund
frukt-tårta. -pike [-paik] s hi«t. 1. X spansk (ei. fri-sisk) ryttare slags stormhinder. 2. väg-, tull|bom. 3. [stor]



landsväg med tullbommar [äv. road]. - -plate [-pleit] se turn-table. - -screw [-skru:] s skruv|nyckel, -mejsel, -sole
[-soul] s 1. bot. heliotrop. 2. lackmus. -spit [-spit] s stek-

vändare äv. hund använd för samma ändamål. -Stile [-stail] s vändkors. - -table [-teibl] s jarnv. vändskiva. - -up
[-A'p] I. s 1. uppslag i Rera bet. 2. slump, hasard; S sport, oväntad tur vid vadhållning. 3. boxningskamp;
slagsmål, bråk, gruff. II. a uppvikt; uppåtvänd; uppfällbar sittplats; /v/ nose uppnäsa, turpentine [ta:'pantain] s
terpentin, turpitude [ta:'pitju:d] s skändlighet, nedrighet, usel het.

turpt [ta:ps] s F terpentinolja [turpentine oil]. turquoise [ta:'k(w)oiz, -kwa:z] s min. turkos, turret [tA'rit] s 1. utet
torn; takryttare. 2. & & pansartorn; ~ gun tornkanon. ^-Ship [-Jip] s tornfartyg. <x,ed [-id] a 1. försedd med
[små] torn, tornprydd. 2. tornliknande. turriculate [Uri'kjulit] a försedd med torn. 1. turtle [ta:tl] s turturduva
Evani. r^-dové].

2. turtle [ta:tl] (kon. Pi. s 1. havssköldpadda. 2. sköldpaddsoppa [ = ~»-soup]. 3. tum ~ S i kapsejsa, kantra. ~-
back [-bæk] s

1. sköldpaddrygg. 2. & sköld paddsdäck. -sheil [-Jel] s 1. sköldpadd[skal]. 2. zooi. porslinssnäcka Eav. rv-
cowry]. [-a] s sköld-paddfångare.

turves se turf.

Tuscan [tA'skan] I. a toskansk; ^ pillar bjggn. pelare av den toskanska ordningen. II. s 1. toskanare. 2. toskanska
[dialekten]. ~y [-i] npr Toskana. Tusculum [tA'skjulam] npr.

1. tush [Uj] interj aid. asch! äh! bah! Evani. pshaw].

2. tush [tAj] s hörntand isht på häst.

tusk [tAsk] I. s 1. hugg-, rov|tand, bet[e]. 2. se

2. tush. 3. tand Pa harv o. d. II. tr o. itr [genomborra (rycka upp träd o. d.) med huggtänderna. ~ed [-t] a försedd
med huggtänder (betar). ~er [-a] s djur med betar isht elefant; vildsvin. ~y [-i] a isht poet.; se tusked.

Tussaud [tasou', tu-] npr [Madame Waxworks vaxkabinett i London], tusser [tA'sa] s siags grovt brunt silke Eäv.
~ silk]. tussle [tAsl] I. s strid, brottning, slagsmål, dust av. biidi. [with med, for om]. II. itr kämpa, slåss, nappas
äv. bildl.; konstr. som I. tussock [tA'sak] s 1. grästuva; rugge; t hårtest.

2. se följ. ~-grass [-gra:s] s bot. tussockgräs. tussore [tA'so:] se tusser.

1. tut [tAt] interj fy! tvi! asch! bort det! tyst! Eäv. tut-tut].

2. tut [tAt] s isht gruv. ackord arbete, beting [av. rKj-work].

tuteillage [tju:'til|id3] s förmynderskap av. biidi. -ar[y] [-a[ri]] a beskyddande, skydds- [ängel, saint]; förmyndar-
[care], tutenag [tju/tinæg] s sämre nysilver legering av

koppar, zink och nickel.

tutor [tju:'ta] I. s 1. privatlärare; informator [to åt, för]. 2. i Oxford, Cambridge o. Dublin handledare rör student;
private <v privatlärare för student. 3. Am. docent. 4. jur. förmyndare E= guardian]. II. tr 1. undervisa, handleda,
instruera, Öva ngn Et» i ett ämne o. d.] jfr /. 2. tuk-ta, kuva, tygla; mästra; varna,förmana, ^age [-ridj] s 1.
undervisning, [-[hand]ledning,uppsikt.-] {+[hand]ledning,upp- sikt.+} 2. förmynderskap. ^ess [-ris] s 1.
privatlärarinna, guvernant. 2. [kvinnlig] förmyndare. 'viai [tju:tD*/rial] a° 1. informators-, pri-vatlärar- [duty]) ~
circle studiecirkel. 2. jur. förmyndar- [account]. ~ize [-raiz] tr o. itr undervisa, vara informator &c [åt] se tutor.
*N<ship [-Jjp] »e tutorage 1. tutsan [tA'tsn] s bot. johannesört. tutti-frutti [tu'ti:fruNri:] s tutti-frutti, tu-whit
[tuwi't], tu-whoo [tuwu:'] interj klävitt

uggleskrik.

tuxedo [tAksi/dou] s isht Am. smoking [ = [-dinner-jacket].-] {+din- ner-jacket].+}
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tuyöre [tw(a)i/a, äv. fr. uttal] 8 metall, tätta bläster-rör.

tuzzle [tAzl] se tussle.

twaddllle [twodl] I. itr snacka, babbla, 'dilla'.

II. s snack, nonsens, smörja, trams, -er [-o] s pratmakare. -ing [-ig] a 1. om prat o. a. tram-sig, meningslös, banal.
2. pratsjuk, -y [-i] se

föreg;

twain [twein] àid. ei. poet. I. råkn två, tyenne står ibland efter subst.; ill ~ itu, isär, II. S par, de tu [the ~ of young
lovers

1. twang [twæg] I. itr 1. om sträng o. d. dallra, sjunga, surra, klirra; förakti. knäppa på luta o.d. 2. % tala i näsan
(med näston). II. tr 1.

knäppa [på] en sträng o. d.; Spela melodi o. d. på stränginstrument. 2. uttala (säga) med näston, snörvla. 3.
avskjuta, knäppa av pii från båge.

III. s 1. ljud från sträng o. d. dallrande ton, surr, klirr[ande ljud], knäpp; klang, ton, ljud i aiim. 2. näston [cg.
nasal 3. dialektal brytning [an Irish IV. interj pling! plang! pang!

jfr/.

2. twang [twæg] s obehaglig [bi]smak, lukt; biidi. anstrykning.

twangle [twæggl] itr, tr o. 5 se /. twang I. 7., II. 1., III. 1. [ = resp. twang lightly, a light twang].

Twankay [twæ'gkei] s slags grönt te [eg. ~ tea]. 'twas [twoz, obet. twaz] &ld. el. poet. = it was. tweak [twi:k] I. tr
nypa, klämma a p. by the nose ei. a p.'s nose]; vrida häftigt; rycka i ngt. II. s 1. nyp; hårdhänt vridning; ryck. 2. S
knep, list, trick, tweed [twi:d] s tweed, slags halvkläde. Tweed [twi:d] npr; the ~ flod.

tweedle [twi:dl] itr spela, gnida på fiol [upon]; om floi ljuda, gnälla, ^dee [-di/], ~dum [-dA'm] interj trallala!
trallali! the difference between tweedledee and tweedledum 'en differens utan åtskillnad', en hårfin skillnad,
tweel [twi:l] se twill. tween [twi:n] == between.

tweeny [twi/ni] s F tjänarinna, hjälp åt köksan

och busjungfrun.

tweet [twi:t] I. s [fågel]kvitter. II. itr kvittra, tweezers [twii'zaz] s pi. tång, pincett att plocka

bort hår med [a pair of ~ en tång], twelfth [twelf{>] I. a tolfte. II. s tolftedel. -cake [-keik] s trettondagskaka. T~-
day[-dei] s trettondagen. *Jy [-li] adv för det tolfte. T~-night [-nait] s trettondagsafton [Twelfth Nigth
Shakespearekomedl]. twelve [twelv] I. råkn tolv; the de tolv apostlarna. II. 8 1. talet tolv, tolva. 2. pl. se föij. ~mo
[-mou] s boktr. duodes[format] [äv. 12mo ei. Xllmo]. ~month [-mAnJ)] s vani. a /x; ett år[s tid]; this day ~ i dag
för ett år sedan ei. i dag om ett år. ^pence [-pans] s % en shilling Eattr. twelvepenny]. twentieth [twe'nti|i|>, -tji})]
I. a tjugonde. II. s

tjugon[de]del. -y [-] I. råkn tjugo. II. s taict tjugo; in the -ies på tjugotalet av ett århundrade [om en person he is
in his -ies], -yfold [-fould] a o. adv tjngofaljdig,-t. 'twere [twa:, twea; obet. twa] åid. ei. poet. = i£ were.

twibiil [twai'bil] s 1. poet. o. åid. hillebard. 2.

dial, jordbr. hacka; skära, twice [twais] adv två gånger 3 is 6*]; ~ or thrice ett par tre gånger [vani. two or three
times]', o» the strength dubbelt så stor styrka; ~ as strong dubbelt så stark; think ~ tänka sig för [två gånger]



[before innan]; he did it in n» F han gjorde det i två omgångar [åid.

äv. at [-o] S F en som gör ngt två gånger,

isht en som går i kyrkan två .gånger på söndagen.

Twickenham [twi'knom] npr. twiddle [twidl] I. tr sno mellan fingrarna; fingra på, leka med ngt som man har i
handen; 'V/ 0,'s thumbs (fingers) sno runt med tummarna, biidi. vara sysslolös. II. itr vrida sig, sno runt, snurra.
III. 8 1. snoende mellan fingrarna. 2. släng, krumelur i skrift o. d.

1. twig [twig] tr F 1. komma underfund med, genomskåda, förstå äv. itr. 2. granska, mönstra, syna.

2. twig [twig] s 1. kvist, spö; hop the ~ F kola [av]. 2. slagruta [work (= use) the ~gy [-i] a 1. kvistjlik[nande], -
artad. 2. kvistig, risig, buskig.

twilight [twai'lait] I. s skymning; ibi. gryning; halv|dager, -mörker, svagt ljus; Midi. äv. oklarhet; the ~ of the
gods mytoi. gudarnas skymning, Eagnarök. II. a attr. skymnings-; ibi. grynings-; skum, halvmörk, dunkel av.
biidi., ~ sleep halvslummer, ^ed [-id] a svagt upplyst (belyst) [üv. twilit]. 'twill [twil] = it will.

twill [twil] vävn. I. s tvils, fyrskaftad väv, ky-

pert. II. tr kypra. twin [twin] I. a tvilling- brother, äv. [-^-brother].-] {+^-bro- ther].+} II. s tvilling; the T^s astr.
Tvillingarna. III. itr föda tvillingar. IV. tr para ihop, förena av. widi. ~-born [-bo:n] a tvillingfödd, född tvilling,
twine [twain] I. s 1. tvinnad tråd; snöre; garn; segel-, tagellgarn. 2. ringling; flätverk; vindling; veck; slinga;
härva äv. uidi. 3. * hop-tvinning; om|slingring, -famning. II. tr 1. [hop]tvinna, sno; samman|fläta, -väva av. biidi.
2. vira, linda, vinda, knyta ngt kring ngt (ngn) [\about, aroundyira ei. linda o'm ngt (ngn) med ngt [with]. III. itr
isht om växter slingra (ringla) sig [om varandra] äv. kring ti. över ngt [about, round; over]. twinge [twind3] I. tr
% nypa, klämma; sticka; om samvetskval el. smärtor ansätta, plåga. II. itr känna en stickande smärta (ett styng);
sticka, göra ont, svida. III. s nyp; smärta; stick, styng, sting äv. biidi. of conscience].

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
slangTwining
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Twining [twai'nig] npr.

twining [twai'nig] I. s [hop]tvinning; sam-manflätning; [hop]slingring &o se twine. II. a° slingrande, slinger-
[plant].

twink [twiqk] I. s; in a se [in a] twinkle. II. itr se twinkle I.

twinkle [twigkl] I. itr om ljus tindra, blinka, blänka, gnistra; àid. om ögon blinka, kisa. II. tr Ut|sända, -Stråla
blinkande ljus (blinkljus). III. s blink[ning], blänk[ning], glimt [a humor-ous in a in the ~ (el. twinkling) of an
eye på ett ögonblick, i en handvändning (blink), med ens.

twin-ljscrew [twi'njskru:] s dubbelpropeller, -sister [-sista] s tvillingsyster [ar. twin sister].

twirl [twa:l] I. tr o. itr hastigt snurra, svänga [omkring], virvla, sno, vrida Eav. ~ round]; ~ {twiddle) o/s thumbs
se twiddle. II. s 1. hastig snurrning, svängning, vridning, virvel; dans piruett. 2. släng, krnmejur i skrift o. d.

twist [twist] I. s 1. tvinning; [samman]flätning; vridning; Bnoende; give a ~ to vri'da [på], sno till; ~ of the wrist
gott handlag, händighet. 2. [tvinn]tråd; snöre; maskinspunnet garn; snodd; fläta; t snoddstyrka bos rep. 3. flät-,
rulljtobak. 4. pappersstrut. 5. bakverk fläta; kringla. 6. [led]vrickning. 7. rynkning av Ögonbrynen o. d. 8.
förvridning av anietsdragen, grimas. 9. knut, fnurra pà trad; trassel ofta mmi. 10. tvär krök, bukt, sväng på väg o.
d.; and turns krokvägar, irrgångar, irrande hit och dit. 11. egenhet, särdrag; fsht moralisk el. intellektuell skevhet,
brist, abnormitet. 12. sport, skruv på [tennis]boii. 13. S aptit. 14. S blandning av två [spritdrycker. II. tr 1. sno,
vrida; tvinna, spinna; hop-, samman|fläta [into till]; biidi. äv. sammanväva; ^v off vrida av en bit av ngt; ~ the



lion's tail biidi. pröva [det [-brittiska]-] {+britti- ska]+} lejonets tålamod. 2. vira, linda, fläta ngt kring ngt (ngn)
[round kring, on Över, into in i]; ~ a p. round oSs finger se turn I. 17. 3. snedvrida; vrida ur led, vricka en led. 4.
förvrida anletsdrag [his features were f^ed with pain]. 5. förjvränga, -vanska ngns yttrande [into till en viss
innebörd; tO inf. till att betyda]. 6. sport.

skruva boii se I.12. 7. ^ [down] S sätta (stoppa) i sig mat. III. itr 1. vrida (sno, slingra) sig; snurra about (round)
adv. ei. prep.]. 2. om flod o. d. slingra sig, gå i bukter. 3. om bon ändra riktning genom skruv, skruva sig se I.12.

4. S se II. 7. ~ed [-id] a° snodd, vriden; tvinnad; flätad &o; skruvad tennisboll; biidi. invecklad, tilltrasslad, -
krånglad, svårtydbar. <^er [-a] s 1. tvinnare &c. 2. tvinnmaskin. 3. mmi. ordvrängare, slingerbult. 4. byggn.
bindbjälke.

5. sport, skruvad boll, skruvboll se twist I. 12.

6. Am. tornado, cyklon. 7. S svår nöt att knäcka, bryderi. [-i] a slingrande, biidi. av. oärlig.

twit [twit] tr häckla, pika, förebrå, gå illa åt ngn [with, ibi. for för ngt].

1. twitch [twitj] I. tr 1. rycka ei. draga i ngt; nypa [i]; plåga, ansätta ar. biidi.; ^ a p. by the sleeve draga ngn i
ärmen (armen); off rycka (nypa) av kvist o. d. 2. knäppa på inta

0. d. II. itr 1. rycka, draga, nypa [at i]; kon-vuisiviskt rycka till, skälva; om muskel o. d. sammandragas. 2.
knäppa På tuta o. d. III. s 1. ryck[ning]; nyp; konvulsivisk ryckning, spasm; [stickande] smärta, knip, sting av.
biidi. [his conscience gave him some ^m]. 2. rännsnara

anbragt kring hästs nos vid operation o. d.

2. twitch [twitj] s bot. kvickrot Eav. grass].

twite [twait] s zooi. gulnäbbad hämpling Eav.

-Jinch].

twitter [twi'ta] I. itr o. tr kvittra. II. s 1. kvit-ter; om regn o. d. smatter. 2. skalvande spänning, oro EF.av. mation].
[-ri] a skälvande, nervös, orolig.

'twixt [twikst] = betioixt.

two [tu:] I. rakn två; båda obeton. E~ and ^ make four]; the brothers de båda (bägge) bröderna; a day or ~ ett par
dagar; or three days några få (ett par tre) dagar; ^ and ~ by ~ två och två, två i taget, parvis; cut in ~ skära [mitt]
itu; in ~ twos S F på en sekund, i en handvändning; no ~ of them were alike det var inte två [av dem] som var
lika; of things one ettdera; I know ~ of that F jag vet bättre; put ~ and ~ together bildl. lägga ihop två och två och
dra slutsats; ~ can play at that game det bli vi nog (ska vi

+nog bli) två om se 1. game 1.7. II. s [talet] två, tvåa; by (in) två och två, parvis. <n/-decker [-deka] s tvådäckare.
-edged [-edgd, poet. -eMgid] a tveeggad av. biidi. ~-faced [-feist] a se double-faced. ~fold a ©. adv tvåfal|dig, -t;
dubbel, -t. ~-handed [-hæ'ndid, attr. - - -] a

1. tvåhänt. 2. tvåhands- svärd ». d. som hanteras med båda händerna. 3. tvåmans- [poker]. 4. lika van med båda
händerna, ^-headed [-heNdid] a tvehövdad. <v-leaved [4i:vd] a tvåbladig. ^-legged [-legd, - -id] a tvåbent. ^-
monthly [-mA^nJ)li] a före-, ut|kommande varannan månad, ^-parted [-pa:tid] a tvådelad. pence [tA/p(a)ns] s 1.
värdet av två pence se penny; ~ halfpenny två och en halv pence; not care for inte bry sig det ringaste (ett dyft)
om. 2. förr tvåpencemynt. <%<penny [tA'p(a)ni] I. a 1. tvåpence- [stamp].

2. biidi. billig, värdelös, obetydlig, enkel, simpel. II. s slags svag dricka urs pr. kostande 2 pence per quart Eav. ~
ale (beer)], ^penny-halfpenny [tA/p(e)nihei/p(a)ni] a 1. två och en halv-pennys- E» ~ stamp]. 2. Midi. billig, gott-
köps-, enkel. <%/-ply [-plai] a om tråd o. d. dubbel, tvåtr&dig; tvåskaftad. ^-pronged [-progd] a två uddig, -kloig
gaffel. ~S0me [-sam] isht Skotti. I. a utförd av två, tvåmans-, par- [dance]. II. 8 par personer. ~-Step [-step] *
dans twOStep. ^-tongued [-tArjd] a 1. tvåtungad. 2. biidi. tve-tungad, falsk.
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Tzigane

'twould [twud]=it would.

two-year-old [tu:'jiarouxld] I. a tvåårig, två års. II. s tvååring.

twy- [twai] te twi-.

twyer [twai'a] se tuyere.

Twyford [twai'fad], Tybalt [ti'bslt] nprr.

Tyburn [tai'bain] npr till 1783 avrättningsplats i London; ~ tippet gaigrep; ~ tree galgen. ~ia [- -ia] npr förnäm
stadsdel i London.

Tycho [tai'kjou] npr Tyko. ~nlc [-o'nik] a Tyko Srah.es astronomiska system.

Tydeus [tamdjurs] npr.

tying, tyke, tyler s« resp. tie /., //., tike, tiler.

Tyler, Tylor [tai'la] nprr.

tymp&n [ti'mpjan] s 1. spänd hinna, membran.

2. boktr. däckel p& tryckpress. 3. se /x/lc [-æ'nik] a isht anat. trumlik, trum- [membrane], ~|um [-anam] (pi. -ana
[-ana]) s 1. trumma; tamburin; trumskinn. 2. anat. trum|håla, -hinna. 3. byggn...halvrunt el. tresidigt dörr-,
gavel|fält. 4. slags trampkvarn.

Tyndale, Tyndall [tindl] nprr. Tyne [tain] npr; the ~ flod. Tynemouth [tai'nmau{>, av. ti'nmaf)] npr-.

Tynwald [t(a)i/nWOld] s eg. 'tingvall'; ön Mans lagstiftande församling.

typllal [taipjl] a se typical, -e [-] I. s 1. typ i olika bet.; ur-, mönsterbild; förebild, mönster ar. biidi. [an admirable
of the modern [-athlete].-] {+ath- lete].+} 2. symbol, siDT_<sbild [of för]. 3. boktr. typ, stil[sort], tryck: koii.
typerfat (bold) ~ fetstil; small finstil; in ~ Tara uppsatt; put in ~ sätta [upp], 4. % kännemärke, utmärkande
(kännetecknande) drag. II. tr 1. symbolisera. 2. maskinskriva, skriva på maskin av. itr.; kopiera på maskin it off
in duplicate].

3. % exemplifiera, vara ett typiskt exempel på.

typeli-castlng [taipjka^stig] s stilgjutning [ar. ^-founding]. - -foundry [-fauvndri] s stilgju-teri. - -metal [-metl] s
stilmetall, -r [-a] s skrivmaskin, -script [-skript] s maskinskrivet manuskript. - -setter [-seta] s boktr. 1. sätta-re. 2.
sättmaskin. - -setting [-se%tig] s boktr. sättning; ~ machine sättmaskin. -write [-rait] tr o. itr maskinskriva, skriva
på maskin, -writer [-raita] s 1. skrivmaskin. 2. maskinskrivare, -er8ka [av. typist].

typhoid [tai'foid] iak. I. a tyfusartad, tyfös; ~ fever se ray. n. s [abdominal]tyfus, nerv-feber.

Typhon [tai'fon] npr mytoi. Tyfon.

typhllonic [taifjo'nik] a tyfonartad storm, se raij. -oon [-u/n] s tyfon, tajfun ostasiatisk cyklon el. orkan.

typhllous [tai'fas] a iak. tyfjusartad, -ös. -us [-]

s laji. [fläck]tyfus [av. ~ fever], typillc [ti'pi|k] a (-ically adv) se typical 2. -cal [-kl] a° 1. typisk, karakteristisk,
utmärkande [of för]. 2. symbolisk [of för]; be ~ of ar. symbolisera, representera; före*, bejbåda. Rainess [-klnis]
s 1. typiskhet. 2. symbolisk betydelse, -fy [-fai] tr 1. exemplifiera, tjäna som exempel på. 2. symbolisera,
förkroppsliga, förebilda, -st [tai'pist] s maskinskrivjare, -erska.

typo [tai'p|oul F »rkortn. ar wij. ~grapher [-o'-grafa, tip-] s typograf; boktryckare, [-/^graphical]-] {+/^gra-



phical]+} [-ogrse'fik, -(a)l, tipo-] a typografisk; the art boktryckarkonsten. ~graphy [-o'-grafi, tip-] s typografi,
boktryckarkonst; typografisk utstyrsel, tyranniücal [t(a)iræ'ni|kl] a° tyrannisk, härsklysten, grym. -cide [-said] s
1. tyrannmördare. 2. tyrannmord. tyrannllize [ti'ran|aiz] I. itr vara [en] tyrann, härska despotiskt; ~ over
tyrannisera, förtrycka. II. tr * tyrannisera, -izer [-aiza] s förtryckare, tyrann, -ous [-as] a° tyrannisk, biidi.
obeveklig, sträng, -y [-i] s tyranni, de-spot|ism, -iskhet, grymhet, tyrant [tai'arant] s tyrann, envåldshärskare;

förtryckare. Tyrconnel [ta:ko'nl] npr. Tyre [tai'a] npr Tyr]us, -os stad.

1. tyre [tai'a] s ind. fil|bunke, -mjölk.

2. tyre [tai'a] se 2. tire.

Tyrian [ti'rian] I. a tyrisk. II. s tyrier invånare

i Tyrus.

tyro [tai'arou] se 2. tiro. Tyro! [tirou'l, ti'ral] npr Tyrolen [av. the ~ese [tirali/z, - - -] I. a tyrolsk. II. s tyro-lare.

Tyrone [tirou'n], Tyrrell [ti'ral] nprr. Tyrrhene [ti'ri:n, - -], Tyrrhenian [tiri:'nian,-jan] I. a tyrrhensk, etruskisk. II.
s tyrrhen[er], etrusk[er].

Tyrtæilan [ta:ti:'jan] a 1. tyrteisk. 2/krigisk.

-us [-as] npr Tyrtjeus, -aios. Tyrwhitt [ti'rit] npr.

Tytheridge [tai'daridj], Tytler [tai'tla] nprr. tzar etc. se tsar. tzetze se tsetse.

Tzigane [tsigcr/n] s ungersk zigenare.
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umbrella-stand

U.

U, U [ju:] (pi. Us, LPS [ju:z]) S bokstaven U.

ubiquitllous [ju(:)bi'kwit|as] a° allestädes närvarande. -y [-i] s ailestädesnärvaro. U-boat [ju/bout] s u-båt,
undervattensbåt. U. C. ffirkortn. för a) University College, b) Upper Canada.

'ud [ad] förkorta, av WOuld.

udal [ju:dl] s odal|gods, -jord pä Orkney- och Shot, lands öarna [äv. ~ land].

Udall [ju:dl] npr. udder [A'da] s juver.

udometer [ju(:)do/mita] s nederbördsmätare. Uganda [ju(:)gæ'nda, ug-] npr. ugh [uh, Ah, ax] interj hu! usch!
Ughtred [u:'trid, -ed] npr. uglllify [a'gli|fai] tr göra ful, förfula, vanställa, -iness [-nis] s fulhet, oskönhet;
vidrighet, -y [-] a° 1. ful, oskön; otäck, vidrig, ruskig [weather, vioes]; the ~ duckling den fula ankungen i
Andersens saga. 2. otrevlig, besvärlig, pinsam [an ^ job]) an ~ customer en otrevlig figur, av. en omedgörlig
herre. Ugrian [(j)u:'gri|an], Ugric [-k] a ugrisk. Uh förkorta, för Utah. uhlan [(j)u*s/ldn] s X ulan. Uig [u(:)'ig],
Uist [u(:)'ist, wist] nprr. U. K. [ju:'kei'] = United Kingdom [of Great

Britain and [Northern] Ireland]. ukase [(j)u:kei's] s ukas, förordning, påbud. Ukraine [jurkrei'n, -ai'n] npr
Ukraina, ukulele [u:kulei'li] s ukulele havajiskt stränginstrument.

ulcer [Arlsa] s iak. öppet sår, rötsår, böld, Midi. av. skamfläck. ~ate [-reit] iäk. I. itr övergå till sår, vara sig,
bulna. II. tr framkalla [-sår[ig-het]-] {+sår[ig- het]+} hos (på, i), nation [-rei'Jn] s iak. sår|-bildning, -nad. ~ed [-d]
a iak. sårig; varig. ^ous [-ras] a° iäk. sårig; varig; böldartad. Ulema [u:'lima] s pi. ei. kon. ulema de skrift- och
rattslärdas kär i Turkiet.



Ulfilas [a'lfilses, u'1-] npr Wulfila. ullage [A/lid3] S hand. manko den kvantitet vin el. d. som behöver tilläggas
för att göra kärlet fullt.

Ullswater [A'lzwo:ta] npr.

uln|a [Arln|a] (Pi. -æ [-i:]) s anat. armbågsben.

Ulrica [Alri:'ka] npr Ulrika.

Ulrich [u'lrik] npr Ulrik.

Ulster [Vista] npr.

ulster [A'lsta] eg. npr. S ulster överrock, ult. förkorta, för ultimo.

ulterior [Alti'aria] a° 1. om rum avlägsnare, belägen längre bort, bortre. 2. om tid framtida, senare; ytterligare,
vidare. 3. om plan, avsikt &c för|dold, -stucken, hemlig, maskerad; the ~ motives de motiv som ligga (lågo)
bakom.

ultima [A'ltima] a lat. ytterst, sist i vissa uttryck ss. ~ ratio sista utväg (resurs); se äv. Thule. ultimllate [A'ltim|it]
a° 1. slutlig, sist, ytterst framåt sett [the ~ aim (goal)]. 2. ursprunglig, primär, ytterst bakåt sett, ur-, grund- [the ~
cause], -atum [-ei'tam] (pi. -atums ei. -ata [-ei'ta]) s 1. ultimatum, sista förslag tin vänskaplig uppgörelse. 2.
grund|princip, -sanning, -o [-ou] lat. a sistlidna [månad] [vanl. förkort.: ult.; your letter of the 5th ult.]. ultra
[A'ltra] I. a överjdriven, -spänd, extrem, utrerad, ytterlighets-, ultra-; ~ measures [mycket] radikala åtgärder. II. s
ytterlighetsmänniska, fanatiker, ultra [av. ultraist]. ~ism [-izm] s ytterlighetjsståndpunkt, -er, ultraism i politik,
religion &c. ~ist [-ist] se ultra II.Umbria
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unaspiring

Umbria (Vmbria] npr Umbrien. [-n] I. a umbrisk. II. s umbr[i]er. umbriferous [Ambri'faras] a° skugg|ande, -rik.
umbrii [A'mbril] s hist. [hjälm]visir. Umfrevilie [A'mfravil] npr. umlaut [u(:Xmlaut] s apråkv. omljud. umpire
[Vmpaia] I. s 1. jur. skiljedomare. 2. sport, domare i kricket &c. II. itr o. tr sport, fungera som domare [vid]
tävling &c., döma. umpteen [A'mtr.n] a S många, en massa, F femti-elva.

1. un- [An, I attr. vanl. A7n] prefix vanl. O-.

2. un- [au] prefix beteckn. upphävande av handling el. tillstånd.

Una [ju/na] npr.

unabashed [Anabae'Jt] a0 oblyg; ogenerad; oförskräckt.

unabatlled [Anabei't|id] a° oförminskad; obeskuren, oförsvagad energi, -ing [-ig] a° oför-tröttlig, aldrig
slappnande iver. unliable [An|ei'bl] a oförmögen, oduglig,inkompetent [for till ngt]; be ~ to inf. vara ur stånd att,
icke kunna (lyckas) göra. -abridged [-abri'djd] a oförkortad, fullständig upplaga, -acceptable [-akse'ptabl] o°
oantaglig; ovälkommen, misshaglig [*o för ngn], -accommodating [-ako'madeitig] a omedgörlig, motspänstig,
obändig, brutal, -accompanied [-[-akA'm-panid]-] {+[-akA'm- panid]+} a 1. ensam, utan sällskap [by, with av].
2. mus. oackompanjerad, utan ackompanjemang. -accomplished [-ako'mplijt] a 1. ofullbordad, oavslutad. 2.
okultiverad, obildad person. -accountable [-akau'ntabl] a° 1. oförklarlig Eto för]; om pers. egendomlig, sällsam.
2. oansvarig, -accustomed [-akA'stamd] a 1. ovan [to vid]. 2. ovanlig, främmande, säregen, ny. -achievable [-
atjr/vabl] a outför-bar; ouppnåelig, -acknowledged [-akno'lidgd] a icke erkänd, -acquainted [-akwei'ntid] a
obekant [with med ngn ei. ngt]; ovan vid, oinvigd i, okunnig om [with; äv. med att-sats]. -acted [-æ'ktid] a 1.
outförd handling. 2. ospelad, ouppförd pjäs. 3. ~ [up]on oberörd, opåverkad [by av], -adapted [-adæ'ptid] a ej
anpassad (lämpad) [to efter]. -addicted [-adi'ktid] a likgiltig, ointresserad [to för], -adorned [-ado:'nd] a
osmyckad, enkel, -adulterated [-adA'ltareitid] a oförfalskad, äkta, ren. unadvisllable [Anadvai'z|abl] a° 1. icke
[till-] rådlig, oklok, olämplig. 2. omottaglig för råd. -ed [-d] a obetänksam, oförsiktig; förhastad. -edly [-idli] adv



obetänksamt &c. unaffable [Auæ'fabl] a otillgänglig, reserverad, stel.

unaffected [Anafe'ktid] a° 1. okonstlad, otvungen, oförställd, naturlig. 2. oberörd, opåverkad [by av], reness [-
nis] s naturlighet, rättframhet, unliaided [An|ei'did] a° ohjälpt, utan hjälp [by av]; ensam; an ~ eye ett o[be]väpnat
öga, blotta ögat. -alienable [-ei'l|janabl] a° oavhänd-

lig, oförytterlig [vani. inalienable], -alleviated [-ali/vieitid] a icke mildrad [by av]; tryckande, svår piåga o. d. -
allied [-alai'd] a 1. biidi. obesläktad, ej samhörig [to med], olik. 2.poüt. ej allierad med främmande makt, utan [-
bundsförvanter].-] {+bundsför- vanter].+}

unallowable [Analau'jabl] a otillåtlig. -ed [-d] a otillåten.

unalloyed [Analoi'd] a om metan oblandad, utan tillsats [by av], ren; biidi. äv. äkta, oförfalskad, unalterllable
[Ano(:)'ltajrabl] a° oföränderlig, -ableness [-rablnis] s oföränderlighet. -ed [-d] a oförändrad, unambiguous [An|
æmbi'gjuas] a° otvetydig, -ambitious [-aembi'Jas] a° allt annat än ärelysten; anspråkslös, enkel, -amenable [-
ami:'nabl] a 1. oansvarig [to inför]. 2. omedgörlig; ^ to reason oemottaglig för skäl. -amiable [-ei'mjabl] a.°
ovänlig, osympatisk, frånstötande. -amusing [-amju/zig] a° föga roande, ointressant, tråkig, -anchor [-æ'gka] I. tr
frigöra från ankaret. II. itr lossa ankar, -animated [-æ'nimeitid] a livlös av. biidi. unanimllity [juinænlFmiti, -an-]
s enhällighet, enstämmighet, enighet, -ous [- -imas] a° enhällig, enstämmig, enig [in i; on om], unanswerable
[Aua/nsalrabl] a° 1. omöjlig att besvara; muh. ovederlägglig, obestridlig. 2. oansvarig [for för handling], -ed [-d]
a 1. obesvarad. 2. ovederlagd, unappealable [Anapi:'labl] a° jur. som ej får

överklagas, slutgiltig, definitiv, unappeasllable [Anapi:'z|abl] a oblidkelig, oförsonlig; omöjlig att tillfredsställa,
omättlig. -ed [-d] a oblidkad, otillfredsställd, unllappetizing [An|æ'pataizig] a° oaptitlig, -applied [-aplai'd] a
oanvänd, outnyttjad, unappreciated [Anapri:'Jieit|id] a ej [-[tillbörli-gen]-] {+[tillbörli- gen]+} uppskattad;
obeaktad, -ive [-'iv, -at-] a° oförstående, ogynnsamt stämd kritik o. d., otacksam.

unllapprehensive [An|æprihe'nsiv] a° 1. oförstående, enfaldig. 2. sorglös; ~ of icke anande en fara o. d. -apprised
[-aprai'zd] a icke underrättad, okunnig [o/om], -approachable [-[-aprou't-Jabl]-] {+[-aprou't- Jabl]+} a°
otillgänglig, oåtkomlig, -appropriated [-aprou'prieitid] a ej tagen i anspråk, oanvänd, oupptagen; herrelös jord; ~
blessing skämts, gammal ungmö, -apt [-æ'pt] a° 1. ej (föga) lämpad, olämplig, oduglig [for för ngt]; malplacerad,
illa funnen anmärkning o. d.; not ~ av. icke oäven. 2. obenägen [to do], -armed [-a/md] a obeväpnad, -artful [-
a:'tful] a° 1. okonstlad, konstlös. 2. okonstnärlig, -articulated [-atti'kjuleitid] a 1. om ljud oartikulerad. 2. bioi.
oledad, -artistic [-arti'stik] a (orally adv) okonstnärlig, obekymrad om konstens regler, -ashamed [-ajei'md] a
oblyg; frimodig, öppen, -asked [-a/skt] a 1. [-o[om]-bedd.-] {+o[om]- bedd.+} 2. otillfrågad. 3. objuden, -aspiring
[-aspai'arig] a° utan ärelystnad, anspråks-
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uncertainty

lös, tillbakadragen, -assailable [-asei'labl] a° oangriplig, biidi. av. ovederlägglig. -assayed [-asei'd] a oprövad,
oförsökt, -assisted [-asi'stid] a ohjälpt; an ~ eye se unaided. -assuming [-asjur'mig] a° anspråkslös, blygsam; lugn.
-attached [-atæ'tjt] a 1. lös, skild, fri, icke bunden [£o från,vid]. 2. Xtillhörande reserven. 3. univ. ej tillhörande
ngt college, -attainable [-atei'nabl] a ouppnåelig, -attempting [-ate'mtig] a oföretagsam, -attended [-[-a-•Me'ndid]-
] {+[-a- •Me'ndid]+} a 1. utan uppvaktning, ensam. 2. ~ by (with) biidi. icke förenad med, utan risker o. d. 3. icke
[ordentligt] skött, vanskött, försummad [av. ~ to], -attractive [-atræ'ktiv] a° föga (allt annat än) tilldragande, -
authorized [-o/Jjaraizd] a icke auktoriserad, obemyndigad, obestyrkt, obehörig, unavailable [Anavei'ljabl] a° 1.
oåtkomlig, ej tillgänglig (disponibel). 2. sé följ. -ing [-ig] a° gagnlös, fruktlös, unllavenged [Anjave'nd5d] a
ohämnad, -avoidable [-avoi'dabl] a° oundviklig. -aware [-aws'a] a 1. pred. omedveten, okunnig [of om, that om
att]. 2. vårdslös, oförsiktig [vanl. unwary], -awares [-aws'az] adv oväntat, plötsligt; ovetande[s], oavsiktligt, av
misstag [äv. at /x/]; take (catch) a p. ~ överrumpla ngn. -awed [-o/d] a oförfärad, oberörd [by av], -backed [-



bæ'kt] a 1. oinriden häst. 2. icke stödd, utan stöd (hjälp) [by av], -balanced [-bæ'lanst] a mest biidi. ur jämvikt,
obalanserad, överspänd, -bale [-bei'1] tr packa upp innehållet i en bai. -baptized [-baeptai'zd] a odöpt. -bar [-ba:']
tr öppna bom, regla upp. -bearable [-bs'arabl] a° odräglig, outhärdlig, -beaten [-bi:'tn] a 1. obesegrad,
oövervunnen. 2. obanad stig. -becoming [-bikA'mig] a° föga klädsam, biidi. äv. opassande, illa (föga) passande
[för] [äv. for, tof of för], -befitting [-bifi'tig] a° olämplig, illa passande [för], -befriended [-bifre'ndid] a [ensam
och] övergiven, vanlottad, -begotten [-bigo'tn]a° ofödd; evig, av evighet, -beknown [-binou'n] a F okänd; ~ to me
mig ovetande, unbeliellf [Anbili:'if] s isht reiig. otro, tvivel; kät-teri. -vable [-vabl] a° otrolig, -ving [-vig] a° icke
troende; klentrogen, unbend [Anbe'nd] I. tr 1. spänna ned (av), släppa, lossa på, slappa bågsträng. 2. Midi. lätta,
förströ sinnet; mildra, dämpa ett strängt ansiktsuttryck; släta ut, utplåna pannans veck; O.'s mind återhämta sig,
'koppla av'. 3. slå ifrån segel; göra loss tåg. II. itr 1. om bågsträng o. d. spännas ned, slappas, slappna. 2. biidi. bli
[mera] tillgänglig (meddelsam), tina upp. ~ing [-ig] a° oböjlig, widi. av. hårdnackad, omedgörlig, obeveklig,
unllbeseeming [Anjbisi/mig] a° olämplig, opassande, otillbörlig, -biassed [-bai'ost] a° fördomsfri, opartisk, -
bidden [-bi'dn] a 1. obedd,

objuden. 2. frivillig; Pred. attr. av egen drift.

-bind [-bai'nd] tr lösa [upp] knut; lossa, göra fri, befria från band, bojor o.d. -blemished [-[-ble'-mijt]-] {+[-ble'-
mijt]+} a obefläckad, fläckfri, oförvitlig.

unblesllsed [Anble'slid], poet. -t [-t] a 1. icke välsignad. 2. ohelig, ohelgad; gudlös, syndig, ondskefull. 3.
olyck|lig, -salig, eländig.

unbloodiied [AnblArdi|d] o° oblodig, obefläckad av blod [äv. unbloodied], -y [-] a 1. oblodig. 2. icke blodtörstig.

unblushing [AnbUfig]*» som icke rodnar, oblyg, skamlös. ~iy [-li] adv utan att rodna.

unllbodied [Anjbo'did] a okroppslig, -boding [-bördig] a icke anande vad som skaii komma, -bolt [-bou'lt] tr
regla upp, öppna, -bolted [-bou'ltid] a om mjöl osiktad; sammalen. -bonnet [-bo'nit] I. itr blotta sitt huvud. II. tr
ta[ga] av ngn huvudbonaden, -bookish [-[-bu'-kij]-] {+[-bu'- kij]+} a 1. olärd, illitterat. 2. fri från lärt pedanteri,
naturlig, -boot [-bu:'t] tr o. itr. ta[ga] av [sig] skorna, -born [-bo/n] a ofödd, -bosom [-bu'zam] I. tr anförtro, yppa
sina sorger o. d. [to åt, för]; ~ o. s. öppna sitt hjärta, anförtro sig [to för, åt], II. itr se ~ o. s. -bound [-bau'nd] a 1.
obunden, fri, lös äv. Midi. 2. oinbunden, häftad bok. -bounded [-bau'ndid] a° obegränsad, gränslös, biidi. äv.
oinskränkt; ohämmad, ohejdad, tygellös. -brace [-brei's] tr spänna upp, lossa, släppa grepp o. d.; biidi. för|slappa,
-svaga, -breakable [-brei'kabl] a obrytbar, oförstörbar, -bred [-bre'd] a 1. ouppfostrad, obelevad. 2. oövad;
oförfaren, [m, to i yrke], -bribable [-brai'babl] a omut-

Hg.

unbridle [Anbrai'dl] tr 1. betsla av. 2. biidi. släppa iös lidelser. [-d] a° 1. utan betsel (tygel). 2. biidi. otyglad,
självsvåldig.

unllbroken [An|brou'kn] a° 1. obruten av. biidi. 2. oavbruten. 3. otämd, oinriden häst. -buckle [-bA'kl] I. tr spänna
(knäppa) upp. II. itr biidi. tina upp; jfr unbend II. 2. -burden [-ba/dn] tr isht bildl. avjlasta, -börda, lätta sitt
samvete, befria [of från]; ~ o. s. (o.'s mind) utgjuta (lätta) sitt hjärta [«o för ngn], -businesslike [-bi'znislaik] a
föga (allt annat än) affärsmässig; ometodisk, -button [-bA'tn] tr knäppa upp knapp, -called [-ko:'ld] a o[på]kallad,
oombedd; ~ for [attr. ~-/or] opåkallad, omotiverad, onödig inbiandning o. d. -canny [-kæ'ni] a° eg. Skotti. o.
Nordengi. 1. övernaturlig, trolsk, mystisk, underlig; skrämmande, kuslig, hemsk. 2. farlig, osäker. 3. %
oförsiktig, ovarsam. -capable [-kei'pabl] a aid. se incapable. •cared [-ke'ad] a; ~ for [attrib. vårds-

lösad, försummad, vanskött, -case [-kei's] tr ta[ga] ut (fram) ur fodral, omhöije o. d., blotta äv. biidi. -ceasing [-
si/sig] a° oupphörlig, oavbruten. -ceremonious [^serimou'njas] a° ceremonilös, enkel, otvungen; tafatt.

uncertain [Ansa:'tn] a osäker, oviss [of på, om]; opålitlig, ostadig, nyckfull. My [-ti] s ovisshet &0.
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unconscientious

uncertificated [An|sa(:)ti'fikeitid] a obestyrkt, utan behörigt [legitimations]intyg; ~ bankrupt bankruttör som ej
fått ackord, -chain [-tjei'n] tr lös|göra, -släppa, befria av. biidi. -challenged [-tjae'lindjd] a obestridd, oemotsagd;
opåtald, pred. attr. äv. utan hinder (motstånd); jur. ojävad, -chancy [-tfa/nsi] a isht Sko tu. 1. olyck|salig, -lig, -
s|diger. 2. farlig, unchangüeable [AntJei'ndjfabl] a° 1. oföränderlig. 2. som ej kan utbytas mot ngt annat. -Ing [-
ig] a° oföränderlig, konstant, uncharitable [AntJWritabl] a° kärlekslös, obarmhärtig, hård, njugg [to mot]. ~ness
[-nis] s kärlekslöshet &c. unllcharted [An|tja:'tid] a geogr. icke kartlagd, •chartered [-tjcr/tad] a icke oktrojerad
(privilegierad); biidi. ohämmad, självtagen frihet o. d. -chary [-tJYari] a % 1. ovarsam [of med]. 2. slösaktig [of
med].

unchastlle [Antjei's|t] a°okysk. -ened [-nd] a otuktad, otyglad, rå. -ity [Antjse'stiti] s okyskhet, unchecked
[AntJVkt] a ohämmad, biidi. ar. självsvåldig.

unchivalrllic [An(t)Ji'valr|ik] a ntt., -ous [-as] a° oridderlig.

unllchristianize [An|kri'stjanaiz] tr avkristna, -church [-tja/tj] tr utstöta ur kyrkan, ex-kommunicera. uncija
[A'nJ"i|a] (pi. -æ [-i:]) s rom. ant. uncia, uns

l/l2 MS.

uncial [ArnJ(i)al, -ns-] I. o° uncial- skrift. II. s

uncial[bok8tav, -skrift, -handskrift, uncircumcised [Ansa:'kamsaizd] a oomskuren; biidi. oren.

uncivil [Ansi'vil] a° ohövlig, ohyfsad isht om tjänare, biträden &o. "Jzéd [-aizd] O Ocivilise-rad, barbarisk,
unllclaimed [An|klei'md] a om egendom o. d. OUt-krävd, ej tagen i anspråk; post. ej avhämtad, obeställbar. -
clasp [-kla/sp] tr spänna (knäppa) upp; fälla upp kniv; öppna hand, släppa grepp.

uncle [Agkl] s 1. farbror, morbror, onkel; F Am. o. dial. ss. tilltalsord till annan än släkting farbror av. tui svart
tjänare i u.s. a.; £7~ Sam Onkel Sam personifikation av U. g. A.; talk to a p. like a Dutch ~ läsa lagen för ngn,
tala rent språk med ngn. 2. S pantlånare; at o.'s 'på stampen', 'hos farbror', unclean [Ankli:'n] a° oren av. biidi.
^liness [-[An-kle'nlinis]-] {+[An- kle'nlinis]+} s orenlighet se nij. ~ly [Ankle'nli] a orenlig [av sig], smutsig av.
biidi. ~ness [-nis] 8 orenlighet, smuts; uidi. ar. orenhet, snusk.

unllclench [An|kle'nJ] tr o. itr öppna[s] [he his hand; his hand <^ed~\. -clerical [-kle'rikl] a° oprästerlig, icke
passande för en präst. -Clog [-kb'g] tr befria, lösgöra, -close [-klou'z] tr o. itr öppna[s]. unclothe [Anklou'0] tr
avkläda, biidi. äv. blotta, [-d] a° oklädd, naken.

unliclouded [An|klau'did] a° molnfri; biidi. ljus, sorgfri [happiness], -clutch [-kU'tJ] tr öppna hand; släppa grepp,
unco [A'gkou] (förkortn. av UnCOUth) isht Skottl. o. Nordengi. I. a 1. okänd; ovanlig. 2. sällsam, mystisk;
hemsk. II. adv synnerligen, högst. III. s 1. främling. 2. vani. pi. sällsamma ting (berättelser), unllcock [An|ko'k] tr
spänna ned hanen på gevär

0. d. -coil [-koi'1] tr o. itr om rep o. d. rtilla upp ei. ut [sig] [motsats: coil up]. -coined [-koi'nd] a omyntad,
opräglad, -coloured [-kA/lad]a ofärgad, biidi. av. osminkad, oförgylld [account],

uncomell-at-able, -atable [AnkAmæ'tabl] a F oåtkomlig, otillgänglig, unllcomely [AnIkA'mli] o 1. om utseende
obehaglig» föga tilldragande, ful. 2. % opassande, oanständig, -comfortable [-kA/mf(a)tabl] a°

1. obekväm; obehaglig, otrevlig. 2. illa till +mods; olustig; orolig; olycklig [look /%,]. 3.

&id. otröstlig. -commissioned [-kami'Jnd] o utan uppdrag (befogenhet); obemyndigad, •committed [-kami'tid] a
1. icke begången, obegången synd o. d. 2. pari. icke remitterad till utskott o. d. 3. bildl. obunden i sitt
handlingssätt, med fria händer, -common [-ko'man] I. a° ovanlig. II. adv F ovanligt, -communicative [-
kamju/nikeitiv, -at-] a° ej (föga) meddelsam, sluten. -companionable [-kampae'njanabl] a 1. osällskaplig. 2. om



saker oförenlig, -compassionate [-kampæ/J(a)nit] a° obarmhärtig, kall, grym. -compensated [-ko'mpenseitid] a 1.
icke kompenserad (uppvägd). 2. o[beJö-nad, utan ersättning, -complaining [-[-kam-plei'nig]-] {+[-kam-
plei'nig]+} a° tålig, undergiven, -completed [-kampli/tid] o oavslutad, ofullbordad, -complimentary
[^komplime'ntari] a oartig, föga smickrande [to mot, för], -compounded [-kampau'ndid] a° osammansatt, enkel, -
compromising [-ko'mpramaizig] a° principfast, orubblig, oböjlig, fast, envis, unconcern [Ankansa/n] s
likgiltighet, oberördhet. ~ed [-d] a (~edly [-idli] adv) 1. likgiltig, oberörd, obekymrad £about, at, in för, av, om].
2. ej invecklad (delaktig) [in i]; opartisk; be ~ with äv. inte befatta sig med ngt. unconditional [An|kandi/J(a)nl]
o° obetingad; ~ surrender absolut underkastelse, -confirmed [-kanfa/md] a obekräftad, obestyrkt rykte,
•conformable [-kanfo:'mabl] a° 1. ej överensstämmande, oförenlig, illa passande [to med, till]. 2. omedgörlig,
gensträvig. -congenial [-kandji/njal] a° 1. olikartad, väsensskild, motsatt. 2. osympatisk, motbjudande [to för], -
connected [-kane'ktid] a0 1. osammanhäng-ande, utan samband (förbindelse) [with med]; ~ with av. skild från. 2.
utan anhöriga (relationer).

unconquerliable [Anko'gkalrabl] a° oövervinn-lig, obetvinglig, -ed [-d] a obesegrad, okuvad, unconscientious
[Axn|konJie'nJas] a° samvets-
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undefiled

lös. -conscionable [-ko'nJ(ö)nabl] a° 1. samvetslös. 2. orimlig, omåttlig, oskäligt lång [an ~ timè\. unconscious
[Anko'njas] 1. omedveten; okun-Eo/om; om att]; utan att ana något; intet anande; look (appear) ~ låtsas om
ingenting. 2. medvetslös, ^ness [-nis] s 1. omedvetenhet; ovetenhet [of om]. 2. medvetslöshet.

unllconsecrated [Anjko'nsikreitid] a oinvigd, ohelgad, -considered [-kansi'dad] a 1. försummad,
ouppmärksammad. 2. oöverlagd, -constitutional [^konstitju/Jnal] a° grund-lagsstridig, författningsvidrig,
unconstrained [Ankanstrei'njd] a (~ly [-'idli] adv) otvungen: fri[villig]; obunden [by av], unilcontaminated
[Anjkanta/mineitid] a obefläckad. -contemplated [-ko'ntempleitid] a oväntad, oförutsedd, uncontestable
[Ankante'stiabl] a° obestridlig.

-ed [-id] a° obestridd, uncontradicted [A^nkontradi'ktid] a oemotsagd, uncontroilllable [Ankantrou'ljabl] a° 1.
okontrollerbar. 2. obetvinglig; om ödet o. d. äv. oundviklig, oemotståndlig, -ed [-d] a (-edly [-idli] adv) 1.
okontrollerad. 2. obetvingad; otyglad, oinskränkt, fri. unilcontroverted [A'ni k on trava/tid] a° obestridd,
oemotsagd, -conventional [-kanve'njnal] a0 okonventionell, [fördoms]fri. -conversant [-kanva/snt] a ej förtrogen
[with med], unconverted [Ankanva/t;id] a 1. reiig. &c oomvänd. 2. oför-, oomjvandlad; oförändrad, -ibie [-ibl] a
omöjlig att förvandla (omvända, utbyta), unconvicted [Ankanvi'ktid] a icke överbevisad, unconvinciled
[Ankanvi'nsjt] a (-edly [-idli] adv)

ej övertygad, unlicord [Anko/d] tr snöra (lösa) upp, öppna paket o. d. -cordial [-ko/djal] a° föga hjärtlig, ovänlig,
-cork [-ko/k] tr korka (dra) upp flaska, -corrected [-kare'ktid] a 1. ej korrigerad, orättad. 2. ohämmad;
ouppfostrad, ohyvlad, -corrupted [-karA'ptid] a ofördärvad.

uncountable [Ankau'ntjabl] a° oräknelig, -ed

[-id] a oräkniad, -elig. unücoupie [AnkA'pl] tr av-, frånjkoppla; lösj-göra, -släppa, -courteous [-ko/tjas, -ka/t-] a°
oartig, -courtly [-ko/tli] a ohövisk; obe-levad.

uncouth [Anku/Jj] a° 1. ödslig, vild, karg bygd o. d. 2. om utseende, hållning o. d. Otymplig, klumpig,
okultiverad, oslipad, primitiv. 3.^ovanlig, sällsam, besynnerlig. 4. t om liv o. d. ödslig, enslig, dyster. ~ness [-nis]
s ödslighet &c.

uncovenanted [AnkA'vinantid] a icke avtalad (fördragsenlig); ~ mercies reiig. oförtjänt nåd



av Gud.

uncover [AnkA'va] I. tr 1. avjtäcka, -kläda; ta-

[ga] av lock o. d.; blotta av. biidi. 2. X lämna utan betäckning. II. itr blotta sitt huvud. ~ed [-d] a obetäckt;
barhuvad. un coveted [An|kA'vitid] a icke (föga) eftertraktad. -creditable [-kre'ditabl] a vanhedrande [to för], -
critical [-kri'tikl] a° okritisk, -cross [-kro(:)'s] tr ta i sär, öppna, skilja ngt korslagt o.'s arms], -crossed [-kro(:)/st] a
1. ej korsad (korsprydd). 2. biidi. ohämmad, ostörd. 3. hand. om check ej korsad se CTOSS III. 3. uncrown
[Ankrau'n] tr fråntaga (äv. avtaga) ugn

kronan. ~ed [-d] a okrönt, unctllion [A'gkjjn] s 1. reiig. smörjelse; extreme ~ sista smörjelse[n]. 2.
salvelse[fullhet]. 3. salva; liniment; flattering ~ biidi. lindring, balsam, -uosity [-tjuo'siti] s l.olj[akt]ighet. 2.
salvelsefullhet. -uous [-tjuQs] a° 1. olj[akt]ig, flottig. 2. salvelsefull, -uousness [-tjuasnis] se -uosity.

uncultivated [AnkA'ltjiveitid] a 1. ouppodlad mark. 2. okultiverad, obildad, -ured [-Jad] a

se föreg. 1. o. 2.

unlicurbed [An|ka/bd] a ohämmad, otyglad,

tygellös. -cured [-kju'ad] a obotad; oläkt. uncurl [Anka/1] I. tr släta ut, sträcka ngt krusigt ei. krulligt. II. itr slätas
ut, rakna se /. ~ed [-d] a om hår icke krusig (lockig), slät. uncurtailed [Anka:tei'ld] a oavkortad, obeskuren.

uncustomllary [AnkA'stamjari] a ovanlig, -ed

[-d] a oförtullad, ej tullbehandlad. unllcut [AnjkA't] a 1. oskuren; ohuggen; om sm o. d. omejad, oslagen; om bok
ouppskuren; om tårta o. d. o[upp]skuren. 2. biidi. oavkortad, -damaged [-dæ^midjd] a oskad[a]d. -damped [-
dæ'mpt] a 1. ej modfälld (nedslagen), oförfärad, ohämmad. 2. ej fuktad, torr. -dashed [-dae'jt] a 1. oförskräckt. 2.
obeblandad, obemängd [by, with av, med], -dated [-[-deltid]-] {+[-del- tid]+} a odaterad, undaunted
[Ando(:)'ntid] a° oförfärad, oförskräckt. ~ness [-nis] s oförskräckthet. undebauched [Andibo/tjt] a biidi.
ofördärvad,

obesmittad. undellceivable [Andilsi/vabl] a° som ej låter sig bedragas, vaken, kritisk, nykter, -ceive [-si/v] tr
beröva ngn en illusion, öppna ögonen på ngn; ~ a p. [of an error] ta[ga] ngn ur en villfarelse. -ceived [-si/vd] a
illusionslös, klarsynt, med öppna ögon. unüdecided [An|disai'did] a° 1. oavgjord, obestämd. 2. obeslutsam,
tveksam, -decipherable [-disai'f(a)rabl] a° odechiffrerbar, oläslig, o[ut]tydbar; biidi. obegriplig, -decisive [-[-di-
sa/siv]-] {+[-di- sa/siv]+} a° [vanl. indecisive] I. ej avgörande (utslagsgivande). 2. obeslutsam, -decked [-de'kt] a
1. osmyckad, oprydd. 2. odäc-kad. -declined [-diklai'nd] a gram. oböjd. »defeated [-difi/tid] a° obesegrad, -
defended [-[-di-fe'ndid]-] {+[-di- fe'ndid]+} a oförsvarad; oskyddad, -defiled [-[-di-fai'ld]-] {+[-di- fai'ld]+} a
isht biidi. obefläckad, fläckfri, ren; kysk
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underminer

undefinllable [Andifai'n|abl] a° odefinierbar, obestämbar. -ad [-d] a (-edly [-idli] adv) odefinierad, obestämd,
unlldelivered [An|dili'vad] a 1. ej fram- ei. överlämnad; post. obeställd. 2. ej befriad (förlöst), •demolished [-
dimo'lijt] a oförstörd, undemonstratlled [Ande'manstreitid] a obevisad tes. -ive [Andimo'nstrativ] a° reserverad,
avmätt, behärskad, unlldeniable [Anldinai'abl] a° 1. obestridlig, oförneklig. 2. oklanderlig, utmärkt, -
denominational [-dinominei'Jnl] a° konfessionslös. religionsundervisning. -dependable [-dipe'ndabl] a opålitlig.

unlidepraved [An|diprei'vd] a ofördärvad; oförvanskad. -depreciated [-diprr/Jieitid] a om va-luta o. d. icke
deprecierad, fullvärdig, under [A'nda] I. prep 1. under eg. o. widi., ej om tid [~ the table; there is nothing new ~
the sun; ~ water; ~ a certain age (price Ac); ~ other conditions; no circumstances; ~ repair; rsj control; ~ Queen
Victoria; ~ her rule; t\t his administration; ~ command of], 2. nedanför, vid foten av, i skydd av a rock]. 3. enligt.
4. i uttr. ~ age omyndig, minderårig; ~ [o.'s] breath med dämpad röst, lågmält; ~ the circumstances under rådande



omständigheter; ~ corn om åker besådd med säd; »v the date of dagtecknad, daterad viss dag; it was wet ~ foot
väglaget var vått (smutsigt); ^ God (Heaven) parentetiskt näst [efter] Guds hjälp, utom den Högste själv; ~ night
skotti. under skydd (äv. på grund) av mörkret, på natten, nattetid; ~ his very nose mitt för näsan på honom; ~
pain of death vid dödsstraff; s him hans underlydande; be ~ a vow to ha lovat [dyrt och heligt] att. II. adv [in-]
under; nedanför; längre ned; nere [isht efter vissa verb; se bring, go, keep, knock &c; a cloth was spread ~ (vani.
underneath)]. III. a lägre, under- [the ~ jaw]', ~ dog se underdog. underilact [Anda|ræ'kt] tr ej fylla [upp], förfuska
en roil [apart], -bid [-bi'd] tr underbjuda, -bred [-bre'd, attr. --] a 1. om djur icke rasren.

2. obildad, ohyfsad, -brush [-brAj] s under-, snår-, ungjskog. -bush [-buj] se föreg. -charge [-tja/dg] tr 1. hand. ej
debitera ngn tillräckligt ei. som vanligt; undernotera, begära för lågt pris för ngt. 2. ej lasta (ei. ladda) ngt
tillräckligt ei. normalt, -clothes [-klouéz], -clothing [-'kloiföirjs underkläder,linne, - -cook [-kuk] s underkock,
andre kock; under|kokerska, -köksa. -croft [-kro(:)ft] s underjordiskt valv (rum); krypta, -current [-kArant] s
underström äv. bildl. -cut I. [-kAt] S kokk. filé. II. [--] tr 1. skära (såga, hugga) ur underifrån, urholka. 2.
underbjuda, konkurrera ut genom lägre priser, -do [-du:'] tr 1. göra för lite av, ej till fullo utnyttja, ta till för
knappt. 2. se -act.

3. ej koka «i. steka tillräckligt, -dog [-dog]

s S svag stackare; fattig sate, usling, -done [-dA7n, attr. --] a för litet kokt ei. stekt, halvj-kokt, -stekt, -rå. -dose [-
dou's] tr ge ngn för svag (liten) dosis, -drain I. [-drein] s täckdike. II. [--] fr täckdika. -draw [-dro:7] tr 1.
understryka. 2. teckna (skildra) för knappt ei. matt. 3. bank. ej ta[ga] ut hela sitt konto, •dress I. [-dres] s
underkläder. II. [--] itr klä[da] sig för enkelt ei. för lätt. • [-Jestimate

I. [-re'stimit] s undervärdering, -skattning.

II. [-re'stimeit] tr undervärdera, -skatta.

- -expose [-rikspou'z] tr fotogr. underexponera.

- -exposure [-rikspou'ga] s fotogr. underexponering. -feed [-n/d] tr undernära; svälta, •flow [-flou] s underström, -
foot [-fu't] adv under fötterna [tread ^ äv. biidi.]; nedanför, -go [-gou'] tr 1. undergå, underkastas examen,
förändring o. d. 2. Utstå, genom|gå, -lida pröv-ningar o. d. -graduate [-græ'djuit] s student

som ännu ej tagit sin [första] examen [äv. attr.: my »v»

days]; jfr graduate. -ground I. [-grau'nd] adv under jorden. II. [--] a 1. underjordisk [ithe ~ railway (av. the ~
water grund-

vatten. 2. hemlig, fördold. III. [--] s 1. underjordisk gång ei. plats. 2.- grund jorden under en viss piatg. 3. [the] ~
underjorden. 4. the U^ se IL 1. -grown [-grou'n] a ej fullt ut|växt (-bildad), outvecklad. -growth [-grou})] s
under|skog, -vegetation, -hand [-hæ'nd, attr. --] adv o. et 1. kricket, om boii [-[kastad]-] {+[ka- stad]+} med
handflatan vänd uppåt. 2. [-hem-lig[t],-] {+hem- lig[t],+} förtäckt, [gjord] i smyg, bakslug[t]. •handed [-hæ'ndid,
-'^-j 1. se föreg. 2. 2. underlägsen i antni, fåtalig[t rekryterad], folk-fattig; be ~ äv. ha för liten personal.

Underhill [A'ndahil] npr.

underiihung [AndajhA'g, attr. ---] a person med framskjutande underkäke. - -jaw [-dgo:] s underkäke, -lay [-lei7]
tr lägga ngt under som stöd, stötta [underifrån]; biidi. stödja; <n* the sea with electric wires dra fram elektriska
ledningar på havsbottnen; sand underlaid with clay sand vilande på lera. - -lease

1. [-li:s] s utarrenderande (uthyrning) i andra hand. II. [--] tr arrendera (hyra) ut i andra hand, -let [-le't] tr 1. «e
föreg.

2. arrendera (hyra) ut under värdet, -lie [-lai'] tr 1. ligga (sträcka sig) under ngt, uppbära; biidi. är. ligga till grund
för. 2. % undergå, lida straff o. d. -line [-lai'n] tr understryka av. widi. -ling [-lig] I. s underordnad, förakti. lakej;
F underhuggare. II. a kort, liten; obetydlig, -lying [-lai'ig] a underliggande lager o. d.; biidi. djupare liggande,
bärande, grund- [the ~ principles], -manned [-mæ'nd] a om fartyg o. d. otillräckligt bemannad, lidande brist på



arbetskraft; be av. ha för liten personal, -mentioned [-me'njnd, attr. --] a nedannämnd. -mine [-mai'n] tr
underminera, -grävaav. widi. -miner [-mai'na] s & minör; biidi. hemlig fiende, smygande
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undesirable

fara. -most [-moust] a o. adv underst, nederst, -neath [-ni:'|)] I. adv o. prep [in]under; nedanför. II. a lägre, undre.
III. s underdel, -part [-part] s 1. under|del, -sida. 2. teat, biroll, •pay [-pei'] tr underbetala, -pin [-pi'n] Érbyggn.
stötta, förstärka grund; biidi. stödja, -play [-plei'] itr kortsp. maska, -plot [-plot] s 1. teat, bilhandling, -intrig. 2.
lömskt uppsåt, intrig, svek. -prize [-prai'z] tr undervärdera. - [-]proof [-pru:f] a om sprit o. d. under normalstyrka,
-prop [-pro'p] tr stötta under; biidi. [understödja. -quote [-kwou't] tr hand. undernotera. -rate [-xei't] tr 1.
underskatta. 2. uppskatta (beräkna) för lågt. - -ripe [-rai'p, attr. --] a icke fullt mogen, omogen, -run [-rA'n] tr om
ström o. d. flyta under ngt. -score [-sko'a] tr understryka äv. mim. - -secretary [-se^kratari] s undersekreterare; ~
[of statè] expeditionschef, statssekreterare [av. permanent i departement [under en secretary of State], -Sell [-
se'1] tr 1. sälja billigare än, undersälja en annan. 2. sälja ngt till underpris, bortslumpa. -set [-se't] tr byggn. stötta
under, förstärka; biidi. stödja, -sheriff [-JVrif] s undersheriff, ung. landssekreterare, -shot [-Jot] a underfalls- hjoi.
-shrub [-JiAb] s liten (låg) buske, -sign [-sai'n] tr underteckna; I (we), the ~ undertecknad[e]. -sized [-sai'zd, attr. -
-] a under medelstorlek; undermålig; undersät-sig; liten, -skirt [-ska:t] s underkjol, -soil [-soil] s lantbr. alv [vanl.
subsoil]. understand [Andastæ'nd] I. tr 1. förstå, begripa; fatta, inse English; make o. s. understood in English; T
^ the point of his remark; I r\j his wanting to go]. 2. förstå sig på, känna till; ~ how to use förstå [konsten] att
använda ngt. 3. ha sig bekant, [tro sig] veta; ha (få) den uppfattningen att; I ~ that av. jag har låtit mig berättas att;
we ~ i tidning vi ha erfarit att; it is understood that det förljudes (F hets) att; I ~ him to he (ei. that he is) han
måste vara (är tydligen); am T to ~ that you refuse? menar ni (du) att ni (du) vägrar? J was given to ~ man lät
mig förstå att. 4. ta för givet, förutsätta [som [-självfallet];-] {+själv- fallet];+} isht gram. underförstå; it is
understood that man räknar med att, det anses som en naturlig sak att; that is understood det förstås av sig självt.
5. förstå, mena [by med en term o. d.]. 6. förstå, lltläsa av ngt [I ~ from (by) his letter that]. 7. ~ each other vara
ense, handla i samförstånd, vara (stå) i maskopi [med varandra]. II. itr; ~ about förstå sig på. -able [-3bl] a
begriplig, -ed [-id] aid. pp. av understand. -ing [-ig] I. s 1. förstånd; klokhet, [gott] omdöme [men of the ~ av.
förmågan att tänka. 2. överenskommelse; endräkt, samförstånd [vanl. good förutsättning, villkor, [a secret ^;
come to an that disturbed the [good] ~ between them; on the distinct ~ that]: on the ~ that jur. varvid

skall gälla att, 3. S F pi. ^s fötter, ben; skodon. II. a° förståndig, klok; upplyst.

underilstate [Andajstei't] tr o. itr angiva (taga till) siffra o. d. för lågt; ge en otillräcklig (knapp) framställning [av
ngt]; be f>*d om siffra vara för låg. -Stocked [-Sto'kt] a om lantgård o. d. otillräckligt försedd [with med får &c].
-Stood [-stu'd] a äv. överenskommen; självklar, given [it is an ~ thing]; underförstådd. -strapper [-stræpa] 8
förakti. medhjälpare, underhuggare, hantlangare, -study teat.

I. [-stAMi] s ersättare, reserv, duplikant.

II. [-stArdi] tr inöva en roii för dubblering (ersättning), -take [-tei'k] I. tr 1. företa[ga] [sig], gripa sig an med,
börja [göra]. 2. [-åta-[ga]-] {+åta- [ga]+} sig, ta[ga] sig an a cause; to do a th.]; lova, garantera, försäkra [/ will ~
that you shall (el. will) be no loser by it]. 3. aid. inlåta sig i strid (tvist) med. II. itr

I. åid. gå i borgen, svara [for för]. 2. F vara begravningsentreprenör, -taker [-teika] s 1. [*---] företagare, bedrivare
[of a th.]. 2. [nu isht begravningsentreprenör. 3. [- - -'-] åid. borge|n,-[n]sman. -taking [-tei'kig]s 1. företag; arbete.
2. [- - - -] begravningsentreprenörsfacket [av. attr. the ~ business]. 3. borgen, säkerhet; löfte, åtagande; on an ^
that mot förbindelse från motparten att. - -tenant [-tenant] s underarrendator. - -timed [-tai'md] a fotogr.

+underexponerad. -tow [-tou] s underström, -valuation [-væljuei\fn] s undervärdering av. biidi. -value [-væ'lju] tr
undervärdera, -skatta av. Midi, -wear [-wea] s underkläder, linne, -wood [-wud] s under-, småjskog. -work I. [-



wa:k] s underordnat (ringaktat) arbete. II. [- -] tr arbeta för lägre lön än en annan. III. [--] itr arbeta (prestera) för
litet rör sin lön. •world [-wa:ld] * 1. the ~ [denna] jorden. 2. the ~ underjorden, dödsriket. 3. the r\* anti-poderna.
4. lägre samhällslager, undre värld, -write [-rai' ] I. tr 1. skriva ngt under (nedanför), skriva ti'11 ngt. 2.
underskriva, -teckna; biidi. skriva under. 3. hand. teckna [sjöförsäkring. 4. bank. fast Övertaga obligationslån o.
d.

II. itr hand. bedriva sjöförsäkringsverksamhet, •writer [-'rai ta] s hand. sjöförsäkringsgivare, assuradör jfr föreg. -
writing [-raitig] s 1. underskrift. 2. hand. sjöförsäkrings] verksamhet, -branschen.

undescribable [Andiskrai'babl] a° obeskrivlig [vanl. indescribable].

undeservlled [Andiza/vjd] a (-edly [-idli] adv) oförtjän|ad, -t; oförskylld, -edness [-idnis] s oförtjänthet,
ovärdighet, -ing [-ig] a° ovärdig, oförtjänt av [vanl. of a th.].

undesignlled [Andizai'n|d] a (-edly [-idli] adv) ej avsedd, oavsiktlig, ouppsåtlig. -ing [-ig] a troskyldig; uppriktig,
rättfram, sveklös.

undesirliable [Andizai'arjabl] a° o. s ej önskvärd, ovälkommen,-misshaglig [person el. sak]; 'vs ar. ej önskvärda
[befolkningselement isht i
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nneasy

u. s. a. -ous [-as] a°; ^ of ej önskande (längtande efter), unlldespairing [An|disps'arig] a ej misströstande,
ståndaktig, -destroyable [-distroi'abl] a oförstörbar, -detachable [-ditse'tjabl] a ej löstagbar, fast[sittande] del a v
ngt. -detected [-[-di-te'ktid]-] {+[-di- te'ktid]+} a oupptäckt, -determined [-dita:'mind] a I. obestämd, oavgjord,
osäker. 2. obegränsad, fri horisont o. d. 3. obeslutsam, -deterred [-dita:'d] a ej avskräckt: ~ by äv. utan att låta sig
avskräckas av. -developed [-dive'lapt] a outvecklad, -deviating [-di/vieitig] a° icke avvikande från sin bana, Midi.
äv. orubblig; ståndaktig, målmedveten, aldrig sviktande, -did [-di'd] imp. av undo. undies [Vndiz] s Pi. S
[damunderkläder, unlldig [An|di'g] tr gräva upp, öppna gray, -digested [-d(a)id3e'stid] a osmält föda; Midi. av.
oklar, förvirrad, rörig, -dignified [-di'gnifaid] a° om hållning o. d. ovärdig, opassande, ofin, +simpel. -diminished
[-dimi'nijt] a oförminskad. -dimmed [-di'md] a ofördunklad, undine [A'ndim, --] « mytoi. sjöjungfru, vatten-

nymf, undin. unlldirected [An|dire'ktid] a 1. ostyrd, okontrollerad. 2. om brev o. d. utan (saknande) adress, -
discerning [-disa/nig, -diz-] o° omdömeslös, okritisk, kortsynt, -discharged [-distjcr/dgd] a 1. obetald. 2. ej
fritagen (befriad) från åtig. gande o.d.; som ej fått ansvarsbefrielse (ackord) [an ~ bankrupt]. 3. outförd,
ofullbordad. 4. om skjutvapen ej avlossad, -disciplined [-[-di'sip-lind]-] {+[-di'sip- lind]+} a odisciplinerad,
otuktad, -discovered [-diskA'vad] a oupptäckt, outforskad, -discriminating [-diskri'mineitig] a° urskillningslös,
okritisk, undisguised [Andisgai'z|d] a (~ly [-idli] adv) ej

förklädd: biidi. oförställd, öppen, unüdismayeci [Anjdismei'd] a oförfärad; orubbligt lugn. -disposed [-dispou'zd]
a outnyttjad; ej avyttrad, oavhänd; tillgänglig [vani.

of attr. -disputed [-dispju:'tid] n°

obestridd; okvald besittning, -dissembled [-[-di-se'mbld]-] {+[-di- se'mbld]+} a oförställd, uppriktig giadje o. d.
[av. undissembling]. -distinctive [-disti'gktiv] a som ej gör skillnad p& person, drabbande aiia lika, opartisk,
obeveklig Death]. undistinguishüable [Andisti'ggwiJ|abl] a° 1. oskönjbar. 2. omöjlig att särskilja, sam mangy ttr
ad, obestämbar, -ed [-t] a ej kännetecknad [by genom ngn egenhet]; ej skild från den vanliga typen [from från];
föga bemärkt, okänd, namnlös; ~ from av. av samma typ som.

unlldistracted [An|distræ'ktid] a° ostörd, utan att distraheras [by av], -disturbed [-dista/bd] a (~1y [-dista'/bidli]
adv) ostörd, lugn. »diversified [-diva/sifaid] a ensartäd. -diverted [-[-di-va:'tid]-] {+[-di- va:'tid]+} o oavvänd,
orubbad, oavlåten. -divided [-divai'did] a° 1. odelad, full och hel. 2. pi. ej skilda [från varandra], förenade.



-divulged [-divA'ldjd] a hemlig[hållen], fördold.

undo [Andu:'] tr 1. öppna dörrö, d.; lös'a (knyta) upp säck o. d.; sno upp; knäppa upp; spänna av. 2. göra ngt
ogjort, återställa ngt i ursprungligt skick; Midi. av. upphäva, uppriva, gå ifrån, stryka över [we cannot ~ the past].
3. biidi. förgöra, ruinera, förstöra chanser, undergräva ngns rykte o. d., Störta ngn i olycka. ~er [-a] s förgörare;
förförare, ^ing [-ig] s 1. upplösande &o. 2. upphävande. 3. fördärv, olycka [it will be his unlldomestic
[Anldome'stik] a 1. föga huslig. 2. allt annat än hemtrevlig, -done [-dA'n] a

1. öppen. 2. ogjord. 3. Midi. förlorad; he is ~ av. det är ute med honom; se f. ö. -do.

undoubtlled [Andau'tjid] a° obestridd, otvivelaktig. -Ing [-ig] a förtröstande, tillitsfull, unlidraped [Anjdrei'pt] a°
odraperad: naken; biidi. ohöljd, -dreamed, -dreamt [-drir'md, -dre'mt] a oanad [av. of attr. ^~of]. undress I.
[Andre's] tr 1. klä[da] av. 2. ta[ga] bort förbandet från sår. II. [- -] itr klä[da] av sig. III. [- - -] s negligé;
morgonrock; vardagsdräkt; släpuniform; in ~ widi. av. [helt] intimt, 'i skjortärmarna'. IV. [--] a attr. vardags-
dräkt; Midi. intim; ~ uniform släpuniform. ~ed [Andre'st] a 1. oklädd.

2. vardags-, arbets|klädd. 3. om skinn, trä, träd* gård m. m. oberedd: obearbetad; oputsad, oansad; ej skött;
osmyckad. 4. otillagad, okokt, rå.

unlldrinkable [An|dri'gkabl] a° odrickbar, -due [-dju:'] a 1. hand. [ännu] ej förfallen. 2. otillbörlig, olämplig:
orättmätig, olaglig. 3. omått-lig, oskälig; överdriven, undulatlle [A'ndjul|eit] I. itr gå (röra sig) i vågor, bölja. II. tr
försätta ngt i vågrörelse, komma ngt att bölja. ~ed [-eitid] a våg|for-mig> "ig» "lon [-ei'Jn] s 1. vågrörelse äv. om
ljus o. d.; böljegång, vågsvall. 2. vågformig-het, vågformig terrängbildning. -ory [-eitari, -at-] a våg[form]ig;
vågformigt växlande; un-dulerande feber o. d.; the ~ theory fys. undula-tionsteorien. unduly [Andju:7li] adv 1.
otillbörligt; orättmätigt. 2. oskäligt, överdrivet, orimligt, unlidurable [Anjdju'arabl] a° ovaraktig, obeständig. -
dutiful [-dju:7tif(u)l] a° pliktför-gäten; olydig, -dying [-dai7ig] a°odödlig;oförgänglig. -earned [-a:7nd] a
oförtjänt belöning, straff, inkomst o. d. -earth [-a:'})] tr 1. gräva upp (fram); Midi. upptäcka, avslöja, bringa i
dagen. 2. jakt. driva ut räv ur lya[n]. -earthly [-a/^li] a 1. över-, o|jordisk, himmelsk. 2. övernaturlig; mystisk;
hemsk. 3. F orimlig; at an ~ hour okristligt tidigt, uneasüiness [Ani:7zi|nis] * oro, ängslan [about för]: [känsla av]
obehag, olust, -y [-] a° 1. orolig, ängslig [about för]: olustig, illa till mods. 2. obekväm, besvärlig, otrevlig.
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unlleatable [An|i:'tabl] a oät|bar, -lig. -edifying [-e'difaiii)] a föga uppbygglig, -educated [-[-e'-djukeitid]-] {+[-e'-
djukeitid]+} a ouppfostrad; obildad, -elected [-ile'ktid] a ej [ut]vald (utkorad). -embarrassed [-imbae'rast] a°
obehindrad; obesvärad, otvungen, ledig; fri, otyngd [with från, av], -emotional [-imou'J(a)nl] a° känslolös, kall,
oberörd, likgiltig; nykter biidi. unemphatic [Animfæ'tik] a (^ally [-ali] adv)

obetonad, uttryckslös, svag. unemployilable [Animploi'labi] a oanvändbar, -ed [-d] a 1. obegagnad, oanvänd. 2.
arbets-, sysslojlös; the ^ de arbetslösa, -ment [-mant] s arbetslöshet; ~ allowance (dole) arbetslöshetsunderstöd;
insurance against arbetslöshetsförsäkring, unencumbered [AnjinkA'mbad] a 1. obesvärad; ej belastad (belamrad)
[with, by av, med]. 2. jur. ograverad estate]. -ending [-e'ndig] a° ändlös; evig. -endowed [-indau'd] a 1. ej försedd
med donationsmedel; saknande hemgift. 2. obegåvad, -endurable [-indju'arabl] a outhärdlig, -engaged [-
ingei'd^d] a oberoende, fri; oupptagen, ledig; oförlovad. un-English [Ani'ggliJ] a oengelsk, unllenjoyable
[Anjindjoi'abl] a onjutbar; glädjelös. -enlightened [-inlai'tnd] a oupplyst av. widi. •enterprising [-e'ntapraizig] a°
oföretagsam, •entertaining [-entatei'nig] a° allt annat än underhållande, tråkig, -enviable [-e'nviabl] a° föga
avundsvärd, unequitable [An|i:'kwabl, -e'k-] a° olikformig, oregelbunden rörelse o. d. -al [-i'/kwal] a° 1. olika
[stor (lång &c)]; ej likvärdig; omaka; of 'x» length av. olika långa. 2. ojämn eg. o. bildl. 3. udda tal. 4. ~ to ej
vuxen en uppgift; ibl. ~ to + inf. el. pres. pp. Ur stånd att. •alled [-i/kwald] a ouppnådd, oöverträffad, •itable [-
e'kwitabl] a° orättvis, obillig, -ivocal [-ikwi'vakl] a° otvetydig, tydlig, unerring [Ano'/rig] a° ofelbar, osviklig;



[träff-]

säker, ^ness [-nis] s ofelbarhet &o. un essential [Anlise'njl] X. a° oväsentlig, oviktig. II. s oväsentlighet, bisak, -
established [-istæ'blijt] a 1. ej fastslagen (säkert grundad), osäker hypotes o. d. 2. ej fast anställd, extra, -even [-
i:'vn] a° 1. ojämn av. biidi., skrovlig, knagglig; kuperad mark. 2. udda tal. 3. t olik[a] [vani. unequal]. -evenness
[-i/vnnis] s ojämnhet &o. -eventful [-ive'ntf(u)l] a° händelselös, enformig. -exacting [-igzæ'ktig] a anspråkslös,
förnöjsam, -exampled [-igza/mpld] a exempellös, enastående, -excelled [-ikse'ld] a oöverträffad, unexceptionable
[Anikse'pJ(a)njabl] a° 1. oklanderlig, oangriplig; mästerlig. 2. om bevis o. d. fullt bindande, ojävaktig; fullgod, -
al [-1] a° 1. se föreg. 1. 2. undantagslös, unllexciting [An|iksai'tig] a föga spännande, sensationslös. -exhausted [-
igzo/stid] a outtöm|d, -lig. -expected [-ikspe'ktid] oväntad,oanad.

-expensive [-ikspe'nsiv] a° billig [vani. [-inexpensive].-] {+inexpen- sive].+} -experienced [-ikspi'arianst] a 1.
oerfaren. 2. oprövad; icke förut upplevad (känd &o). -expired [-ikspai'ad] a icke tillända- ei. ut|lupen frist: ej
förfallen tui betalning, -explained [-iksplei'nd] a oförklarad, outredd, -explored [-iksplo/d, -o'ad] a outforskad, -
exposed [-[-iks-pou'zd]-] {+[-iks- pou'zd]+} a 1. oavslöjad, fördold. 2. ej utsatt [to för], 3. fotogr. oexponerad, -
expressive [-[-iks-pre'siv]-] {+[-iks- pre'siv]+} a uttryckslös,intetsägande, -extended [-ikste'ndid] a° 1. outsträckt.
2. mos. saknande utsträckning, -extinguishabie [-[-iksti'g-gwijabl]-] {+[-iksti'g- gwijabl]+} a° o[ut]släcklig av.
biidi. [vani. [-inextinguishable].-] {+inex- tinguishable].+} unüfading [An|fei'dii}] a° aldrig vissnande; biidi.
oförgänglig, -failing [-fei'lig] a° aldrig svikande (sinande); osviklig, ofelbar, unfair [Anfs'a] a° orättvis, obillig;
ojust, ofin, ohederlig; otillåten [advantage]; ~ competition illojal konkurrens; ~ play icke rent spel, fult gjort; it is
of you av. det är inte vackert av dig (er). ~ness [-nis] s orättvisa &c. unllfaithful [Anjfei'J^u)!] a° otrogen av.
reiig., falsk, -faltering [-fo(:)'ltarir)] a° stadig, fast, säker, orubblig, unfamiliar [Anfami'lja] a0 1. icke förtrogen,
obekant, ovan [with med, vid]. 2. främmande, ovan, obekant, okänd [to för ngn].unfitness
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unguilty

oförmögen tin arbete o. d.; ovärdig [for till; to inf. till att]; ~ for food äv. oätbar. II. tr göra olämplig &o se /.
^ness [-nis] s olämplighet &c. 'v/ted [-id] a 1. olämplig, oduglig [for till; to inf. till att]. 2. ej inredd
(iordningställd, monterad, apterad). ^ting [-'ig] a° olämplig, opassande, ovärdig [med el. utan for]; om äktenskap
disharmonisk, unfix [Anfi'ks] tr lossa, lösgöra. ta[ga] loss; biidi. rubba ngns åsikt o. d. ~ed [-t] a 1. lös, ostadig,
vacklande, osäker äv. biidi. 2. ej* bestämd (fixerad) tid o. d. ^edness [-idriis] s ostadighet, vacklan äv. biidi.
unllflagging [An!flæ'gig] a° outtröttlig, aldrig sviktande, -flattering [-flæ/t(a)rig] a° föga smickrande, osminkad
skildring. -fledged [-fle^d] a ofjädrad, [ännu] ej flygfärdig (flygg); biidi. outvecklad, omogen, oerfaren, 'grön', -
fleshed [-fle'Jt] a som [ännu] ej fått blodad tand; biiai. oerfaren, omogen, färsk, -flinching [-fli'njig] a° ståndaktig,
orubblig, oböjlig.

1. unfold [Aiifou'ld] I. tr 1. veckla ut (upp); breda ut; Öppna ögonen o. d.; ~ itself om blomma m. m. slå ut i
blom; om utsikt etc. upprulla sig. 2. utveckla, framjställa, -lägga, uppenbara. II. itr öppna sig; framträda;
uppenbaras.

2. unfold [Anfou'ld] tr släppa ut får &c [ur [-fållan].-] {+fål- lan].+}

unforced [Anfo/st] a 1. otvungen; naturlig, ledig. 2. lätt, bekväm, unforellsepn [AufoijSi/n] a oförutsedd, -told

[-tou'ld] a oförutsagd, unforgettable [Anfage'tabl] a° oförgätlig,-glöm-li*.

unforgivllable [Anfagi'v|abl] a° oförlåtlig. -ing

[-ig] a oförsonlig, hård. unilformed [Au|fo:'md] a o[ut]formad; formlös, oregelbunden; kaotisk; biidi. obildad,
oslipad, •fortified [-fo/tifaid] a 1. obefäst; värnlös. 2. obestyrkt.

unfortunate [Anfo/tjanit, -at] a olycklig; misslyckad; fatal. ~ly [-li] adv olyckligt[vis]; tyvärr; dess värre,
unllfounded [An|fau'ndid] a° isht biidi. ogrundad, grundlös, -framed [-frei'md] a oinramad



tavla.

unfree [Anfri:'] a ofri. [-d] a obefriad, unfrequent [Anfri/kwant] a ovanlig, sällsynt [ofta föregånget av not]. ~ed
[Anfrikwe'ntid] a sällan (föga) besökt, övergiven. ~ly [-li] adv sällan [vani. not unfriend ed [Anfre'ndlid] a utan
vänner, ensam, -ly [-li] a 1. ovän[skap]lig, fientlig[t sinnad] [to mot]. 2. ogynnsam, menlig [for, to för], unüfrock
[Anlfro'k] tr 1. fråntaga ngn hans prästerliga (kyrkliga) ämbete, avsätta präst. 2. biidi. avslöja, -fruitful [-
fru:'tf(u)l] a° ofruktbar äv. biidi.; ofruktsam, -fulfilled [-fulfi'ld] a ouppfylld; ofullbordad, -furl [-fa/1] I. tr ut-

veckla flagga O. d.; ~ ed flags flygande fanor; & göra loss segel. II. itr om flagga o. d. veckla (breda) ut sig. -
furnished [-fa'/nijt] a 1. outrustad, ej försedd, i avsaknad [with, of ined, av]. 2. omöblerad, -gainly [-gei'nli] a o.
adv klumpig[t], otymplig[t]. -gallant [-gse'lant] a° oartig, oridderlig, -gear [-gi'a] tr 1. koppla från, stoppa maskin.
2. nu dial, sela av [= [-unharness].-] {+un- harness].+} -generous [-dge'n^ros] a° 1. föga ädelmodig, lågsinnad,
neslig, lumpen. 2. knusslig, snål. -genial [-dji/njal] a° 1. om klimat o. d. omild, ogästvänlig, ogynnsam [to för]. 2.
ovänlig, osympatisk, butter [av sig]. 3. onaturlig, främmande [to för], -genteel [-d^enti/l] a° obelevad,
ouppfostrad, ofin, vulgär, simpel, ungentle [Andje'ntl] a0 1. omild, hård, sträv; häftig, våldsam. 2. ovärdig,
opassande; ofin. ^manlike [-manlaik] a o. adv, ~manly [-[-man-li]-] {+[-man- li]+} a o. adv föga
gentlemannamässig[t], ofin[t], ojust.

unget-at-able [Angetæ'tabl] a oåtkomlig, otillgänglig.

un gifted [An|gi'ftid] a 1. obegåvad. 2. utan [att mottaga] gåvor, -gird [-ga'/d] tr 1. spänna (ta) av ngn gördeln
(bältet). 2. spänna (lägga) av gördel o. d. -glazed [-glei'zd] a 1. utan [fönster]glas. 2. oglaserad, -gloved [-gLv'vd]
a obehandskad; with ~ hands biidi. utan [några] silkesvantar, -glue [-glu:'] tr lösa, ta[ga] loss ngt [fast]limm;it;
bildl. Upplösa, frigöra; get (be, come) ~d gå upp i limning-gen. -godly [-go'dli] a 1. gudlös, ogudaktig. 2. F
avskyvärd, gemen, okristlig. Ungoed [A'ggoid] npr.

unügotten [Anlgo'tn] a 1. oförvärvad. 2. ofödd, -governable [-gA'v(a)nabl]a° omöjlig att styra; obändig,
obetvinglig, oregerlig, självsvåldig, ungracileful [Angrei'jsf(u)l] a° långt ifrån behagfull (vacker, välskapad),
ograciö?, otymplig, klumpig; osympatisk, -ious [-Jas] a° 1. onådig; högdragen; ohövlig; motsträvig. 2. otrevlig,
otacksam uppgift. 3. se -efiil. 4. % illa sedd (anskriven). 5. åid. syndig, förtappad, unügraduated [An|græ'djueitid]
a 1. utan [-[akademisk]-] {+[aka- demisk]+} examen, 'fil. (jur., med., teol.) stud.'. 2. ograderad, -grammatical0] [-
gramæ'tik, -(a)l] a ogrammatikalisk. -grateful [-[-grei't-f(u)l]-] {+[-grei't- f(u)l]+} a° 1. otacksam [to n;ot], 2.
motbjudande, obehaglig smak o. d. [to för], -gratified [-græ'tifaid] a otillfredsställd, o uppfylld önskan o..d. -
grounded [-grau'nd-id] a° 1. ogrundad, grundlös. 2. okunnig [in i], -grudging [-grAMjig] a° villig, oförbehållsam,
osjälvisk, generös, ospard [with ~ generosity]. ?guarded [-gcr/did] a° 1. obevakad; utan [-skydd[san-ordning].-]
{+skydd[san- ordning].+} 2. ovarsam, oförsiktig, förhastad, unguent [A'ggwant] s salva; smörj a, -medel,
unliguided [Anjgai'did] ostyrd, utan ledning-, lämnad åt sig själv; planlös, -guilty [-gi'lti] o° oskyldig [of till].

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
slangungalate
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unintentional

ungulate [Vggjulit] a zooi. 1. hovformig. 2. [-[försedd]-] {+[för- sedd]+} med hovar (klövar). un hallowed
[Anjhæ'loud] a ohelgad; ohelig; profan;gudlös,syndig, -hampered[-hse'mpad] a obunden,obehindrad^av], -handf-
hae'nd] tr aid. släppa taget om ngn [isht ~ me/], unhandiness [Anhæ'njdinis] s tafatthet, klumpighet. -some [-sam]
a° 1. långt ifrån vacker, ful, smaklös. 2. opassande, ofin, nedrig, -y [-di] a° 1. klumpig, tafatt, opraktisk. 2.
ohanterlig, besvärlig [att handskas med], unhappüliy [Anhse'pijli] adv olyckligt; olyckligtvis, till all olycka;
tyvärr, -iness [-nis] s olycka isht som känsla, bedrövelse; elände; the ~ of äv. det olyckliga i ngt. -y [-] a olycklig,
eländig: bedrövad, ledsen, orolig [about över]; olycksalig; olycksbringande, fatal; misslyckad, mindre lycklig
formulering; feel ~ äv. vantrivas.

unllharmed [Anjha/md] a oskadd, -harness [-hcu'nis] tr o. itr sela av, spänna från häst. -hat [-hæ't] itr ta[ga] av sig



hatten, blotta sitt huvud [to för].

unhealüable [Anhir'ljabl] a oläklig, obotlig, -ed

[-d] a oläkt, ej botad, unhealthüfui [Anhe'lfrfluH] a°, vani. -y [-i] a° 1. sjuklig, klen. 2. ohälsosam, osund; X S för
beskjutning utsatt, 'otrevlig' plats, unheard [Anha/d] a 1. ohörd. 2. seföij. ~-of [-ov] a [förut] okänd; exempellös,
oerhörd

jpred. ~ of].

unheedlled [Anhi:'djid] a° obeaktad, ouppmärksammad. -ful [-f(ü)l] a°, -ing [-ig] a° ovarsam, sorglös, likgiltig,
intet ont anande; obekymrad [of om], unhelpful [Anhe'lpf(u)l] a° 1. onyttig, gagDlös

[to för]. 2. % hjälplös, nödställd, unhesitating [Anhe'ziteitig] a beslutsam, oför-tövad, oförbehållsam, frimodig.
~ly [-li] adv utan att tveka, oförbehållsamt, unühinge [Anlhi'ndj] tr haka (lyfta) av dörr o. d.; biidi. förrycka,
rubba, förvirra; upplösa; uppriva [Ats nerves were biidi. av. ur gän-gorna. -hitch [-hi'tj] tr 1. haka (häkta) av. 2.
spänna från häst. -holy [-hou'li] a° 1. ohelig, syndig, oren. 2. F se -godly 2. -hood [-hu'd] tr o. itr jakt. ta[ga] av
huvan [från] falk. -hook [-hu'k] tr häkta (haka, lyfta) av; knäppa upp. -hoop [-hu/p] tr slå banden av tunna,
avbanda, unhopeild [Anhou'pjt] a oväntad, oanad [vani. for, attr. f^-for]. -ful [-f(u)l] a° föga hoppfull, hopplös.

unllhorse [Anjho/s] tr kasta av hästen (ur sadeln); biidi. bringa ur fattningen, förvirra, •hospitable [-ho'spitabl] a
ogästvänlig [vani. inhospitable]. -housed [-hau'zd] a utan tak över huvudet, hemlös, -human [-hju'/man] a° 1.
omänsklig. 2. övermänsklig, -hurt [-ha:'t] a oskad[a]d. -husk [-hA'sk] tr ta[ga] av skalet på, skala, rensa.

unill- [ju/ni] prefix vani. en-., -corn [-ko:n] s 1. enhörning. 2. zooi. nar val. 3. trespann med en häst framför de
andra. •fication [ju^nifikei'Jn] s enjande, -ing; uniformering; sammanslutning, -fied [-faid] a enhetlig, enhets-,
uniform [ju:'ni|fo:m] I. a° likformig, lika; ens-artad; enhetlig: konsekvent; oföränd|rad, -er-lig, konstant, jämn
rörelse; likalydande; of ~ width av. jämnbred; reprices enhetspris. II. s isht uniform; out of ~ civilklädd. Hl. tr
uniformera göra likformig el. kläda i uniform. ~ity [-fo/miti] s 1. likformighet, uniformitet, överensstämmelse. 2.
enformighet, unify [ju'/nifai] tr [för]ena, samman|föra, -sluta, -slå, samla till ett helt [in till ett; to, with med ngt
annat].

unilateral [ju:nilæ/t(a)ral] ensidig. unimaginllabl,e [Animæ'd3in|abl] a° otänkbar, ofattbar, -ative [-ativ] a°
fantasilös, -ed [-d] a oanad.

unllimpaired [Anjimps'ad] a oförminskad, -sva-gad, -därvad. -impassioned [-impæ/J(a)nd] a lidelsefri.

unimpeachllable [Animpi/tJlabl] a° oskyldig; oklanderlig, oangriplig, oantastlig; obestridlig; jur. ojävig, -ed [-t] a
opåtald; obestridd; oangriplig. unimpeded [Animpi/did] a obehindrad, fri. unimportanllce [Animpo/tanls] s
obetydlighet, betydelselöshet, -t [-t] a obetydlig, oviktig, av mindre vikt. unimposing [Animpou'zig] a° föga
imponerande, unimpressllible [Animpre'|sibl] a, -ionable [-Jnabl] a oemottaglig för intryck, oberörd, -ive [-siv] a°
l. se föreg. 2. verkningslös, matt, lam, föga imponerande, unimprovilable [Animpru:'v]abl] a 1. oförbätterlig. 2.
icke odlingsbar jord. -ed [-d] a 1. oförbättrad. 2. ouppodlad. 3. outnyttjad framgång, uninfected [An|infe'ktid] a
osmittad: biidi. obe-smittad [by, with av], -inflammable [-[-inflæ'm-abl]-] {+[-inflæ'm- abl]+} a oantändlig,
brandfri. uninfluenllced [Ani'nflujanst] a opåverkad, oberörd; fördomsfri, -tial [-e'nj(a)l] a betydelselös, utan
inflytande [upon (on) på], uninformed [Aninfo'/md] a oupplyst, okunnig,

oinvigd [of, on, as to om, i], uninhabitllable [Aninhæ'bit|abl] a obeboelig, -ed

[-id] a obebodd, unllinitiated [Anjini'Jieitid] a oinvigd [?n i], -injured [-i'ndjad] a oskad[a]d. -inspired [-[-in-
spai'ad]-] {+[-in- spai'ad]+} a oinwpirerad, banal, uninstructlied [AnifistrA'ktlid] a olärd, okunnig [in i], -ive [-iv]
a° föga lärorik, intresselös, uninsured [Aninju'ad] a hand, oförsäkrad, unintelligent [Aninte'lid^jant] a°
ointelligent, obegåvad, intelligensfri; oklok åtgärd, -ible [-ibl] a° obegriplig, oförståelig, unintenlided
[Aninte'njdid] a° icke åsyftad; oavsiktlig. -ti Q na) [-J(a)nel] a° oavsiktlig, ofrivillig.

/» whole title-word ° advert regular 5|C rare & military 4* marine F colloquial P vulgar S slanguninterested
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unkindly

uninterestlled [Ani'ntrist|id, -tares-] a° ointresserad [in för], -ing [-ig] a° ointressant, tråkig.

unintermittllent [Anintami't|ant] a°, -ing [-'ig] a°

oav|låtlig, -bruten, unilinterpretable [Anlinta/pratabl] a otydbar, oförklarlig, -interred [-inta:'d] a obegravd,
•interrupted [-intarA'ptid] a° oavbruten, ostörd, -inventive [-inve'ntiv] a° föga uppfinningsrik, allt annat än
originell.

uninvitlled [Aninvai'tjid] a°objuden;o[om]bedd. -ing [-ig] a° föga inbjudande, motbjudande, obehaglig.

union [jur'njan] s 1. förening, enande, sammanj-slutning, -förande, -smältning till ett; poiit. o.d. union; förbund;
äktenskap; fackförening [ = [trade act of ~ föreningsakt; the £7~ isht a) Unionen mellan England o. Skottlaud el.
mellan Storbritannien o. iriand; 6) Nordamerikanska unionen; c) Det förenade konungariket Storbritannien o.
[norra] iriand; the Debating Club Ox-ford o. Cambridge diskussionsklubb; ~ suit Am. combination^] underplagg.
2. enighet, endräkt; ~ is strength enighet ger styrka. 3. unionsmärke i flagga; the unionsflaggan [vani. the UJack
(el. flag)]] ~ down »i* om flagga hissad upp och ned, i schau ss. nödsignal [the Jiag was hoisted ~ down]. 4.
fattigvårdsområde;fattighus [rarkortn. av ~ workhouse]. ö. läkning av sår. 6. tyg av två el. flera sammanvävda
tygsorter: halvylle ào [av. ~ cloth]. oJsm [-izm] s 1. unionsj-vänlighet, -politik [ofta i motsats till Home Rule]. 2.
se trade-unionism. »Jst [-ist] s 1. unions-vän se föreg. 1.; the U~ party unionspartiet. 2. fackföreningsmedlem [=
trade-unionist]; the ~ movement fackföreningsrörelsen.

unique [ju:ni:'k] I. a° unik, enastående, ensam i sitt slag, säregen. II. s; a ~ något enastående, det enda (den ende)
i sitt slag, ett unikum.

unison [ju/njizn, -sn] I. s 1. mus. samklang, harmoni, ackord; in ~ unisont; biidi. i fullkomlig harmoni (samklang)
[with med]. 2. endräkt, enighet [we acted in perfect II. a % unison, enstämmig; Midi. av. enhällig, sam]fälld, -
stämmig. ~al [-i's(a)nl] a°, ~ant [-i's(a)nant] a, ~ous [-i/s(a)nas] a unison; biidi. enhällig, samstämmig, -funit
[ju:'nit] s 1. mat. m. m. enhet of length]. 2. ental i motsats till tiotal, hundratal &o [äv. ~ [-figure].-] {+fig-
ure].+} ~able [ju(:)nai/tabl] a förenlig, som kan förenas (sammanfogas) [to med], linarian [-s'arian] I. s 1. tpoi.
unitarie. 2. poüt. enhets|-strävare, -vän, II. a 1. teoi. unitarisk. 2. poüt. enhets|vänlig, -främjande. U^arianism [-
Syrian izm] s I. teoi. unitarism. 2. pout, enhets-, centralisations|*trävan. ~ary [-ari] a enhetlig; enkel, odelad; ~
tendency poiit. enhetssträvan. ~e [ju(:)nai't] I. tr förena, sammani-föra, -smälta, samla [in i; into till; with, to
med]. II. itr förena sig, samla sig, samlas;

samverka [in i; to do «i. in doing för att göra]; sammansmältas, blandas [oil will not ~ with water]. ~ed
[ju(:)nai/tid] a förenad [the U~ +Kingdom se the Union c)]; Midi. av. enig; the Brethren reiig. de bömiska
bröderna; the U<* States [of America] Förenta staterna. ~edly [ju(:)nai/tidli] adv förenat, samfällt, med förenade
krafter. oJve [-iv] a° förenande, samlande; ~ life rei. gemenskap med Gud. ^y [-i] s 1. enhet [the dramatic ^ies].
2. endräkt, epighet, sammanhållning; överensstämmelse; be at ~ vara överens (ense) [with med]. 3. mat. talet ett.
unillvalent [ju:ni'|valant] a kem. envärdig. -valve

[- -vælv] a zooi. enskalig. universal [ju(:)niva:'sl] a° 1. allmän; all|männe-lig, -omfattande, -sidig; allmängiltig;
universell [the terror was <v; the rule is not ~ genius universalsnille; ~ history världshistoria; ~ language
världsspråk; legatee universalarvinge; ^ maid ensamjungfru: <\» service allmän värnplikt. 2. hel [the ~ world]. 3.
mångjkunnig, -sidig; a ^ man av. en poly-histor. /N/ism [-izm] s 1. allsidighet; mångkunnighet. 2. teoi.
universalism. 3. se följ. i. ~ity [ju'/niva^se'liti] s 1. allmängiltighet. 2. mångsidighet, -kunnighet; vidsynthet; vid-
hjärtenhet. 3. aid. the ~ det stora flertalet [the ~ of the people]. ~ize [-aiz] tr X. generalisera, förallmänliga. 2.
göra allmänt spridd, universlle jju:'niva:s] s universum, världsalltet, värld; mänskligheten, -ity [ju(:)niva:/siti] s
universitet, högskola; be at the ~ ligga vid universitetet; av. attr. ~ education akademisk bildning; man student, en
akademiskt bildad.



univocal [ju(:)ni/vakal] a° entydig, otvetydig, unjoint [Andjoi'nt] I. tr ta[ga] isär [lederna på], vrida ur led; biidi.
upplösa. II. itr gå ur led (isär).

unjust [And3A'st] a° 1. orätt!färdig, -vis [tfo mot]; oberättigad, obefogad, oriktig. 2. % oärlig, otrogen, ojfiable [-
ifaiabl, -----] a° oförsvarlig, orättvis, rvified [-ifaid] a oberättigad, oförsvarlig, oursäktlig, ^ness [-nis] s orättvisa;
the ~ of det orättvisa (oberättigade) i ngt.

unllkempt [An]ke/m(p)t] a 1. okammad. 2. o vårdad, vanskött; Midi. oborstad, råbarkad, -kennel [-ke'nl] tr 1.
jakt. driva (få) upp, skrämma ut räv ur lya; Midi. dra[ga] fram i ljuset, avslöja. 2. släppa ut (lös) jakthundar, -kept
[-ke'pt] a illa underhållen, vanvårdad, försummad; åsidosatt, unkind [Ankai'nd] a 1. ovänlig, elak, hård,
kärlekslös, omild. 2. åid. om klimat ogästvänlig, ogynnsam, oblid, ^liness [-linis] s ovänlig-het &c se följ. ~ly [-
li] I. a 1. ovänlig, kylig, avog. 2. om klimat ei. jordmån ogästvänlig, karg. II. adv 1. ovänligt; take a th. »o
upptaga ngt illa. 2. illa, ogärna [umber mixes ~ with
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unmeet

water-colours]. ~ness [-nis] s ovänlighet to se unkind.

uniiking [An|ki'g] tr 1. avsätta kung. 2. beröva ett land dess kung. -kingly [-ki'gli] a o. adv okonungslig[t],
ovärdig[t] en konung, -knightly [-nai'tli] a o. adv oridderlig[t]. -knit [-ni't] I. tr lösa (riva, ta[ga]) upp knut o. d.;
biidi. upplösa. II. itr lösas upp &c. -knot [-no't] tr knyta upp knut.

unknowing [Annou'jig] a° ovetande, okunnig [of om; av. med obj.: ~ his way], ,-n [-n] I. a okänd, obekant [to
för, i, bland]; ~ to us sats-förkortn. oss ovetande, utan att vi visste av det; the U^ Warrior (Soldier) den okände
soldaten i världskriget. II. S en okänd; the rsj det okända; the Great Uden store okände

Walter Scott innan hnns anonymitet röjdes.

unülaboured [Anjlei'bad] a 1. ouppodlad, obrukad jord. 2. konstlös, naturlig, omedelbar stil

0. d. -lace [-lei's] tr snöra (lösa) upp; snöra (klä[da]) av ngn. -lade [-lei'd] tr lasta av, lossa båtDost]; biidi. befria
[of från], -ladylike [-lei'dilaik] a okvinnlig, ovärdig en fin dam (lady), -lash [-læ']*] tr isht >£> göra loss, lossa, -
latch [-lse'tj] tr 1. Öppna genom att trycka på en kiinka. 2. snöra upp sko £ = unlace], -lawful [-lo/f(u)l] a° 1.
olaglig, orättmätig; olovlig, otillåten, förbjuden. 2. oäkta bam. -lay [-lei7] tr »t» slå upp tag. -learn [-la/n] tr
glömma [bort] vad man lärt; lägga bort vana. -learned a°

1. [-la/nid] olärd; okunnig; oerfaren [in i].

2. [-la/nd, -la/nt] ej [injlärd [ar. -leamt]. •leash [-li/J] tr isht biiai. släppa lös [the blood-hounds of war were ~ed]. -
leavened [-le'vnd] a osyrad, -less [-le's] I. konj såvida icke, om ej, med mindre; utan att [av. ~ and until]. II. prep
% förutom, -lettered [-le'tad] a olärd; obeläst, -licensed [-lai'sanst] a 1. om yrkesutövning o. d. ej auktoriserad;
olaglig, smyg-, lönn-bränning; Otillåten, förbjuden isht om böc-ker; saknande vederbörligt tillstånd [-
(rättigheter]).-] {+(rättig- heter]).+} 2. fritt utövad, okontrollerad; the liberty of ~ printing tryckfriheten, -licked [-
li'kt] a oslickad; biidi. ofasoniig, oformlig, klumpig; ohyvlad, osnuten; an ^ cub (whelp) en gröngöling, en stor
valp. -like [-lai'k] I. a 1. vani. pred. olik, olika, olikartad [he is ~ his brothers, ibl. ~ to a p. (th.)]\ this is ~ you det
är så olikt dig (er). 2. Md. osannolik. II. adv ©i. prep olikt, olika mot, i olikhet med, i motsats till most other
people, he is . .].

unlikelihood [Anlai'klilhud], -iness [-nis] s osannolikhet, -y [-] I. a osannolik, otrolig, orimlig; föga lovande
utsikter; be ~ to be fulfilled ha liten utsikt att gå i uppfyllelse; ang. konstr. se likely. II. adv i vissa uttryck
sannolikt icke [very most

unlllimber [Anlli'mba] tr X brösta av. -limited [-li'mitid] a° obegränsad, oinskränkt; he drinks ~ coffee han



dricker kaffe i obegränsade kvantiteter, -lined [-lai'nd] a om kläder

ofodrad, -link [-li'gk] I. tr lösa kedja o. d., göra fri, avkoppla äv. biidi. II. itr om kedja o. d. lö-sas, lossas; skiljas
[åt], -lit [-ü't] a 1. otänd. 2. oupplyst, mörk. unload [Anlou'd] tr 1. lasta av, lossa last, vagu o. d. 2. biidi. lätta;
befria [of från]. 3. utgjuta sina sorger. 4. ta ut patrönen (laddningen) ur gevär o. d., plundra, ö.^hand. kasta ut
varor i marknaden; avyttra, realisera aktier, ^ed [-id] a 1. olastad. 2. oladdad, unlock [Anlo'k] I. tr låsa upp,
öppna; lösa ngt som fastnat. II. itr låsas Upp &c. * >ved [-t] a olåst.

unlodge [Anlo'dj] tr driva bort, förjaga från bostad o. d.

unlooked-for [Anlu'kt fo:] a oväntad, oförutsedd

[pred. unlooked f or]. unloose [Anlu/s] tr lösa, lossa: släppa [lös].

r\jn [-n] tr knyta upp; se äv. föreg. unlovllely [AnlA'v|li] a föga älskvärd; osympatisk; obehaglig, -ing [-ig] a°
kärlekslös, kall; ovänlig.

unluckllily [AnlA'kijli] adv olyckligtvis; olyckligt. -iness [-nis] s otur; olycka, -y [-] a 1. olycklig; olycks|diger, -
bringande; fatal; olycks-; be ~ ha otur [at i]. 2. okynnig; skäl maktig.

unümake [An|mei'k] tr 1. göra ogjord, uppjhäva, -lösa, -riva. 2. tillintetgöra, fördärva. 3. avsätta [make and ~
ministers], -man [-mæ'n] tr 1. beröva ngn mänskliga egenskaper; för|-råa, -fäa. 2. snöpa, kastrera. 3. för|svaga, -
vekliga. 4. utblotta på manskap, avfolka, -manageable [-mæ^nidjabl] a° ohanterlig; oregerlig; ostyrig; omöjlig
[att hajidskas (få bukt) med]; »i* omanövrerbar, manöveroduglig.

unmanlllike [Anmæ'n|laik] I. a 1. omänsklig; grym. 2. omanlig, barnslig, kvinnlig. II. adv omanligt &c. -ly [-ii] a
omanlig, ovärdig en man.

unllmanned [An|mæ'nd] a om fartyg obemannad, obefolkad, tom. -mannerly [-mae'nali] I. a obelevad, ohyfsad,
ofin. II. adv obelevat &o. •marked [-ma/kt] a 1. omärkt; omarkerad. 2. obemärkt, -marketable [-ma/kitabl] a
osäljbar [i marknaden], -marred [-ma/d] a ofördärvad, obesmittad. -married [-mse'rid] a ogift.

unmask [Anma/sk] tr o. itr demaskera [sig], avslöja [sig] äv. biidi. ~ed [-t] a omaskerad; biidi. av. oförställd,
unmatched [Anmae'tjt] a 1. oöverträffad, makalös, ojämförlig. 2. om möbler o. d. omaka, unmeanlling
[Anmi/nig] a° 1. meningslös. 2. intetsägande, uttryckslös, -t [Anme'nt] a ej menad (avsedd); oavsiktlig,
unilmeasured [Anjme'gad] a 1. ouppmätt; poet. omätlig, gränslös. 2. måttlös, obehärskad, -meet [-mi/t] a° aid.
olämplig, opassande, otillbörlig.
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unpledged

unmentionllable [Anme'njn|abl] I. a onämnbar. II. s pi. 'onämnbara' Bkamts. om byxor, -ed [-d] a onämnd,
unllmerciful [An|ma:'sif(u)l] a° obarmhärtig, omänsklig [to mot], -merited [-me'ritid] a oförtjänt, -mindful [-
mai'ndf(u)l] a ej akt-givande, glömsk [of på, ay], glömmande [med inf. ei. bisats], -mingled [-mi'ggld] a
oblandad, oförfalskad, -mistakabie [-mistei'kabl] a0 omisskänn[e]lig, tydlig, påtaglig, -mitigated [-mi'tigeitid] a°
1. oförmildrad. 2. oblandad, ren, äkta; an ~ scoundrel en ärkebov. -mixed [-mi'kst] a oblandad, obemängd [with
med], •modified [-mo'difaid] a oförmildrad; oförändrad. -molested [-mole'stid, -ma-] a° oan-tastad, ostörd, -moor
[-mu'a] i tr 1. kasta loss äv. itr. 2. låta fartyg ligga för ett [enda] ankar, -mounted [-mau'ntid] a 1. oberiden. 2.
omonterad; ouppklistrad; oinfattad ädelsten o. d. -mourned [-mo/nd] a obegråten, •moved [-mu/vd] a 1. orörd;
orörlig. 2. oberörd, lugn, kall. -mown [-mou'n] a omejad, Obiagen. -muffle [-mA'fl] tr o. itr demaskera [sig],
kasta av förklädnaden, blotta [sitt [-ansikte].-] {+an- sikte].+} -musical [-mju/zikl] a° 1. omusikalisk. 2.
omelodisk, missljudande, -muzzle [-mA'zl] tr ta[ga] av ngn munkorgen äv. biidi. -nail [-nei'1] tr ta[ga] spikarna
ur, ta[ga] loss, lösgöra.

unnamllable [Annei'mlabi] a onämnbar, obeskrivlig. -ed [-d] a 1. onämnd, ej namngiven. 2. namnlös.



unünatural [An|næ'tjral] a° onaturlig, -navigable [-næ'vigabl] a ej segelbar, unnecessarliily [Anne'sis(a)ri|li] adv
onödigt; onödigtvis, i onödan, -y [-] I. a onödig. II. s pi. -ies onödiga ting, lyx[saker]. unneedlled [Anni:'d|id] a
onödig, obehövlig, -ful

[-f(u)l] a° se föreg.

unllnerve [Anjna/v] tr försvaga; förslappa; göra modlös (viljelös): förlama biidi. -noted [-nou'tid] a obemärkt,
ouppmärksammad; okänd för

allmänheten.

unnoticellable [Annou'tis|abl] a° omärklig, -d

[-t] a obemärkt, osedd, unllnumbered [An|nA'mbad] a tallös, otalig, -objectionable [-abdge'kjnabl] a° oklanderlig,
otadlig, -obscured [-obskju'ad, -ab-] a ofördunklad.

unobservllant [Anabza:'v|ant] a° ouppmärksam, loj; indiskret; ej aktgivande [of på], -ed [-d] a obemärkt, osedd,
oupptäckt, -edly [-idli] adv oförmärkt. unilobstructed [AnjabstrA'ktid] a° obehindrad, [hinder]fri. -obtainable [-
abtei'nabl, -ob-] a oåtkomlig, oanskaffbar, ouppnåelig, -obtrus-ive [-abtru:'siv] a° tillbakadragen, anspråkslös,
försynt, diskret, -occupied [-o'kjupaid] a oupptagen, obesatt, obebodd; ledig; sysslolös. -offending [-ofe'ndig, -af-
] a oförarglig, oskadlig, ofarlig, oskyldig, -official [-afi'Jl, -of-]

a° inofficiell, ej officiell, -opened [-ou'pnd] a oöppnad; obruten mark, gruva o. d. -opposed [-apou'zd, -op-] a
obehindrad; obestridd; utan motstånd [by från]; pari. utan motkandidat. -ordered [-o/dad] a 1. oordnad. 2. ej
beställd vara o. d. -organized [-o:'g(a)naizd] a 1. oorganiserad. 2. oorganisk, -ornament-al [io:name/nt(a)l] a° icke
(föga) dekorativ, enkel, slät. -orthodox [-o:'t>adoks] a oortodox, kättersk. -ostentatious [iostentei'Jas, -an-] a°
flärdfri, enkel, anspråkslös, -owned [-ou'nd] a 1. herrelös, utan ägare. 2. otillstådd, ej erkänd, -pack [-pæ'k] tr o.
itr packa upp (ur), -paid [-pei'd] a obetald, ogulden [om varor ei. arbete äv. ~[-l/or]; post. ofrankerad; oavlönad;
the [Great] U~ de oavlönade ämbetsmännen fredsdomarna &c. •palatable [-pae'latabl] a oaptitlig, illasmakande,
onjutbar; biidi. obehaglig, motbjudande, -paralleled [-pæ'raleld, -aid] a° makalös, exempellös,, enastående,
»pardonable [-pa/dnabl] a° oförlåtlig, -parliamentary [1pa:lame/nt(a)ri, -im-] a° oparlamentarisk. -patented [-
pei't(a)ntid, -æ't-] a opa-tenterad.

unpatriotic [Anpaetrio'tik] a (~ally adv) opatriotisk.

unllpaved [An|pei'vd] a ej sten[be]lagd. -pen [-pe'n] tr släppa ut rår ur fåiia. -people [-pi:'pl] tr avfolka.

unperceivüable [Anpasi:'v|abl] a° omärklig; oförnimbar. -ed [-d] a (-edly [-idli] adv) obemärkt; osedd; omärklig,
unperformed [Anpafor'md] a outförd, ofullbordad; ouppförd pjäs. unpersuadable [Anpaswei'|dabl] a omöjlig att
överjtala (-tyga), oemottaglig för skäl, orubblig. -Sive [-siv] a° saknande övertalningsförmåga, utan övertygande
kraft, matt. unllperturbed [An|pata:'bd] a orubbad, oberörd, ostörd, lugn; orubblig, -pick [-pi'k] tr sprätta upp
klänning o. d. -picked [-pi'kt] a 1. oplockad. 2. ej utplockad (utvald), osorterad, -pierce-able [-pi'asabl] a
ogenomtränglig, -pin [-pi'n] tr ta[ga] bort nål[en] (nålar[na]) ur plagg; lösa, lossa: öppna av. dörr. unpitllied
[Anpi'ti|d] a° ej beklagad [av någon];

ömklig, -ying [-ig] a° obarmhärtig, unilplaced [An|plei'st] a utan plats (anställning); isht sport, oplacerad, -plait [-
plæ't] tr släta (jämna, breda) ut veck o. d. -planted [-[-pla/n-tid]-] {+[-pla/n- tid]+} a 1. oplanterad; självsådd. 2.
ouppodlad, obruten bygd. -plastered [-plcu'stad] a orappad, oputsad, unpleasüant [Anple'znt] a° otrevlig,
obehaglig, oangenäm; tråkig [£o för], -antness [-nis] s äv. i pi. obehag, besvärlighet, tråkighet; disharmoni,
misshällighet,bråk. -ing [Anpli:'zig] a° obehaglig, föga tilltalande, pin sam [to för], unpledged [Anple'dgd] a 1. ej
pantsatt. 2. obunden ar ngt löfte, oförpliktad [to mot]; ej [ut-] lovad.
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unreasonable

unplialible [Anplai'a|bl] a° oböjlig, styv; biidi. av.

omedgörlig, motspänstig, -nt [-nt] a° se föreg. unllplume [An|plu:'m] tr beröva fågel fjädrar[na], plocka, -poetical
[-poue'tik(a)l] a° opoetisk, •pointed [-poi'ntid] a 1. utan udd, trubbig av. biidi. 2. utan skiljetecken, opunkterad, -
polished [-po'lijt] a opolerad, matt; oslipad, biidi. är. ohyvlad, obildad, okultiverad, impolitic [Anpo'litik] a oklok.
~al [Anpali'ti-

k(a)l, -po-] a opolitisk, unpolluted [Anpal(j)u:'tid] a obefläckad. unpopular [Aiipo'pjula] a° impopulär, föga (ej)

omtyckt. /v,ity [-æ'riti] s impopularitet. unliportioned [An|po:'Jnd] a utan hemgift; lott-lös. -possessed [-paze'st] a
1. ej tagen i besittning, obesatt; herrelös. 2. ~ of saknande, blottad på. unpractiilcal [Anpræ'kti|k(a)l] a° opraktisk:
onyttig, -sed [-st] a 1. oövad, oerfaren [in -4-i]. 2. ej tillämpad (praktiserad), oförsökt, unüprecedenied
[An|pre'sid(a)Dtid] o° exempellös, saknande hävd, utan motstycke, makalös, ny [i sitt slag], -prejudiced [-
pre'd$udist] a° fördomsfri, opartisk, -premeditated [-[-pri-me'diteitid]-] {+[-pri- me'diteitid]+} a° oöverlagd;
oförberedd, »preoccupied [-prio'kjupaid] a fördomsfri, unprepared [Anprips'ajd] a (~ly [-(ri)dli] adv) ej beredd,
oförberedd [for på; to do]; improviserad. ^ness [-(ri)dnis] s oförbereddhet. unprepossessiled [Axnpri:paze's|t] a (-
edly [-'idli] adv) fördomsfri, utan förutfattad mening, -ing [-ig] a° föga vinnande, osympatisk, unpresentable
[Anprize'ntabl] a opresentabel,

föga salongsmässig. unpresumlling [Anpriz|(j)u:'min] a anspråkslös, blygsam, ödmjuk, -ptuous [-A'n^pjtjuas] a°

se föreg.

unpretenllding [Anprite'n|dig] a°, -tious [-Jas] a°

anspråkslös, unllpreventable [An|prive'ntebl] a° omöjlig att förebygga, oundviklig, -priced [-prai'st] a 1. utan
prisuppgift. 2. ovärderlig, -princely [-pri'nsli] a ovärdig [en furste], -principled [-pri'nsipld, -ap-] a karaktärsjlös, -
svag; samvetslös, föga nogräknad med medlen, -printable [-pri'ntabl] a otryckbar på grund av anstötligt innehåll.
-privileged [-pri'vilidjd] a oprivilegierad. •procurable [-prakju'arabl, -pro-] a oanskaff-bar. -productive [-
pradA'ktiv, -pro-] a° improduktiv, ofruktbar; föga lönande; ~ of ej frambringande, fattig (tom) på. -professional [-
prafe/Jn(a)l, -pro-] o° 1. ej professionell (yrkesmässig, fackutbildad). 2. ovärdig ens yrke (ämbete, ställning)
[conduct], -profit-able [-pro'fitabl] a° föga[vinst]givande, oekonomisk; gagnlös, lönlös, fåfäng; onyttig, -
progressive [-pragre'siv, -pro-] a° stillastående, stagnerande, -promising [-pro'misig] o° föga lovande, ogynnsam,
-prompted [-pro'm(p)tid] a opåverkad, frivillig, självmant, -pronoun* ceable [-pranau'nsabl, -pro-] a outtalbar,

svåruttalad. -prop [-pro'p] tr ta[ga] bort [-stödet]-] {+stö- det]+} under ngt. -propitious [-prapi'Jas, -pro-] a°
ogynnsam [to för]; oblid [an ^ fate], -proportioned [-prapo:'J(a)nd, -pro-] a illa (ingalunda) avpassad [to efter], -
prosperous [-[-pro'-sparas]-] {+[-pro'- sparas]+} a° olyck|lig, -sbringande; resultatlös. -protected [-prate'ktid, -
pro-] a0 [-o[be]skyd-dad,-] {+o[be]skyd- dad,+} värnlös, unprovllable [Anpru:'v|abl] a obevislig. -ed [-d]

a obevisad, -en f-n] a aid. «e wreg. unprovided [Anpravai'did, -pro-] a° 1. ej försedd [with med]; ~ with av. i
avsaknad av. 2. oförsörjd [av. ^\y\for]. 3. oförberedd. 4. oförutsedd.

unprovoked [Anpravou'k|t, -pro-] a (~ly [-idli] adv) 1. ej utmanad. 2. ej i ond avsikt frammanad (provocerad). 3.
opåkallad, omotiverad, utan anledning, unllpublished [An|pA'bliJt] a opublicerad, outgiven. -punctual [-pA/g(k)tj
ual,-tJu-] a° opunktlig; försumlig, slarvig, unpunishable [AnpA'niJjabl] a° ostraffbar, -ed [-t] a° ostralfad,
strafflös. unqualified [A'nkwo'lifaid] a0 1. oduglig, inkompetent [for till, för; to do]. 2. [- - - -] biidi. oreserverad,
full[ständig], öppen bekännelse; oblandad glädje, unquenchllable [Ankwe'nJ|abl] a° o[ut]släcklig; biidi. av.
omättlig; okuvlig, obetvinglig, -ed [-t] a osläckt, biidi. av. ostillad, otillfredsställd; okuvad.

unquestionable [Ankwe'stJ(a)n|abl] a° otvivelaktig, obestridlig; vederhäftig, oklanderlig. -ed [-d] a° 1. ej
[ut]frågad. 2. obestridd, -ing [-ig] a° ej tvivlande (frågande); obetingad, blind lydnad, tro; ~ faith (belief) av.
auktoritetstro. unquiet [Ankwai'at] o° orolig, ^ness [-nis] s oro.



unllquotable [Anjkwou'tabl] a olämplig (omöjlig) att citera, -ransomed [-ræ'nsamd] a ej friköp t: [frigiven] utan
lösen, -ravel [-ræ,v(a)l] tr reda ut ngt tilltrasslat; rispa (repa) upp; biidi. reda ut (upp), klargöra, lösa. unrazored
[Anrei'zad] a orakad, unreachiiable [Anri:'tJ|abl] a° ouppnåelig, -ed [-t] a ouppnådd.

unread [Anre'd] a 1. oläst. 2. obeläst. <vable

[Anri:'dabl] a 1. oläsbar. 2. oläslig. unreadllily[Anre/di|li] adv ovilligt, ogärna. -Iness [-nis] 8 1. ovillighet, olust,
obenägenhet. 2. bristande [stridsberedskap, -y [-] a 1. obe-redd, outrustad, ej [strids]färdig [for för, till; to do]. 2.
ovillig, obenägen, trög, motspänstig.

unreal [Anri|'al] a° overklig; inbillad. ~ity [-æ/liti] s overklighet; an ~ något verklighetsfrämmande, unreaped
[Anri/pt] a obärgad skörd; omejad, unreason [Anrifzn] s oförnuft, dårskap, ^able [-abl] a 1. oförnuftig. 2.
oresonlig, omed-
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görlig; oskälig, orimlig, omåttlig, ^ably [-ablij adv oförnuftigt &c-, not ej utan skäl. fN/Cd [-d] a förnuftsvidrig;
ologisk; okritisk, 'v/ing [-ig] a° tanklös; okritisk; oreflekterad; ~ fear panisk skräck, unilreceived [An|risi:'vd] a 1.
ej mottagen. 2. ej erkänd, -reciprocated [-risi'prakeitid] a obesvarad böjelse, -reclaimed [-riklei'md] a 1. ej
återfordrad. 2. oförbättrad, oomvänd. 3. o[upp]odladjord. -recognizable [-re'kagnaizabl, -----] a° oigenkännlig, -
recompensed [-[-re'-kampenst]-] {+[-re'- kampenst]+} a obelönad, unreconcilllable [Anre'kansailjabl, ----,-] a° *
oförsonlig; oförenlig [with med], -ed [----d] o oförsonad; oförenlig [to med], unllrecorded^nlriko/did] a
oupptecknad, ouppskriven, onämnd, ej bevarad i skrift, »recovered [-rikA'vad] a 1. ej åter|funnen (-ställd). 2.
[ännu] ej tillfrisknad [from efter], -redeemed [-ridi/md] a 1. ej fri-, åter|köpt (-vunnen); oinlöst; om löfte oinfriad.
2. ej återlöst (frälst), förtappad. 3. ohjälplig, hopplös, förlorad, usel [an ~ blackguard]; ~ by se unrelieved by. -
redressed [-ridre'st] a oavhjälpt; ej gottgjord, oförsonad, »reduced [-ridju:'st] o 1. oförminskad. 2. obetvingad. -
reel [-rr/1] I. tr nysta av; rulla upp från trådrulle o. d. II. itr rullas Upp, rulla upp sig. -refined [-rifai'nd] a 1.
oraffinerad; rk, sugar råsocker. 2. allt annat än förfinad, ohyfsad, oslipad, -reflecting [-rifle'ktig] a° tanklös, ytlig,
naiv. -reformed [-rifo/md] a oreformerad; oförbättrad; oomvänd, förhärdad syndare, -refutable [-rifju/tabl] a
oveder-lägglig. -regenerate [-ridje'narit] a ej pånytt-född; syndig,fördärvad, -regretted [-rigre'tid] a obegråten,
varken sörjd eller saknad, -reg-ulated [-re'gjuleitid] a oreglerad, oordnad; okontrollerad; om vanor o. d.
oregelbunden, -rein [-rei'n] tr ge fria tyglar åt ofta biidi. -related [-rilei'tid] a 1. obesläktad av. biidi. [to med]. 2.
oberättad, -relaxed [-rilse'kst] a o[för]slappad, sträng, hård. -relenting [-[-ri-le'ntig]-] {+[-ri- le'ntig]+} a° oböjlig,
obeveklig, sträng, grym. •reliable [-rilai'abl] a° opålitlig, otillförlitlig, unrelieved [Anrili:'v|d] a (~ly [-idli] adv) 1.
lämnad utan hjälp (understöd), hjälplös. 2. onyanserad, entonig, oavbruten; <y by utan tillsats (inslag) av.
unllremedied [An|re'midid] a oavhjälpt; obotad, -remitting [-rimi'tig] a° oavlåtlig, oupphörlig; outtröttlig, -
removed [-rimu:'vd] a ej flyttad, orubbad, orörd; kvarlämnad. -remunerative [-rimjur'narativ] a föga lönande,
oförmånlig, •renewed [-rinju:'d] a oförnyad; teoi. äv. ej på-nyttfödd.

unrepair [Anrips'a] s vanvård[nad]; förfall, dåligt underhåll av byggnad o. d. ~ed [-d] a ore-parerad, dåligt
underhållen, förfallen, unrepealed [Anripi/ld] a oåterkallad, oupphävd.

unrepentllant [Anripe'ntjant] a°, -ing [-ig] o°

obotfärdig, förjhärdad, -stockad, unrepining [Anripai'nig] a tålig, långmodig.

["li] adv av. utan att knota, unreported [Anripo/tid] a ej inberättad, oanmäld; oomnämnd, unrepresentative
[a'nreprize'ntlativ] a föga representativ församling, -ed [-id] a 1. orepre-senterad i parlamentet o. d. 2. teat.
OUppfÖrd. unllreproachful [An|riprou'tJf(u)l] a° ej förebrående; försonlig, förlåtande, -required [-[-ri-kwai'ad]-]
{+[-ri- kwai'ad]+} a oombedd; opåkallad; obehövlig, -requited [-rikwai'tid] a° ovedergälld; obelönad; ohämnad;
obesvarad kärlek, unresentüful [Anrize'nt|f(u)l] -ing [-ig] a° ej sårad (stött), utan agg, försonlig[t stämd],



unreserve [Anriza/v] s oförbehållsamhet, öppenhjärtighet. ~d [-d] a 1. oförbehållsam; undantagslös;
öppenhjärtig, frimodig. 2. ej reserverad plats. ~dly [-idli] adv oförbehållsamt &o; utan förbehåll, unresistlled
[Anrizi'st|id] a° utan [att möta] motstånd, allenarådande, suverän, -ing [-ig] a° motståndslös; eftergiven, foglig,
passiv, unresolved [Anrizo'lvd] a° 1. olöst gåta o. d. 2.

obeslutsam, tveksam [~ as to what to do]. unrest [Anre'st] s oro. ~ful [-f(u)l] a° orolig.

~ing [-ig] a° aldrig vilande, rast-, fridjlös. unrestored [Anristo/d] a ej återställd (restaurerad).

unrestrained [Anristrei'n|d] a (~ly [-idli] adv)

otyglad; ohämmad; otvungen, fri. unürestricted [Anjristri'ktid] a° oinskränkt, -retentive [-rite'ntiv] a 0m minne
slö, svag. -revealed [-rivi/ld] a*ej avslöjad (uppenbarad), fördold, hemlig, -revenged [-rive'ndgd] a ohämnad, -
reversed [-rivar'st] a 1. ej uppochnedvänd, rättvänd. 2. oåterkallad, oupphävd, -revoked [-rivou'kt] a oåterkallad,
oupphävd, -rewarded [-riwo/did] a° obelönad; ohämnad: ostraffad, -riddle [-ri'dl] tr lösa gåta o. d. -rig [-ri'g] tr
rigga av, avtackla, unright [Anrai't] s åid. orätt[visa]. ^eous [-Jas,

-jas] a° orättfärdig; syndig, ond. unllrip [An|ri'p] tr skära (riva, sprätta) upp. -ripe [-rai'p] a° omogen äv. biidi. -
rivalled [-[-rai'-vld]-] {+[-rai'- vld]+} a makalös, ojämförlig, oöverträffad [for i fråga om], -rivet [-ri'vit] tr lossa
[nitarna på]; widi. avlägsna, undanröja, -robe [-rou'b] tr o. itr klä[da] av [sig] ämbetsdräkt, -roll [-rou'1] tr o. itr
rulla (veckla) upp [sig] [mots. roll up].

unroof [Anru:'f] tr ta[ga] (riva) taket av hus.

sved [-t] a utan tak, taklös. unllroost [An|ru:'st] tr köra (skrämma) ner höns &e [från pinnen]: Midi, fördriva, -
root [-ru*/t] tr rycka upp [med roten]; Midi. äv. utrota, -royal [-roi'al] a° 1. ej kunglig börd. 2. ovärdig en kung
(drottning), -ruffled [-rA'fld] a 1. okrusad, oveckad, slät, jämn; om vatten stilla, orörlig. 2. ostörd, oberörd, lugn.
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unruliied [Anru/lld] a 1. olinjerad. 2. ostyrd; biidi. obehärskad, våldsam, -iness [;inis] s raotspänstighet;
upproriskhet; bångstyrighet, vildhet, lössläppthet. -y [-i] a motspänstig &o se föreg. unllrumpled [AnjrA'mpld] a
oskrynklad; om hår välkammad, snygg, -saddle [-sae'dl] tr 1. sadla av. 2. kasta ur sadeln uv. biidi. unsafe
[Ansei'f] a° osäker; farlig, vådlig, riskabel; gungande mark; opålitlig [an ~ guide]. ~ness [-nis] s osäkerhet &o;
the ~ of det osäkra i, risken med ngt. uniisald [Anjse'd] a osagd, -saintly [-sei'ntli] a ohelig; ogudaktig, gudlös. -
sal[e]able [-[-seil-abl]-] {+[-seil- abl]+} a osäljbar, -salted [-so(:)',ltid] a osaltad; biidi. färsk, 'grön', ovan. -
sanctioned [-[-sæ'i}(k)-Jand]-] {+[-sæ'i}(k)- Jand]+} a osanktionerad, ej stadfäst (vedertagen). -sanitary [-
sæ'nit(a)ri] a ohygienisk, hälsofarlig.

unsatisfactory [Axnsætisjfæ'kt(a)ri] a° otillfredsställande; ogynnsam; otillräcklig. -fied [---faid] 1. otillfredsställd
ärelystnad o. d.; omättad, ostillad. 2. icke övertygad; [-[svävande]-] {+[svä- vande]+} i ovisshet. 3. jur. obetald
skuld. 4. t miss|nöjd, -belåten [vani. dissatisfied, [-displeased].-] {+dis- pleased].+} -fying [---faiig] mindre
tillfredsställande, ej tillfyllestgörande, unltsaved [An|sei'vd] a ej räddad; ofrälst, »savoury [-sei'vari] a° smaklös,
fadd; illaluktande; biidi. motbjudande, osmaklig, vidrig, -say [-sei'] tr ta[ga] tillbaka vad man sagt. -scalable [-
skei'labl] a obestiglig. -scale [-skei'l] tr fjälla fisk. -scarred [-ska/d] a utan ärr,, oskadd, -scathed [-skei'<5d, -
skei']Dt] a oskadd; helskinnad, -scholarly [-sko'lali] a olärd, ovetenskaplig, oskolad; inkompetent, unscientific
[A^nsaianti'fik] a (~ally adv) ovetenskaplig [jfr är. scientific]. unüscorched [Anjsko/tjt] a osvedd, obränd,
•screened [-skri/n d] a 1. eg. utan skärm oskyddad. 2. osållad, oharpad; osorterad, -screw [-skru*/] tr o. itr
skruva[s]av(lös,upp). -scriptural [-skri'ptJXa^al] a° 1. stridande mot Skriften, obiblisk, ej skriftenlig. 2. F ohövisk
i sitt tal. -scrupulous [-skru/pjulas] a° samvetslös, föga nogräknad, hänsynslös, unseal [Ansi/1] tr bryta
förseglingen (sigillet) på, öppna äv. biidi. [<v, a p?s eyes]. <v»ed [-d] a 1. oförseglad, öppen. 2. obeseglad,



unseam [Ansi/m] tr sprätta upp söm. unsearchüable [Ansa/tJjabl] a° outgrundlig, out-rannsaklig. -ed [-t] a
ogenom-, ounder|sökt; ovisiterad.

unseasonllable [Ansi/znjabl]a°1. oläglig, olämplig, malplacerad [at an ~ hour]-, om fisk o. d. fångad under
olämplig årstid. 2. om väder ovanlig för årstiden i fråga: isht ogynnsam, stormig, -ed [-d] a 1. okryddad. 2. ovan
[to vid]. 3. omogen. 4. om virke ej torkad, rå, fuktig.

unseat [Ansi/t] tr kasta (vräka) ned [ngn från

hans sittplats]; kasta ur sadeln; avsätta, avskeda från ämbete; be <v»ed pari. berövas sitt mandat. ~ed [-id] a utan
sittplats, stående

jfr föreg.

unllseaworthy [An|si/wa/<3i] a st sjöoduglig, -seconded [-se'kandid] a oseknnderad, utan stöd (bistånd), ej
biträdd [by av, från], -secured [-sikju'ad] a otryggad; osäkrad; olåst; oskyd-+dad; i osäkert förvar, -seemly [-
si/mli] I. a

1. opassande, otillbörlig, otillständig, anstöt-lig. 2. ful, anskrämlig. II. adv åid. opassande &c. -seen [-si/n] a
osedd; osynlig; ~ [-[translation]-] {+[trans- lation]+} skoi. översättning av okänd (förut oläst) text,
extemporering [äv, subst.: Latin

the ~ av. den osynliga världen, -selfish [-se'lfij] a° osjälvisk; oegennyttig, -sensational [-sensei'Jnal] a föga
sensationell, hän-delsefattig.

unsenslled [Anse'nsjt] a meningslös, tom, död.

-itive [-itiv] a okänslig, känslolös. unlisent [An^Cnt] a oavsänd; ~ for ej efterskickad, obedd, objuden, -
serviceable [-[-sa/-visabl]-] {+[-sa/- visabl]+} a° otjänlig, obrukbar; onyttig, -set [-se't] a 1. ej [in]satt på sin rätta
plats. 2. oinfattad sten. 3. oplanterad, unsettle [Anse'tl] I. tr isht Midi, bringa ur jämvikt (i oordning); skaka,
rubba av. om förstånd, förrycka; göra osäker, förvirra begreppen o. d.; uppjlösa, -riva lagar, institutioner o. d. II.
itr rubbas, förvirras &c. ~d [-d] a° 1. ostadig, osäker, orolig, flyktig [weather]; obeslutsam, vacklande [his mind
is still sinnesrubbad.

2. som ej stadgat sig (stannat, slagit sig ned på en plats), kringirrande, hemlös [an <v, life].

3. oavgjord, tvivelaktig. 4. grumlig, oklar vätska. 6. obetalad räkning, ouppgjord tvist. 6. obebyggd, öde [a new
and ~ country].

unlisevered [Anjse'vad] a ej skild; oskiljaktig, -sew [-sou'] tr sprätta upp söm o. d.; come slippa (gå) upp i
sömmen, -sex [-se'ks] tr beröva ngn hans (hennes) kön ei. könsegenskaper, avköna, isht göra okvinnlig, -shackle
[-Jae'kl] tr frigöra, befria från bojor; biidi. släppa lös.

unshadi|ed[AnJei'did] a oskuggad; konst, oschatterad. -owed [AnJæ'doud] a oskuggad; oförmörkad, biidi. äv.
klar, skarp blick. unshak!![e]able [Anjei'kjabl] a° orubblig, -en

[-n] a° orubbad; orubblig, unitshapely [Anjei'pli] a oformlig, vanskaplig.

-shared [-JVed] a odelad, unshaveild [Anjei'vld], -n [-n] a orakad, unllsheathe [Anjji/ö] tr draga svärd [ur skidan];
~ the sword av. gå till anfall, -shell [-JV1] tr skala, sprita ärter o. d.; biidi. avkläda, -sheltered [-Je'ltad] a
oskyddad; obetäckt; utan tak över huvudet; öppen för aiia vindar, -ship [-JYp] I. tr 1. lasta av, lossa fartygslast;
landsätta passagerare; be r^ped »t» avmönstra, skickas i land. 2. ta[ga] loss (ur) roder, ta[ga] in årorna; ~ your
oars! in med årorna! 3. kasta
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av ryttare. II. itr isht i* ta[ga]s loss, lossas; lossna, -shocked [-JVkt] a oberörd [by av; at vid, inför], -shod [-JVd]
a barfota; oskodd häst. -shorn [-Jo:'n] a oklippt; orakad, unshrinkllable [Anjri'gkjabl] a krympfri. -ing [-ig]
orubblig, ståndaktig, oböjlig; oförfärad.

uniishuttered [AnjjA'tad] a utan fönsterluckor, -sifted [-si'ftid] a osållad, osiktad; biidi. oprövad, ogranskad,
unsight [Ansatt] a blott i uttr. ~ unseen köpa &c. obesett. ~iy [-li] a ful, vanskaplig, vanprydande.

unüsigned [Anjsai'nd] a ej undertecknad; osignerad. -sinew [-si'nju:] tr för|vekliga, -svaga, unskilllful
[Anski'l|f(u)l] a° oduglig, inkompetent, okunnig, ovan, tafatt, dålig i sitt yrke o. d. [in i], -led [-d] a oerfaren,
obevandrad, okunnig [in i]: outbildad, utan yrkesutbildning; ^ labour grovarbete i mots, till yrkesarbete; ~
labourer grovarbetare; ~ worker (workman) ej fackutbildad arbetare, unilslaked [Aii|slei'kt] a osläckt kaik, törst, -
sleeping [-sli/pig] a° sömnlös; [ständigt] vakande ei. vaksam, -sling [-sli'g] tr 1. lösgöra, lossa, spänna av gevär,
ryggsäck o. d. 2. & [-ta-[ga]-] {+ta- [ga]+} längan av rato. d. -slumbering [-[-slA,mb(a)-rig]-] {+[-slA,mb(a)-
rig]+} a se -sleeping. unsociable [Ansou'Jjabl] a° osällskaplig, folkskygg. -al [-1] a° 1. se föreg. 2. asocial,
unüsoiled [Anjsoi'ld] a fläckfri, ren äv. biidi. -sol-der [-so'(l)da] tr lossa lödningen på;biidi. upplösa.

unsoldierlllike [Ansou'ldgajlaik] a, -ly [-li] a

omilitärisk, okrigisk, unsolicited [Ansali'sitjid, -ol-] a° 1. o[om]bedd. 2. ej begärd; frivillig[t erbjuden], -ous [-as]
a obekymrad, ej angelägen [about, for, as to om]; sorglös, unsolid [Anso'lid] a° lös, svag, skör, klen, ohållbar äv.
bildl.

unsolvllable [Anso'lvjabl] a olöslig gåta. -ed [-d] a olöst.

unsophisticated [Ansafi'stikeitid, -of-] a oförfalskad, äkta, ren; naturlig, okonstlad, naiv, oskyldig, oerfaren, -
sorted [-so/tid] a osorterad; oordnad, -sought [-so:'t] a ej efterisökt (-strävad); osökt; oväntad [äv. ~[_l/ör]; find a
th. ~ finna ngt utan att söka. -sound [-sau'nd] a° 1. osund üv. Midi.; sjuk[lig]; själssjuk; whilst of ~ mind begå
mord under sinnesförvirring. 2. svag, skör, bräcklig is o. d.; murken, maskstungen; rutten, anfrätt, angripen; bildl.
äv. moraliskt fördärvad. 3. bildl. falsk, oriktig; otillförlitlig; ohållbar; oortodox; ~ doctrine äv. villolära. 4. orolig
sömn.

1. unsounded [Ansau'ndid] a opejlad äv. biidi.

2. unsounded [Ansau'ndid] a ohörbar, stum

vokal o. d.

unilsown [Aiijsou'n] a osådd; obesådd, -spar [-spa:'] tr öppna bom, dörr o. d. -sparing [-sps'a-

rig] a° 1. slösande, frikostig, rundhänt [of, in med]; riklig. 2. skoningslös, sträng [of mot], -speakable [-spr/kabl]
a° 1. outsäglig; obeskrivlig. 2. vedervärdig, avskyvärd. 3. Am. ordkarg, stum. -specified [-spe'sifaid] a icke
specificerad (närmare angiven), -spent [-spe'nt] a oförbrukad, outtömd, oanvänd; an ~ ball en ännu ej förlupen
kula. unspilllled [Anspi'l|d] a, -t [-t] a ospilld, outgjuten.

uniispiritual [Anjspi'ritjual] a° världslig; köttslig, sinnlig; själlös, -spoiled [-spoilt] a ofördärvad, oförstörd; ej
bortskämd, -spoken [-spou'kn] a outtalad; osagd, unsportiling [Anspo/tjig] a F, -smanlike [-[-sman-laik]-] {+[-
sman- laik]+} a föga (ej) sportsmässig, osportslig. unspotted [Anspo'tid] a° fläckfri, ren äv. Midi. unstable
[Anstei'bl] a° ostadig, osäker, vacklande; Midi. äv. vankelmodig, ombytlig. ^ness [-nis] s ostadighet &c. unllstaid
[An|stei'd] a° Midi. 1. ostadig, flyktig; obeslutsam, vacklande, villrådig. 2. otyglad, självsvåldig, -stained [-
stei'nd] a ej färgad (fläckad), fläckfri, ren; biidi. av. obefläckad. -stamped [-stæ'mpt] a 1. ostämplad. 2. utan
frimärke, ofrankerad. -stanchable [-[-sta/nJ-abl]-] {+[-sta/nJ- abl]+} a 1. omöjlig att hämma; hejdlös. 2. omättlig;
o[ut]släcklig. -starched [-stcr/tjt] a ostärkt krage o. d. -statutable [-stæ'tjutabl] a° statut-, stadge-,
författnings|vidrig. unstead fast [Anste'd fast] a° ostadig, vacklande; biidi. äv. ombytlig, föränderlig, -y [-i] I. a°
1. ostadig, vacklande; flämtande låga; osäker gång, blick &o; biidi. äv. vankelmodig, ombytlig, opålitlig. 2.
oregelbunden i vanor, oordentlig, lättsinnig. II. tr göra ostadig &c, rubba.



unllstinted [Anjsti'ntid] a° om givmildhet, lovord &c frikostig, riklig, översvallande, obegränsad. -Stirred [-sta:'d]
a orörd, stilla[stående] vatten

0. d.; biidi. oberörd, lugn. -Stitch [-sti'tf] tr sprätta upp. -stocked [-sto'kt] a illa försedd (utrustad), blottad på
inventarier, boskap &c [with med, på]. -Stop [-sto'p] tr ta[ga] proppen (tap-

• pen) ur, öppna, -stopped [-sto'pt] a 1. ej igenstoppad (tillsluten), öppen. 2. obehindrad. -stored [-sto/d] a illa
försedd (utrustad), blottad [of, with med, på], -strained [-strei'nd] a

1. ospänd; Midi, otvungen, naturlig. 2. osilad, ofiltrerad, -strap [-stræ'p] tr spänna upp, öppna resväska o. d. -
stressed [-stre'st] a obetonad stavelse, -string [-stri'g] tr 1. spänna av (ei. ned) strängarna på instrument. 2. plocka
av pärlor från band; 'v [o.'s^wrse] lossa på pungen äv. biidi. 3. försvaga, slappa, uppriva, förstöra nerver o. d. -
strung [-strA'g] a 1. utan strängar; av-, nedjspänd. 2. förjslappad, -sva-gad; uppriven, nervös, deprimerad, -
studied [-stA'did] a 1. ostuderad; obevandrad [in i].

2. okonstlad, naturlig, -stuffed [-stA'ft] a ej fullproppad; ofylld äv. kokk.
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until

unsubduüable [Ansab|dju(:)'abl] a obetvinglig.

•ed [-dju:'d] a obetvingad, okuvad, unllsubmissive [An|sabmi'siv] a° motspänstig, uppstudsig, hårdnackad, -
substantial [-[-sab-stæ'nj(a)l]-] {+[-sab- stæ'nj(a)l]+} a° 1. okroppslig; overklig, väsens-lös, eterisk. 2. om
substans lös, lätt, tunn, spröd, bräcklig. 3. biidi. grundlös, ohållbar, fantastisk, icke saklig. unsuccess^nsakse7 s] s
misslyckande; motgång. >v/ful [-f(u)l] a° misslyckad, olycklig, frukt-, resultat|lös; framgångslös; be ~ äv.
misslyckas [in i]; return ~ återvända med oförrättat ärende.

unsuitable [Ansju:'t|abl, -su:-] a° olämplig, oduglig [for för, till]; ej passande (överensstämmande) [to för, med], -
ed [-id] a olämp-lig [for a purpose]; ej passande (avpassad, ägnad) f£o för, till, efter, to inf. att], unllsullied
[An|sA'lid] a fläckfri, ren, mmi. av. obefläckad. -summoned [-SA'mand] a ej inkallad (-stämd); ouppmanad,
oombedd, objuden. -sung [-SA'g] a osjungen; poet. obesjungen. -sunned [-SA'nd] a ej sol|belyst (-bränd);
skuggig, -supplied [-saplai'd] a 1. ej (illa) försedd, blottad [with med, på]; oanskaffad. 2. oersatt; ej gottgjord
(tillfredsställd), unsupportllable [Ansapo:'t|abl] a° 1. odräglig. 2. om krav o. d. ej värd att stödja, ohållbar, -ed [-
id] a ej [under]stödd, ostödd, utan stöd [by av].

unllsure [An|JVa] a° 1. osäker, otrygg, vansklig; opålitlig. 2. oviss, tveksam [of om], -surmountable [-
sa(:)mau'ntabl] a oöverstiglig; biidi. äv. obetvinglig, unsurpassllable [Ansa(:)pa:'s|abl]a° oöverträff-

lig. -ed [-t] a oöverträffad, unsusceptible [Ansase'ptibl] a oemottaglig, okänslig [of för].

unsuspectlled [Ansaspe'kt|id] a° icke misstänkt; oanad, oväntad, -ing [-ig] a° omisstänksam; intet ont anande; ~
[o/] fcke anande, unsuspicious [Ansaspi'Jas] a° 1. se föreg. 2. icke misstänkt.

unsustainable [Ansastei'n|9bl] a om anspråk o. a. ohållbar, -ed [-d] o 1. ej [under]stödd. 2. biidi. ej upprätthållen
standard, ojämn, unüswaddie [An|swo:'dl], -swathe [-swei'ö] tr linda av spädbarn; biidi. befria, lösa. -swayed [-
swei'd] a ostyrd, obehärskad; biidi. oberörd, opåverkad, -swear [-sw&'a] tr svär[j]a sig [fri] från, förneka;
återta[ga] svuren ed. -swerving [-swa/vig] a° orubblig; utan att avvika [from från föresats], -sworn [-swo/n] a
osvuren; ej edsvuren.

unsymmetrllical [Ansim|e/trik(a)l] a° osymmetrisk. -y [--itri] s brist på symmetri, osym-metriskhet.

unsympathetic [A^nsimpa^tik] a (^»ally adv) oförstående, osympatiskt stämd, känslolös, likgiltig, kall. unlltack
[An|tæ'k] tr lossa, ta[ga] loss, skilja



[from från], -tainted [-tei'ntid] a0 obesmit-tad, obesudlad [by, with av]; biidi. av. ren, ofördärvad, sund. -talented
[-tæ'lantid] a obegåvad, utan talang[er]. untamii[e]able [Antei'mjabl] a° otämjbar, sv&r-tämd; widi. vild passion
o. d. -ed [-d] a (-edly [-idli] adv) otämd, okuvad, vild. unlltangle [An|tæ'ggl] tr reda ut (upp) härva; uidi. av. klara
upp; o. s. göra sig fri, komma loss, -tanned [-tæ'nd] a ogarvad, obarkad, •tarnished [-ta:'nijt] a obesudlad, fläckfri,
ren, strålande, -tasked [-ta'/skt] a sysslolös, fåfäng, -tasted [-tei'stid] a osmakad; orörd mat ei. dryck; biidi. äv.
[ännu] oprövad, -taught [-to/t] a 1. olärd; obildad; okunnig [in i]. 2. naturlig, spontan, instinktiv, -taxed [-tae'kst]
a obeskattad, skattefri, unteach [Anti/tJ] tr få ngn att glömma kunskaper; vänja ngn av med ngt. o^able [-abl] a 1.
oläraktig, obildbar. 2. om kunskaper omöjlig att meddela, svårmeddelad, unlltempered [An|te'mpad] a 1. om ståi
ohärdad. 2. oförmildrad, odämpad; otyglad, självsvåldig. -tempting [-te'm(p)tig] a° föga lockande (inbjudande), -
tenable [-te'nabl] a ohållbar

ställning, teori.

untenantable [Ante'nant|abl] a 1. obeboelig. 2. som ej kan hyras (arrenderas), -ed [-id] a obebodd; [hyres]ledig.
unlltended [An|te'ndid] a ej skött, lämncad utan tillsyn (vård), övergiven, -tender [-te'nda] o° omild, hård, sträng, -
terrified [-te'rifaid] a oförskräckt, -tested [-te'stid] a oprövad me. tod o. d. -tether [-te'öa] tr lösa, släppa lös tjud.
rat djur. -thankful [-jDae'gk^u)!] o° otacksam [to mot].

unthlnk [Anjn'gk] tr slå bort ngt ur tankarna, glömma, komma ifrån, "»able [-abl] a otänkbar, ofattbar; F
osannolik, /ving [-ig] a°tanklös; okritisk; sorglös.

unthought [An]?o:'t] a ej tänkt; opåtänkt, oväntad, oanad [vani. ~ o/*,attr.~-o/*]. ~ful [-f(u)l] a° tanklös,
lättsinnig, ytlig; ej omtänksam; likgiltig Eo/för]. unllthrashed [AnlJjræft] a 1. otröskad. 2. opryglad. -thread [-
jDre'd] tr 1. dra[ga] tråden ur n&i; repa upp väv. 2. hitta vägen (leta sig) ut ur labyrint o'.d. -threshed [-j^re'/t] a
se -thrashed. unthrift [An^ri'ft] s aid. 1. slösaktighet. 2. slö-sare; odåga. rou'n] tr avsätta regent [vani. [-
dethrone].-] {+de- throne].+} -tidy [-tai'di] O0 om person, klädsel, vanor Ac osnygg, ostädad, ovårdad, vårdslös,
slarvig; oordentlig, nonchalant, untie [Antai7] tr lösa (knyta) upp band; lossa; öppna; biidi. av. lösa svårighet;
come (yet) om knut gå upp, lossna. ~d [-d] a oknuten; obunden av. biidi. until [anti'1, An-] om tid I. prep [ända]
till,
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unwarrantable

tills; i nek. sats före this hour I never saw ..]; not rsj av. först under (vid, i, på) [not ~ last month], inte förrän [not
~ six o'clock]. II. konj. tills, till dess att; i nek. sats förrän [i cannot be quiet ^ I know all]; not ~ av. först när.

untiled [Antai'ld] a ej tegel[be]täckt. untillllable' [Anti'l|abl] a ej odlingsbar, ofruktbar. -ed [-d] a o[upp]odlad,
obrukad. untimbered [Anti'mbad] a 1. otimrad; bräcklig.

2. skoglös, -fattig, untimllely [Antai'mlli] I. a 1. förtidig déd; omogen frukt. 2. otidig; ej hörande till årstiden,
ovanlig; oväntad; oläglig, ogynnsam, olycklig, malplacerad. 3. mycket sen «i. tidig [at /v» hours], II. adv 1. i
förtid, förtidigt. 2. olägligt; i otid. -[e]ous [-as] a° isht skotti. se -ely.

unlltinctured [An|ti'g(k)tjad] a mest Midi.; se roij. -tinged [-ti'ndjd] a ofärgad; Midi. utan anstrykning ar,
obefläckad [by, with av], untirlled [Antai'a|d] o° o[ut]tröttad [by, with av]; oförtröttlig. -ing [-rig] a° 1.
o[ut]tröttlig. 2. ej trött|ande (-sam), untitled [Antai'tld] a 1. oberättigad. 2. obetitlad, oadlig, unto [A'ntu(:)] prep
åid. [in]till &c se to I. untold [Antou'ld, attr. - -] a 1. oräkn|ad, -elig; omätlig; trust a p. with ~ gold anförtro ngn
det dyraste (käraste) man äger, blint lita på ngn. 2. oberättad; osagd, untomb [Antu/m] tr gräva upp (fram) ur
grav. untouched [AntA'tJt] a 1. orörd; oskadad; wwi. oberörd. 2. oomnämnd, obehandlad fråga E&v. nu upon], 3.
oöverträffad, ouppnådd, untoward [Antou'ad, Antuwo/d] a° åid. besvärlig, motspänstig, omedgörlig, egensinnig;
motig, ogynnsam, olycklig, ödesdiger [an ~ accident], untraceable [Antrei'sjabl] a° omöjlig att spåra,

outforsklig, outgrundlig, -d [-t] a se fatf. unlltracked [An|træ'kt] a 1. obanad. 2. ej förföljd (spårad); oupphunnen



flykting; outforskad. -trained [-trei'nd] a oövad; otränad; ovan; odresserad, -trammelled [-træ'm(a)ld] a
obehindrad, fri, obunden; oinskränkt makt. -transferable [-tra:'nsf(a)rabl, -æ'n-] a oöver-låtlig; oöverflyttbar. -
translatable [-tra:ns-lei'tabl, -æn-] a° oöversättlig, -transparent [-trænspe'arant, -a:n-] a ogenomskinlig, •travelled
[-træ'vld] a 1. obesökt, obefaren av resande. 2. oberest; biidi. obevandrad, oerfaren [in i], -traversable [-
træ'va(:)sabl] a oöver-, ogenom|farbar, -tränglig. -tried [-trai'd] a 1. oprövad, oförsökt. 2. jur. orannsakad, ohörd;
odömd; om mål [ännu] ej avdömd. 3. oerfaren, •trimmed [-tri'md] a otrimmad ioUkabet.; oputsad; osmyckad, -
trodden [-tro'dn] a otrampad; obanad; obesökt, -troubled [-trA'bld] a 1. ostörd, lugn. 2. ogrumlad, klar. untrulle
[Antru:'] a 1. osann, falsk, oriktig. 2.

oärlig; orättvis; trolös, falsk [to mot]; ~ to nature icke naturtrogen. -ly [-li] adv oriktigt, med orätt, falskeligen.
untruss [AntrA's] tr 1. spänna av paoke; knäppa

upp kläder. 2. kläda av. untrustljworthy [AntrA'stlwar^i] a otillförlitlig;

opålitlig, -y [-i] a so föreg. untruth [Antru:']}] s 1. osanning, lögn; the ~ of det oriktiga (osanna) i; tell an tala
osanning. 2. åid. trolöshet, svek. ~ful [-f(u)l] a° osannfärdig, falsk. UntUCk [AUtArk] tr 1. släppa ned
klänning[sveck]. 2. veckla (sträcka, räta) ut [he rx>ed his legs from under him],

untuniiable [Autju:'n;abl] a° mus. 1. omelodisk, oharmonisk, sträv äv. Midi. 2. ostämbar. -ed [-d] a mus. ostämd;
Midi. äv. disharmonisk, i olag, ur led [Åts mind was -eful [-f(u)l] a° se untunable 1. unllturned [An|ta:'nd] a
ovänd &c; se turn; leave no stone ~ försöka alla tänkbara medel, -tutored [-tju/tad] a 1. obildad, ouppfostrad;
olärd. 2. naturlig, ursprunglig; naiv. -twine [-twai'n] I. tr 1. sno (repa) upp; veckla (reda) ut; Midi, utreda; lösa
upp ngt hopflätat; Midi. upplösa. 2. vrida lös (av), rycka loss (upp), slita av äv. Midi. II. itr snos (gå) upp; brista
&c. -twist [-twi'st] tr o. itr se föreg. -urged [-a/djd] a otvungen, otrugad, frivillig, av egen drift (kraft), unuslled
[Anju:'jzd] a 1. obegagnad, oanvänd. 2. [framför tO Anju/st] Ovan [tO vid]. 3. åid. ovanlig, -ual [-'3ual] a°
ovanlig, sällsynt, unutterllable [AnA'tj(a)rabl] a° 1. outsäglig; obeskrivlig. 2. om ljud omöjlig att frambringa,
oartikulerbar. -ed [-adj a outtalad, tyst. unllvalued [Anjvæ'lju(:)d] a 1. otaxerad, ouppskattad; Midi, ringaktad,
underskattad. 2. % ovärderlig, -vanquished [-vae'gkwijt] a obesegrad. -varied [-vs'arid] a° oförändrad; oavbruten,
enformig, ständig[t återkommande], -varn-ished [-va:'nijt] a ofernissad; Midi, osminkad [truth], osmyckad, enkel,
-varying [-vs'ariig] a° oföränderlig, -veil [-vei'1] tr avslöja, blotta av. biidi.; avtäcka staty, -verified [-ve'rifaid] a
obekräftad; okontrollerad, -versed [-va:'st] a obevandrad, oerfaren, oförtrogen [tn i, med], •vexed [-ve'kst] a
ostörd; fridfull, -violated [-vai'aleitid] a okränkt; ostörd, orörd; an ~ vow ett obrutet löfte, -visited [-vi'zitid] a
öbesökt. -vitiated [-vi'Jieitid] a ofördärvad, ren; frisk luft. -voiced [-voi'st] a 1. fonet. tonlös. 2. outtalad, -vote [-
vou't] tr uppjhäva, -riva tidigare beslut, -vouched [-vau'tjt] a obekräftad, obestyrkt [vani. ~ for, attr. r\t-for], -
walied [-wo/ld] a utau murar, obefäst, -wariness [-ws'arinis] s oförsiktighet, obetänksamhet. -warlike [-wo:'laik] a
okrigisk, -warped [-wo:'pt] a om trä ej vind (skev), rak; oböjd; biidi. opåverkad, opartisk, unwarrantable
[Anwo'rant|abl] a° oförsvarlig,
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ansvarslös, förkastlig, -ed [-id] o 1. obefogad, oberättigad; otillåten; oförsvarlig; / should be utterly ~ in
supposing det vore högst omotiverat om jag ansåg. 2. ogaranterad, osäker.

unllwary [Anlws'ari] a° oförsiktig, obetänksam, tanklös, -washed [-wo'Jt] a otvättad; smutsig; the Great Upöbeln,
slöddret. unwatchiled [Anwo'tJ|t] a ovaktad; obevakad.

-ful [-f(u)l] a° ovaksam; ovarsam, unllwatered [Anjwo/tad] a 1. ovattnad; obevattnad. 2. vattenjlös, -fattig. 3.
outspädd, -wavering [-wei/v(a)rig] a° orubblig, fast, ståndaktig.

unwearlliable [Anwi'arjiabl] a° outtröttlig, -ied [-id] a° outtröttad; oför|tröttlig,-truten, -ying [-iig] a° 1.



oförtröttlig. 2. ej tröttande, unweave [Anwi/v] tr riva (rispa, sprätta) upp

väv; biidi. upplösa, skingra, unwed [Anwe'd] a poet., ~ded [-id] a ogift, unllweeded [An|wi/did] a orensad
trädgård o. d. -welcome [-we'lkam] a° ovälkommen; obehaglig [to för], -well [-we'1] a illamående, opasslig,
krasslig; be taken ~ bli sjuk (dålig), -wept [-we'pt] a poet. obegråten, -whipped [-wi'pt, hw-] a opryglad, -
wholesome [-[-hou'l-sam]-] {+[-hou'l- sam]+} a° 1. ohälsosam, osund, skadlig föda Ac; biidi. äv. fördärvlig. 2.
sjuk[lig]. -wieldy [-wi/ldi] klumpig, otymplig, besvärlig, [tung och] ohanterlig [ibl. äv. -wieldly]. unwill [Anwi'1]
tr ändra sin vilja, upphäva sitt testamente, beslut.

unwind [Anwai'nd] I. tr nysta (vinda) av tråd &o; vira av; veckla (rulla) upp el. ut [ — [-uncoil];-] {+un- coil];+}
reda ut, lösa; biidi. äv. befria [from från]. II. itr rullas upp Ao; om fjäder slappas äv. bildl. unwisüdom
[Anjwi'zdam] s oklokhet; dårskap, dumhet, -e [-wai'z] a° ovis, oklok, oförståndig, dåraktig, unwished [Anwi'Jt] a
ej önskad; ovälkommen

[vanl. ~ for, attr. ^-for],

unwitherlled [Anwi'åa|d] a ej vissnad; oförbleknad; biidi. äv. oförsvagad, -ing [-rig] a aldrig vissnande;
oförgänglig, unwitnessed [Anwi'tnist] a obevittnad; osedd, unwitting [Anwi'tig] a 1. omedveten [of om],
ovetande[s]; ej vetande att, bur Ao. 2. oavsiktlig, ofrivillig, ^ly [-li] adv isht jur. ovetande, unllwomanly
[An|wu'manli] a o. adv okvinnlig[t]. -wonted [-wou'ntid] a° litt. 1. ovanlig, sällsynt. ' 2. ovan [to vid], -wooded [-
wu'did] a skoglös.

unworküafale [Anwa/k|abl] a outförbar; ohanterlig, svårskött; om material o. d. motspänstig, •manlike [-manlaik]
a o. adv fuskar-, [-klåpar|-aktig[t],-] {+klåpar|- aktig[t],+} klumpig[t].

unilworldly [An|wa/ldli] a ovärldslig, -worn [•wo:'n] a 1. osliten; biidi. oför|svagad, -slap-pad. 2. obegagnad
dräkt, -worthy [-wa/6i] a°

1. ovärdig [of her love; to be loved]; oförtjänt.

2. eländig, usel, arm. -wound [-wau'nd] a ouppdragen klocka; jfr -loind. -wrap [-ræ'p] tr veckla upp; öppna, ta[ga]
upp paket; biidi. befria, lösa [from från], -wreathe [-ri/5] tr veckla (lösa) upp; reda ut; vira upp ngt hopflätat.

unwrinkle [Anri'gkl] tr släta ut rynkor, ^d [-d] a orynkad; ofårad; slät.

unllwritten [An|ri'tn] a oskriven [law]; muntlig, •wrought [-ro/t] o 1. oarbetad [steel]; biidi. oförädlad,
ursprunglig, naturlig; ~ material råämne. 2. obearbetad gruva o. d. -yielding [-ji/ldig] a° oböjlig, fast, hård,
obeveklig; biidi. äv. motspänstig; oemottaglig [to för], -yoke [-jou'k] tr spänna ifrån dragare; biidi. befria [from
från].

up [Ap] I. adv 1. upp, uppåt [he lives four floors ~ into the sky; ~ goes the ball; äv. interj. ~ with youl hands /x//];
fram, framåt [he came ~ to me; he went ~ to the table]; inåt, uppåt landet, från kusten räknat; ~ there dit upp jfr
2.; ~ and down upp och ner, fram och tillbaka, av och an; på alla håll; ~ and at them! framåt [marsch]! mot
fienden; biidi. hugg i! as far ~ as ända upp (fram) till; w to town in (upp, ned) till stan (isht London). 2. Uppe äv.
i bet. uppstigen, uppslagen (-fälld), uppspänd, uppdragen [he is not r>j yet; his coat-collar was with his umbrella
trav-elling with the coach-windows inåt, uppåt landet, från kusten räknat; ~ there däruppe jfr 1.; <v/ in town inne
(på besök) i stan (isht London); well ~ långt fram [i täten]; he is ~ and doing han är uppe och i arbete (i full
gång); Mr X. is ~ äv. herr X. är uppe i talarstolen (talar). 3. om tid 4c över, slut; biidi. av. förbi, ute med ngn [my
leave was nearly it is all ~ (S U. P.) with him]; the Court is domstolssessionen är slut; Parliament is ~ parlamentet
är ajournerat; the game was ~ spelet var förlorat. 4. med prep. ^ against mot; run {knock) ~ against stöta mot
(på); be <v against F stå inför, ha att dras med svårighet; be ~ for vara [uppställd som] kandidat till; well ~ for
välförsedd med; from o.'s youth ~ ända från ungdomen; well ~ in F styV (slängd) i tyska; ~ in arms i vapen,
rustad [against att möta fiende] se äv. 5.f); /x, in years kommen (hunnen) till framskriden ålder; to à) [ända] upp
(fram) till; om tid av. ända tills; b) biidi. i jämnhöjd med; vuxen en situation; c) duglig till; förtrogen med,
hemmastadd (insatt) i arbete o. d.; d) ute (med) på odygd, skoj Ac [ — engaged in; she is f\, to some mischief];



be ~ to av. förstå, genomskåda; svara mot, passa in på; ha ngt rackartyg för sig; what have you been ~ to? vad
har du
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[na] haft för dig [för odygd]? ~ to anything i stånd till vad som helst; sv to the door F inte så dum (oäven); not ~
to much inte mycket bevänt med, medelmåttig; it is ~ to you to det är (blir) din (er) sak att; live oj to o.'s income
göra av med hela sin inkomst; he to time passa tiden; be well ~ to the times följa med sin tid; he is ~ to some of
his tricks {games) han spelar något spratt (håller på med något rackartyg) igen; o, to o.'s work arbetsduglig; I
donft feel to writing jag känner mig inte hågad att skriva; /v. with i jämnhöjd med; be ~ with av. ha hunnit ifatt
ngn; ~ with o.'s fist med handen i högsta hugg, färdig att slå till; ae äv. 3. 5. andra idiomatiska uttr. be fl) hand.
stå högt [i kurs (pris)]; b) sitta till häst; c) vara full av liv (rörelse, energi, beslutsamhet); d) sport, ligga före med
Tissa po&ng [/ am four ; e) Midi. vara ngn överlägsen [on a p. ngn]; f) vara uppretad (i upprorsstämning); g) stå i
harnesk [the whole of the West was h) sjuda; jäsa, biidi. ar. brusa upp; his blood was det sjöd i honom av vrede;
/) vistas i [universitetsstaden; he was had ~ han blev anhållen (arresterad) [,for för]; his name is ~ han är [ö]känd
överallt; remain ~ stanna i [universitetsstaden; j) be ~ [on end] stå på ända; the road (street) is vägen (gatan) är
uppriven vid vägarbete; his spirit (pluck) is rsj han är vid gott mod (hoppfull); the tide is ~ tidvattnet står högt,
det är flod; what's oJ! vad står på? vad är det fatt [with med]? se av. button come ~ &c. II. prep uppför, upp längs
a0d, vag o. d.; upp-, in|åt landet el. staden; ~ Stream Upp|fÖr (-åt, mot) strömmen ei. floden; the street av. gatan
fram[åt]; ~ the wind mot vinden; ~ and down London här och var i London. III. a isht om tåg (tin London)
upp[åt]gående [äv. uppåt|riktad, -vänd, stigande. IV. s [vani. pi.

mest i uttrycket and downs höjningar och sänkningar; biidi. växlingar, fluktuationer; tur och otur, med- och
motgångfar]. V. itr F resa sig (fara) upp; ~ with lyfta [upp]. U. P. [ju/ pi/] .e up T. 3. up-and-down [a'p on dau'n]
a 1. gående upp och ned; ojämn av. biidi.; with an ~ look gyna från topp till tå. 2. lodrät; brant. 8. Am. rättfram,
öppen [och ärlig]. Upanishad £upæ/nijæd] s sanskrit Upanishad. upas [ju/pas] s bot. upasträd; upasgift. upbraid
[Apbrei'd] tr förebrå; tillrättavisa, klandra, läxa upp [with, for för]. ~ing [-ig] I. s förebråelse; klander. II. a°
förebrående.

upbringing [A'pbri^gig] s [upp]fostran. upcast [A'pkcust] a litt. 1. upp[åt]kastad. 2. uppåt|riktad, -vänd biiek.
Upcott [Vpkat, -ot] npr.

up-country I. [ApkA'ntri] adv uppåt (inåt) lan-

det. II. [- - -] s uv. artikeiiöst det inre av landet, inland[et]; uppland[et]. Upernavik [(j)u:pa/navik] npr. upgrowth
[A'pgrou{>] s uppjväxande, -växt,

-komst, utveckling. Upham [A'pam] npr.

upheavllal [Aphi/v|l] s 1. isht geoi. jordhöjning. 2. poiit. &c omvälvning, jordskred, -e [-] tr o. itr lyfta[s] upp,
höja[s], resa [sig]; kasta[s] över ända av. biidi. uphill I. [Aphi'1] adv uppåt, uppför [backen], i en uppförsbacke.
II. [--] s stigning, [-[upp-förs]backe.-] {+[upp- förs]backe.+} III. [--] o 1. stigande, brant; uppförs- [an «v road]. 2.
besvärlig, mödosam, knogig [work]. uphold [Aphou'ld] tr 1. hålla uppe, bära upp, stödja; biidi. av. upprätt-,-
vidmakthålla, hävda; underhålla byggnad. 2. sträcka upp hand. 8. försvara, hålla ngn om ryggen. ~er [-a] s
försvarare; stöd. upholster [Aphou'lsta] tr stoppa, madrassera, kläda möbler; dekorera, inreda, möblera rum med
draperier, gobelänger, mattor o. d. »v6r [-ra] s

tapetserare; dekoratör; möbelhandlare. ~y [-ri]« 1. tapetserar|yrke,-arbete; möbelstoppning &c. 2. kon. möbel-,
draperi|tyg[er]; stoppade möbler; rumsinredning, dekoration. 8. biidi. yttre sken, grannlåt, förgyllning. Upjohn
[A'pdgpn] npr. upkeep [Vpkfcp] s underhållskostnad], upland [A'pland] I. s 1. Evani. Pi. högland. 2. % inland;
uppland. II. a 1. höglänt. 2. belägen i det inre av landet; avlägsen, uplift lut. I. [Apli'ft] tr lyfta [upp]; biidi. äv.



upplyfta, förädla. II. [- -] s höjjande, -ning av. geoi.; biidi. av. lyftning. «vlng [-ig] se föreg. IL.

upmost [A'pmoust] a se uppermost. upon [apo'n] prep på &o; se det vanligare On [sist i satsen står garna nothing
tO depend likaså i vissa uttryck: once ~ a time; my word; fell /v» him unawares; thrown ~ o.'s own resources;
stretched ~ the rack]; thousands thousands tusen och åter tusen; ~ a brief acquaintance [redan] efter [en] kort
bekantskap.

uppller [A'pa] I. a övre Canada]; över- [^ jaw; ~ lip; the House]; ~ crust överskorpa på bröd; F isht Am.
överklass, grädda; ~ deck överdäck, övre däck; have {get, gain) the ~ hand ha (få) överjhand (-taget) av. büdi. [of
over över]; servant överordnad tjänare; ~ stor[e\y övervåning; F hjärnkontor [he is wrong in his ~ storey]; ~
works över|-skepp, -vattenskropp; S hjärnkontor. II. s [vani. pi. 'vs] över-, ovan|läder; be on o.'s s F vara
barskrapad (utfattig), -ermost [-moust] I. a överst; högst; Midi. av. främst, förnäm st; närmast [liggande] syfte,
tanke; be ~ av. ha överjhand (-taget); be ~ in a p.'s mind behärska ngns sinne (tankar). II. adv överst;
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he said whatever came ~ han sade vad som föll honom in. -ish [VpiJ] a° stolt, stursk, högdragen, överlägsen,
inbilsk. Uppsala [Ypsaila, ---] npr. upraise [Aprei'z] tr utt. höja, upplyfta; widi. av.

upprätta en fallen, uprear [Apri'a] tr utt. 1. upplyfta, resa [upp]

av. biidi. 2. uppfostra, upright [A'prait] I. [pred. äv. - -] a° 1. [-upprätt-stående],-] {+upprätt- stående],+} stående
[på ända], lodrät, rak om person mest pred.-, stand nw av. resa på sig, komma på benen. 2. uppriktig, ärlig,
rättskaffens, -rådig, oförvitlig. II. s 1. byggo. stolpe, pelare, post, stapel, ståndare. 2. pianino [av. ~ piano].

uprislle [Aprai'z] itr litt. stiga [upp]; om solen Ac gå upp; uppstå fr&n de döda. -ing [-ig] S 1. litt. uppstigande -
gång; % uppståndelse jfr föreg. 2. resning, uppror, uproar [A'pro:, -oa] s larrn, tumult, oro, stoj, förvirring,
villervalla, upphetsning. «^ious [--rias] a° larmande, bullersam, vild, uppsluppen; förvirrad, uproot [Apru/t] tr
rycka upp med rötterna; biidi. av. lösrycka, utrota. Upsala [A'psa:la, ---] npr Uppsala, upset [Apse't] I. tr 1. slå
omkull; stjälpa «i. välta [omkull]; & komma bftt att kantra; biidi. kullkasta, omintetgöra plan, [om]störta;
upphäva, åsidosätta förordning. 2. bringa ur fattningen, förvirra; reta, såra, förtreta, uppröra; om olämplig föda
Störa, oroa, rubba matsmältning; be (feel) ~ av. vara ur humör (gängor-na), känna sig illa berörd, ta illa vid sig. 3.
tekn. stuka, hoppressa. II. itr välta ei. stjälpa [omkull]; & kantra. III. [av. -'-] s 1. [kull-] stjälpning; kullkörning; -
i* kantring; biidi. kullkastande, omstörtande av planer o. d. [äv. ^ting]. 2. fysisk ei. psykisk rubbning, störning;
depression. 3. bråk, gräl; förtret. IV. [--] a; ~ price utropspris vid auktion* taxerat pris.

upshot [A'pjot] s resultat, slut; slutsats; the ~ of the matter was slutet på alltsammans blev, det hela slutade med
att. upside [A'psaid] s översida; ^ down a.iv. o. adj. upp och ned; huller om buller; uppochnedvänd, biidi. av.
bakvänd [attr. ^,-down]; tum a* down vända upp och ned [på], biidi. äv. ställa saken på huvudet. [- -z] adv dial.
el. F be ~ with kunna mäta sig med; get ~ with hinna fatt; ta igen skadan på, betala ngn med samma mynt, ge
igen. upstairs [Apsts'az, attr.4--] adv uppför trappan (en trappa) i ett hus, upp en trappa [go ovanpå, upp[e] i övre
våningen [äv. attr.: an upstair\s~\ room]. upstart [A'pstcr.t] I. s uppkomling. II. a uppkomlings- [family]) färsk;
nymodig.

upstream [A'pstri:m] adv uppför- (mot) strömmen; uppåt floden, upstroke [A'pstrouk] s 1. skrift, upp-, hår|streck.

2. uppåtgående slag av pistong, uppgång, uptake [A'pteik] s 1. isht skotti. förstånd, uppfattning [slow in the 2.
tekn. rök|upptag, -fång.

upthrow [A'p^rou] s geoi. höjning; förskjutning

uppät.



up-to-date [a'ptadeit] a [ultra]modern; tidsenlig, med sin tid [pred. up to date]. Upton [a'ptan] npr.

up-town [Aptau'n, adj. - -] adv o. a uppe (inne)

i ei. upp (in) i centrum av staden [äv. up town] up-train [a'ptrein] s uppgående tåg; tåg till staden (London),
upturn [Apta/n] tr litt. vända upp[åt]; vända [helt] om (upp och ned). ~ed [-d, attr. - -d] a uppåt|vänd, -riktad, -
böjd Ac. upward [a'pwad] I. a uppåt]riktad, -vänd [an ~ glance]) uppåtgående, stigande [prices show an ~
tendency]. II. ado se upwards. ~ly [-li] adv uppåt. ~S [-z] adv 1. upp[åt] äv.iangs flod; framåt staden (London)
[till]; tillbaka [i tiden]; from childhood ~ alltifrån barndomen. 2. and (or) ~ màttsbestam»ing och (eller) mer [£
100 and *%>]; ~ of mer än 100 pund Ac. Upway [a'pwei], Ur [a:] nprr. uræmia [juri/mia] s iäk.
uremi,urinförgiftning. Ural [ju'aral] npr [vani. the ei. the ~ [-Mountains]-] {+Moun- tains]+} Ural[bergen]; the ~
Ural flod. ~ic [-[ju-ræ'lik]-] {+[ju- ræ'lik]+} a Ural- se föreg.

HJranilia [jurei'nia, -ja], -us [ju'aranas] npi-r. urban [a/ban] a stads- [population]. Urban [a:'ban], ~a [-æ'na, -a/na]
nprr. urbanlie [a:b|ei'n] a° artig, belevad, världsvan, förfinad, urban, -ity [-se'niti] s artighet, be-levenhet,
världsvana, förfining, urchin [a/tjin] s 1. pojkbyting, [rackar]unge; liten skälm, skojare [a little 2. zooi. sjö-

borre [vani. sea 3. àid. igelkott, ureter [juri/ta] s anat. urinledare, urge [a:dj] I. tr 1. driva (mana) på [vani. ^
forward (on, up)], påskynda [/ *>*d him on; he r^d his horse forward; we rsjd our flight (pace)]) biidi. pressa,
ansätta, driva, sporra [av. med adv.; to action; to do]) ~ o.'s way tränga (arbeta) sig fram; ~ itself upon om tanke
Ao tvinga sig på ngn. 2. kraftigt påyrka, kräva, ivra för, mana till, bestämt tillråda en àtgard; energiskt framhålla,
göra gällande, betona, ur-ge ra EJ <>*d upon (för) him the necessity of such a measure]; ~ upon a p. av. lägga
ngn på hjärtat. 3. enträget bedja ei. uppmana, ligga åt ngn, truga, vara envis på ngn [for om; he me to come]. 4.
an|draga, -föra som skal ei. ursäkt, åberopa, fästa uppmärksamheten på, påpeka [in vain I <\>d his youth]. 5. öka,
uppdriva, pressa upp hastighet, intensitet o. d. II. itr 1. tränga, knoga, sträva, skynda [along, on fram[åt]]. 2. yrka,
ivra [for på,
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för]. III. 8 uti. drivkraft, eggelse, sporre: trängtan, drift [the ~ of life]', kallelse [the divine ~ncy [-ansi] s 1.
[nöd]tvång, tvingande nödvändighet, vikt, starkt behov, tryck, trängande (högviktig) aktualitet, angelägenhet;
överhängande fara (behov), trångmål; pari. [beslut om] omedelbar behandling av motion. 2. enträgenhet,
envishet, ihärdighet, iver; enträgen bön. 3. eggelse, impuls. [-ont] a 1. trängande, tvingande, brådskande, viktig,
angelägen, p& brev angeläget; aktuell; överhängande, farlig situation; the matter is ~ av. saken brådskar; be in ~
need of vara i starkt behov av, omedelbart behöva. 2. ivrig, angelägen, enträgen; envis [for om; in i; with på ngn;
to do a th.; for a p. to do a th.]. ^ntly [-antli] adv 1. oundgängligen, absolut nödvändig. 2. enträget, ivrigt.

Uriah [jurai'a], Urian [ju'arian], Uriel [ju'arial] nprr.

urinlial [ju'arinll] s 1. uringlas; nattkärl. 2. pis-soar. -ary [-ari] a urin- [bladder], -e [-, nr. ju'arain] s urin.

urn [a:n] s 1. [grav]urna; poet, grav; cinerary

~ askurna. 2. tekök [—tea-nj], Urquhart [a:'k|at, -(h)a:t] npr. Ursa [a:'sa] iat. 8 astr. ~ Major Stora björnen;

Minor Lilla björnen. Ursullla [a;'sjul|a] npr. -ine [-(a)in] I. a [-ursu-lin[er]--] {+ursu- lin[er]-+} [convent], II. s
ursulin|na, -[er]syster. urticaria [a:tike'aria J s iak. nässelfeber. Uruguay [u'rugwai, ju'ar-, -wei] npr. ur|us [ju'aras]
(pi. -i [-ai] ei. ~es) s uroxe. US [as; obet. (a)s] pers pr on (objektsform ay we)

oss; F ss. pred, vi rw], U. S. A. [ju'esei', ---] förkortn. för the United

States of America [äv. fork. U. <S.]. usllable [ju:'z|abl] a användbar, -age [-idj] s 1. vedertaget bruk, [gammal]
sed, vana, kutym; språkbruk; pi. av. regler, bud; long ~ hävd, tradition; the ~ of nations vedertaget internationellt
bruk. 2. behandling [good harsh (rough) jfr ill-*»]. 3. användning, bruk av ngt. -ance [-ans] s hand. 1. uso,



växelfrist. 2. ränta [ = interest]. use I. [ju:s] * av. med obest. art. o. pi. 1. användning, begagnande, bruk; be in ~
användas, vara i bruk (bruklig); come into <\> komma i bruk; be (go) out of ~ vara (komma) ur bruk, vara (bli)
obruklig; make ~ of göra bruk av, använda, utnyttja; make good ~ of använda väl; make many of använda på
många sätt; put a th. to [jgood] /v, använda ngt [väl]; directions for ~ bruksanvisning; the ~ of speech
talförmågan. 2. användbarhet, nytta, gagn, fördel; tjänst, uppgift, funktion; be of [great] ^ vara till [stor] nytta [for
my work; to me]; be of no vara till ingen nytta (oanvändbar), tjäna till ingenting; find a ~ for ha nytta av, finna
användning för; for no ^ at all myoken möda utan ngn som helst nytta;

have for ha nytta av (användning för); I have no ~ for av. jag ger inte mycket för, jag kan inte med, jag gillar
inte; much ~ that! det hjälper inte mycket; it is [of] no ~ trying (ei. to try) det tjänar ingenting till att försöka [av.
trying is no ~ ei. there is no ~ in trying]-, there is little ~ trying det tjänar inte mycket till att försöka; it is no ~
your trying det tjänar ingenting till att du (ni) försöker [av. it is no ~ for you to try]; what's the vad tjänar det
(skalf det tjäna) till? [of trying]; serve the double ~ of,. and of tjäna (fungera) både som vardagsrum och matrum;
for the *v> of schools bok avsedd till skolornas tjänst, till skolbruk. 3. bruk, sed, praxis [according to his as the ~
[and wont] is såsom sed (brukligt) är. 4. kyrki. ritual. 5. upprepad övning [that becomes easier with 6. jur.
nyttjanderätt; with ~ o/*med tillgång till (del i) kok &o. 7. pi. **>s nytta, gagn; ändamål [charitable t.*];
sedvanor, seder and customs] jtr 1. II. [ju:z] tr 1. använda, begagna, bruka, [ut]nyttja fas, for som; for för, till; ~
oil for frying; in vid; ~ a pen in writing]; ~ force bruka våld; may I ~ your name? ikr jag åberopa (referera till)
dig (er)? what a language he ~s/ ett sådant språk han för! 2. [vani. ~ up] förbruka, göra slut på, uttömma; ~ up F
utjmatta, -trötta, -pumpa. 3. behandla [he me ill; äv. he ill-r^d me]; how is the world using you t F hur lever
världen med dig? 4. visa, ådagalägga urskillning, takt o. d. 5. % Vänja [to vid; vanl. i pp., se III- itr blott i imp.
[ju:st; to:

ju/sta, -tu] brukade, plägade [he d to say; he does not come as often as he to (av. som förr); lohat he to sayf he ^d
not (F didn't to ansioer]; he to smoke a good deal av. förr rökte han mycket; things are not what they <d to be det
är inte längre som förr [i världen]. [ju:zd] a 1. använd, begagnad. 2. [framför to ju:s(t)] van [to vid; not ~ to being
called a liar]; be ~ to do vani. ha för vana att (bruka) göra. ~d-up [ju/zdA'p] a ut|sliten, -levad, förstörd, härjad jfr
use IL 2. usellful [ju:'sf(u)l] a 1. nyttig; fördelaktig; användbar, tjänlig; lämplig, bra [to för ngn, for a purpose]; ~
for food matnyttig; make o. s. [generally] ~ hjälpa till [med litet av varje]; it would be ~ to try det kunde (kan)
aldrig skada att försöka; this is not very av. det hjälper inte mycket. 2. S duktig, säker, slängd [at i], -fully [-i] adv
med fördel, lämpligen. -fulness [-nis] s nytta, gagn; nyttighet, användbarhet, lämplighet, -less [ju:'slis] a 1.
onyttig, oduglig, obrukbar, pred. till ingen nytta; onödig. 2. fåfäng, fruktlös [/* was ^ trying], 3. S kraftlös,
nedbruten, 'nere', slut E/ am feeling -lessly [ju/slisli] adv av. till ingen nytta; förgäves, -lessness [ju:'slisnis]
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* gagnlöshet, onyttighet; the ~ of av. det lönlösa i.

user [ju:'za] s 1. förbrukare, konsument; the ~ of tv. den som använder. 2. jur. nyttjande [right of

Ushant (V/ont] npr p& franska Ouessant. usher [a'JV] I. s 1. dörrvakt[are] rid domstol &c; vaktmästare som
anvisar besökande plats i kyrka o. d.; plats visare p& biograf. 2. [hov]m arskalk; ceremonimästare i överhuset; se
black I.3. 3. * biträdande (extra-)lärare; förakti. fux. II. tr 1. införa, introducera, anmäla wr audiens o. d. [&v. ~
in; into i]; I was ~ed tn[*o] his presence jag fick företräde hos (visades in till) honom. 2. gå före, eskortera vid
procession. 3. ~ in biidi. inleda, bebåda en ny tid. U. S. M. förkortn. för United States Mail (ei. Marines). U. S.
N. förkortn. för United States Navy.

usquebaugh [a'skwibo:] s visky; kryddbrännvin. ustulation [Astjulei'Jn] s tekn. bränning, röstning.

usual [ju:'3ual] a° vanlig, bruklig; as /n, som vanligt [sk&mts. as per hotter than varmare än vanligt [av. more
than r^ly hot]; as is ~ som vanligt är; as is ~ with som det brukas hos (bland); it is ~ for young people to think ..



det är vanligt att ungdomen tror..; you look different from your ~ self du (ni) ser så underlig ut. usufruct [ju-
ZzjufrAkt] s jur. nyttjanderätt, usurller [jui^ara] s ockrare, procentare. -lous [-u'arias, juzju'a-] a° ockrande;
ocker-, ock-rar- interest].

usurp [ju(:)za:/p] I. tr 1. tillskansa (tillvälla) sig, lägga sig till med, usurpera; inkräkta på, lägga beslag på av.
Midi. 2. biidi. låna, taga, hämta uttryck o. d. II. itr; ~ [up]on inkräkta (göra intrång) på. mation [ju:za(:)pei'J"n] s
tillvällande, usurpering [of av]; inkräktande, intrång [on på]. ~er [-a] s usurpator, [tron]inkräktare.

usury [ju^ari] s ocker, ockrande; ockerränta; lend at {upon) ~ driva ocker, ockra; repay with ~ biidi. betala igen
med ränta; put o.'s talent to ~ biidi. ockra med sitt pund. Utah [ju:7ta] npr.

utensil [ju(:)te/ns(i)l] s 1. husgeråds|sak, -artikel; [köks]kärl; [household] ^s av. husgeråd. 2. redskap, verktyg [ =
a], Utlca [ju:'tika] nprr. utilitarian [ju(:)Hilits/arian] I. a utilistisk. IL s utilist. <vlsm [-izm] s utilitarism[en], [-
nyttighetsprincipen].-] {+nyt- tighetsprincipen].+}

utility [ju(:)ii'liti] s 1. nyttighet, utilitet; prak-tisk nytta, användbarhet. 2. mest i pi. ^»s nyttiga ting; nyttigheter. 3.
se följ. <v-actor [-æ'kta] s teat, spelare av diverse småroller, faktotum.

utilizllation [ju:Hilaiz|ei'Jn] s utnyttjande, -e [---] tr utnyttja, tillgodogöra sig.

utmost [A'tmoust, -mast] I. a ytterst [the ~ Ztwitfa]; biidi. av. störst, högst, synnerlig [with the ~ care]; den allra
längst gående hansyn. II. s; the ~ det yttersta, det allra mesta (bästa) möjliga; cüt the ~ på sin höjd, i bästa fall; to
the ~ till det yttersta; to the ~ of o.'s power efter sin yttersta (allra bästa) förmåga; do o.'s [very] ~ göra sitt [allra]
bästa; try o.'s ~ anstränga sig till det yttersta.

Utopia [ju(:)tou'pia, -pja] I. npr idealstaten Utopilen, -a efter Sir Th. More's bok. II. S utopi, outförbarthugskott.
[u]~n [-n] I. a utopisk; fantastisk, verklighetsfrämmande. II. s utopist; drömmare.

Utrecht [ju/trekt] npr.

utricle [jui'trikl] s anat. cell; säck; blåsa.

utter [a't a] I. o förstärkande ytterlig, fullständig, -komlig, absolut [~ misery; the ~ absurdity of it, an ry denial]-,
an ~ impossibility av. en 'fysisk' omöjlighet. II. tr 1. uppgiva, ge ifrån sig, låta höra, utstöta; artikulera, uttala ljud
E~ a cry (an oath, a sound)]. 2. yttra, uttala; ge uttryck åt an opinion]. 3. utsläppa, utprångla isht falska mynt.
stable [-rabl] a möjlig att uttrycka i ord, utsägbar.

1. utterance [a/t(a)rans] s i. utstötande av ijud; artikulering, [ut]tal, mål; ljud; tillförmåga; uttrycksmöjlighet]; find
in finna uttryck i poetisk form o. d.; give ~ to ge uttryck åt. 2. vani. pi. yttrande, uttalande, ord, uttryck.

2. utterance [A/t(a)rans] s aid. to the ~ kämpa &c till det yttersta, in i det sista.

utterller [A'ta|ra] s 1. uttalare &o se utter IF. 2. utprånglare av falska mynt. -jy [-li] adv ytter|st, -ligt, i högsta
grad, i grund, ohjälpligt för-darvad, fullständigt, absolut, totalt E~ impossible; she refused ~ to sing], -most [-
moust, -mast] a 1. ytterst nu mest mim.; se av. utmost /. 2. sist, ytterst mest i uttr. the ~ farthing den yttersta
skärven, -ness [-nis] s ytterlighet, fullständighet ån se utter.

Uttoxeter [ju:to'ksita, av. Ato'ks-, lokalt A'ks-] npr.

uvula [ju/vjula] s anat. tungspene. ~r [-] a anat. o. fonet. uvular.

Uxbrldge [A'ksbridg] npr.

uxorious [Akso/rias, Agz-] a° svag för (underdånig) sin hustru, undergiven akta man.

Uya [wai'a, u:'ja], Uz [az], Uzzah [a'za] nprr.

Uzzlah [Azai'a] npr bibi. Usia.

Uzziel [Azai'al, A'zial] npr.
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valediction

V-

V, v [vi:] (pi, Vs, T's, Vees [vi:z]) s bokstaven v. v. förkortn. för verb, verse, versus, vide m. fl. Va förkortn. för
Virginia. V. A. = l. Vicar Apostolic. 2. Fice--4c?rmraZ. 3. [Order o/"] Ficto-ria and Albert. Vaal [va:l] npr; the ~
flod. Vac., vac [væk] förkortn. för vacation. vacanllcy [vei'kanjsi] s 1. tomrum; mellanrum, lucka [between
mellan]; tomma rymden [gaze into ~]; biidi. tomhet. 2. ledighet, vakans; ledig plats; on a ^ vid inträffande
ledighet. 8. fritid, ledighet; sysslolöshet; slöhet, tröghet, -t [-t] a° 1. tom; ledig våning, plats ei. tid; vakant plats
[apply for a ~ post]; declare ~ ledigför-klara plats; fall (become) ~ 0m plats bli ledig; ~ hours lediga stunder,
fritid; a life av. ett lättjefullt liv. 2. om tankar, ansiktsuttryck o. d. tom, intetsägande, andefattig, innehållslös;
själlös; flack; frånvarande, slö, uttryckslös, stirrande blick, vacatile [vakei'|t]I. tr 1.tömma;utrymma,lämna,
övergiva bostad o. d.; & utrymma, evakuera. 2. frånträda befattning; uppgiva, nedlägga ämbete; *>Jd äv.
ledigbliyen tjänst. 3. an-nullera, upphäva. H. itr flytta, ge sig i väg från sin bostad Ac. -ion [-Jn] s 1. ferier isht vid
uuiv. o. domstolar [Christmas, Easter, Whitsun, long (ei. summer) ^ school feriesköla. 2. utrymmande av bostad
&c. 3. om befattning ledig|-blivande, -het, vakans, vaccinllate [væ'ks|ineit] tr vaccinera, -ation [-ei'Jn] s
vaccin|ation, -ering. -ator [-eita] s vaccinator, -e [-in, -i:n, -ain] I. a 1. ko-; ~ pox kökoppor. 2. vaccin-; <v» lymph
(matter) vaccin. II. s vaccin, -la [-i'nia] s läk. ko-, skydds|koppor. Vachell [væjl] npr.

vacillatile [væ'silei|t] itr vackla äv. biidi.; svänga, oscillera; om ljus fladdra, flämta; ~ between hope and fear
sväva mellan hopp och fruktan. -Ing [-tig] a° vacklande Ac; widi. av. vankelmodig, obeslutsam, -lon [---Jn]« [-
vacklande]-] {+vack- lande]+} Ac; biidi. av. vankelmod, vacullity [vækju'iti, va-] s 1. tomhet »v. biidi.; tomrum;
tomma rymden. 2. widi. uttryckslöshet; själ-, innehålls|löshet, ande-, tanke|-fattigdom; a look of ^ ett frånvarande
uttryck. 3. sysslolöshet, -ous [vae'kjuas] a° 1. tom; biidi. av. uttryckslös Ac se föreg. 2. sysslolös, •ousness
[vae'kjuasnis] se -ity. -urn [-[væ'kju|-9iii]-] {+[væ'kju|- 9iii]+} (pi. -ums ei. -a [-a]) lat. s tja. tomrum, [luft]tomt
rum, vakuum [nature abhors a /v brake vakuumbroms; cleaner damm-sug|ningsapparat, -are.

V. A. 0. förkortn. för Voluntary Aid Detachment. vade-mecum [vei'dimi/kam] lat. s aokhandbok,

hjälpreda, rådgivare ofta ss. bobtitei. vagabond [væ'gab|and, -ond]"I. a kring|flackan-de, -irrande liv; ostadig;
vagabond-. II. s 1. vagabond, kring|vandrare, -strykare; lösdri-v|are, -erska, luffare. 2. skojare, skälm, odå-ga. III.
itr F ströva (stryka) omkring, rwage [-ondidj], ^ism [-izm] s kringflackande [liv]; lösdriveri. ~lze [-aiz] itr se
vagabond III. vagary [vags'ari, vei'gari] s nyck, infall, påfund; bisarreri.

vagina [vadjai'na] int. s bioi. o. anat. skida, slid a; vagina.

vagranllcy [vei'granjsi] s kringflackande; lösdri-+veri. -t [-t] I. a° kring|flackande, -strövande, vandrande [a ~
musician]; biidi. irrande, nyckfull, lös [speculations]. II. s vandrare; lösdri-v|are, -erska. vague [v^ig] a°
obestämd, dunkel, vag, svävande, osäker, oviss; a ~ rumour ett löst rykte; he was ~ han uttryckte sig svävande,
^ness [-nis] s oklarhet, dunkel, obestämdhet, osäkerhet; the ~ of av. det svävande (obestämda, vaga) i ngt.

1. vail [veil] åid. poet. I. tr underdånigt sänka, avtaga huvudbonad. II. itr 1. vika, ge efter [to för]. 2. blotta sitt
huvud [to för],

2. vall [veil] s åid. [vani. pi. gratifikation, sportler.

Vailima [vaili:'ma], Vaillant [væ'l(j)ant] nprr. valn [vein] a 1. biidi. tom, innehålls-, värde|lös, fåfänglig, dåraktig
boasts]. 2. gagn-, frukt|lös, fåfäng [to resist is ~ ei. it is ~ to resist]; in ^ förgäves, fåfängt; take the name of God
in ~ bibi. missbruka Guds namn. 3. fåfäng, inbilsk, egenkär, hög|färdig, -modig [of över], ^glorious [-glo/rias] a°
uppblåst, högfärdig, skrytsam, inbilsk. notoriousness [-gio/riasnis], ~glory [-glo/ri] è högfärd, skrytsamhet,
inbilskhet. *vly [-li] adv förgäves, fåfängt; inbilskt Ac. ~ness [-nis] s få-fänglighet; fruktlöshet; fåfänga Ac se
vain; the of av. det fåfängliga i ngt. vair [ve'a] s heraid. gråverk. valvode [vei'voud] «e voivode. vaklleel, -il
[vaki:'l] s ostind. sändebud, representant; infödd advokat, deputerad. Valals [væ'lei, - -] npr Valais, Wal lis i
sohwei*. valance [væ'lans] s 1. slags damast. 2. kort sänggardin; gardinkappa.



1. vale [veil] s 1. poet. dal, däld; this of tears denna jämmerdal jorden. 2. ränna, kanal.

2. vale [vei'li:] interj o. s lat. farväl, ^diction
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vandyke

[vælidrTcJn] s farväl, avsked[sord]< <x/dictory [vaelidi'ktari] a avskeds- [oration].

1. valence [væ'lans] •« valance.

2. valence [vei'lans] s kem. atomvärde, valens. Valencilla [vale'nJXi^-nsial-ennesfvaelansie'n,

-b:nsie'n(z), -si/nz]. valency [vei'lansi] *e 2. valence. Valentine [vae'lantain] npr [Si ^s Day u febr.]. v~ [-] s 1.
valentin|flicka, -fästmö ei. -fästman utkorad p& Valentindagen. 2. valentinbrev [anonymt] kärleksbrev p&
Valentindagen.

valerian [vali'arian]« bot. vände[l]rot, Valeriana. Valerius [vali'arias] npr.

valet [væ'lit, -ei] s kammartjänare, betjänt [av. 'v de chambre [valedaja:mbr]]; ^ de place [valsdaplas] ishttrausk
ciceron, vägvisare. Valetta [vale'ta] npr.

valetudinarian [væNlitju(:)dins'arian] I. a sjuklig, klen [till hälsan], kraxslig; klemig, pjo-skig med sin bäisa. II. s
sjukling; klemig per* son. ~lsm [-izm] s sjuklighet; klemighet. -y [vælitju/dinari] a o. s se -tan. Valhalla
[vælhæ'la] npr.

valiant [vae'ljant] a° tapper, modig, djärv, man-haftig.

valid [væ'lid] a° 1. om skai, bevis o. d. giltig,stark, bindande, välgrundad, tungt vägande. 2. jur. [rättslgiltig,
laggill, gällande; be ~ äv. äga laga kraft, gälla; become ~ vinna laga kraft; make ~ lag-, stad|fästa. ~ate [-eit] tr
lag-, stad|fästa; bekräfta ngts giltighet. ~ity [vali'diti, væl-] s giltighet: jur. av. laga kraft; biidi. värde, kraft, tvness
[-nis] % se föreg. valise [vali/z, -i:'s] s 1. mest Am., liten resväska,

kappsäck. 2. ränsel. valkyr [væ'lk|ia], <x,ia [-i'ria], ~ie [-i'ari] s mytol.

valkyria [vani. av. V»v &0]. Vallandlgham [valse'ndigam], Vallay [væ'li]»prr. valley [væ'li] s dal[sänka]; the ~
of the shadow of death dödsskuggans dal; ~ of tears jämmer-, tåre|dal. Valois [væ'lwa:, -wo:] npr. valllorous
[væ/la|ras] a° mest poet. el. retor. tapper, dristig, oförvägen, -our [-] s tapperhet, dristighet jfr föreg. [Am. valor].
Valpllaraiso [vælp|arei'zou, -aisou] -y [-'i] nprr. valullable [vse'lju|abl] I. a 1. värdefull, dyrbar; värde-papper;
inbringande; biidi. högt skattad, välderad vän; for a ~ consideration mot vederlag (ersättning). 2. som kan
värderas, uppskattbar [a service not ~ in money]. II. s [vani. pi. »x/s] värdesaker, dyrbarheter, -atlon [-ei'Jn] s 1.
värdering, uppskattning, taxering. 2. penningvärde. -atOr [-eita] s värdering man. -e [-, av. -ju:] I. s 1. värde
abstrakt o. konkret; av. mat. o. mus. [set a high (much) <x< on]; valör; have a special ~ av. ha affektionsvärde
[for för]; exchangeable] /%/ in exchange bytesvärde; ratable<\* taxeringsvärde; learn the ^ of [lära sig att]
uppskatta [värdet a t"]; pay a p. the ** of ersätta ngn för

förlust-, at its fullvane
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varnish

ster. 2. udd-, vandykejkrage, pikerad krage [äv. Fo, collar]. vane [vein] s 1. vindflöjel. 2. flöjel, vimpel. 3.
[väderkvarnsvinge. 4. blad på propeller. 5. fan på fläder. Vanessa [vane'sa], Van I-yck [vaenai'k] nprr. vang
[væg] s •£> [gaffel]gärd. vanguard [væ7nga:d] s & avantgarde; förtrupp, vanilla [vani'la] s vanilj.

vanish [vse'nij] I. itr plötsligt ei. spårlöst försvinna [into i]; sakta förgå, dö bort; bortfalla; bli till intet, gå upp i



rök [av. ^ into [thin] air]; ~ from (out of) a p.'s sight (view) försvinna ur ngns åsyn; rsjing London det London
som går (försvinner). II. s fonet. slut-, glid|ljud i

vokal ljud.

vanit|y [væ'niti] s 1. fåfänglighet, tomhet, intighet; flärd, fåfänga; tomt sken, illusion; o/ of -ies fåfängligheters
fåfänglighet; without utan skryt; ~ hag necessär; Fair Fåfängans marknad i Pilgrim's Progress av B "nyan; äv.
roman av Thackeray. 2. fåfänga, inbilskhet, egenkärlek; ärelystnad. 3. fruktlöshet [vani. vainness].

vänner [væ'na] s gruv. 1. malmvaskare. 2. vask-maskin.

vanquish [vse'gkwij] tr ntt. o. biidi. övervinna,

besegra, kuva. /v/er [-a] s ntt. [be]segrare. Van sittart [væ'n|sita:t], -somer [sou'ma], nprr. vantage [va/ntidj, væ'n-]
s nu mest tennis fördel; se av. coign, rv-ground [-graund] s fördelaktig (dominerande) ställning, maktställning;
överlägsenhet.

vapid [væ'pid] a° duven, fadd smak [beer]; biidi. äv. själlös, platt [conversation]; q row om dryck slå av sig. ~ity
[vapi'diti, væ-], ^ness [-nis] s duvenhet, faddhet &c. vapor [vei'pa] Am. se vapour. <vable [-rabl] a fördunstbar.
sizable [-raizabl] a se föreg. ~iza-tion [-raizei'Jn] s av-, in|dunstning, ångbild-ning. ~ize [-raiz] I. tr förvandla till
ånga; vaporisera. II. itr av-, förjdunsta. ^osity [-[-ro'-siti]-] {+[-ro'- siti]+} t se f^ousness. "wous [-ras] a° ånglik;
dunstig; dimmig; biidi. äv. dunkel, oklar, fantastisk. ^ousness [-rasnis] s dunstighet; dimmighet; biidi. av.
oklarhet, vapour [vei'pa] I. s 1. ånga; dunst; dimma; imma; soirök; ~ bath ångbad. 2. inbillning, hugskott, griller.
3. pi. åid. vapörer, mjält-sjuka, spleen. 4. åid. tomt skryt; hugskott. II. itr 1. ånga, avdunsta, ryka. 2. skryta,
skrävla. ~er [-ra] s skrävlare, humbug. ~ish [-rij] a 1. se vapoury. 2. mjältsjuk, hy-pokondrisk, dyster. [-ri] a
ångande; dunstig; dimmig; fuktig; biidi. oklar, dunkel; biidi. äv. luftig.

vapulation [væpjulei'Jn]s t skämts, stryk, smörj, avbasning.

Varangian [varae'ndjian] s hist, väring, varäg. variability [ve^ariabi'liti] s föränderlighet; om-bytlighet,
ostadighet.

variilable [ve'arijabl] I. a° 1. föränderlig, variabel, växlande; ombytlig, ostadig. 2. ställbar mekanism. II. s 1. mat.
variabel. 2. föränderlig (växlande) vind. -ableness[-ablnis]se -ability. -ance [-ans] s 1. [meningsskiljaktighet;
motsättning; oenighet, tvist, split [between mellan; with med; on om]; be at ~ vara oense, bekämpa varandra; om
åsikter o. d. gå isär, bryta sig, gå stick i stäv, motsäga varandra; vara oförenlig, stå i strid [with med, mot]; set at
~ uppväcka missämja (split) mellan, splittra, söndra; upphetsa [mot [-varandra].-] {+var- andra].+} 2. isht jur.
motjsägelse, -sättning, di-vergens. -ant [-ant] I. a 1. skiljaktig; olika läsart. 2. föränderlig. II. s variant; olika
läsart. -ation [-ei'Jn] s I. förändring, variation av. mus., [om]växling; avvikelse; skiftning; by way of ~ för
omväxlings skull, till omväxling. 2. variant; avart; annan art (form) [of (on) av]. 3. astr. variation, deklination;
kompassens missvisning. 4. gram. böjning, varlcüella [vagrijse'la] s iak. vattenkoppor, -es [--si:z] se varix. -ose
[--kous] a läk. åder-broeks-; o/ vein åderbrock, varied [vs'arid] a° 1. förändrad. 2. [omväxlande, skiftande;
mångfaldig, -sidig, olikartad, brokig, variegatlle [ve'ariigleit] tr göra brokig (omväxlande), variera, nyansera, -ed
[-eitid] a brokig, bjärt, [mångskiftande, -ion [-ei'Jn] s brokighet, spräcklighet, färgjrikedom, -skiftning; stark
nyansering; widi. omväxling, varillety [varai'ati] s 1. mångjfald, -sidighet, rikedom; much of opinion mycket
olika (delade) meningar, 2. om|växling, -byte, variation; as a by way of som (till) omväxling; for sake för
omväxlings skull. 3. mångfald, mängd olika saker [for a o, of reasons], 4. bot. &c varietet, avart. 5. hand. rik
sortering; urval; sort. 6. attr. varieté- w [-theatre; ~ entertainment (s/iow)]. -form [-[vs'ari-fo:m]-] {+[vs'ari-
fo:m]+} a olikartad, mångjgestaltad, -skiftande, växlande, variola [varai'ala] s iak. smittkoppor, variilorum
[vsarijo:'ram] a lat., upplaga med anmärkningar av flera kommentatorer [a ~ [edition of] Shakespeare], -ous [--as]
a 1. om fler an två olikja, -artad[e], mångfaldig, växlande [o» types]; ~ opinion av. meningsskiljaktighet. 2.
åtskilliga, flerfaldiga, diverse, flera Efor <\i reasons], -ously [--asli] adv olika, på olika (mångahanda) sätt. varl|x
[ve'ariks] (pi. -ces [væ'risi:z} vs'a]) s iat.

iak. åderbrock, varlet [va/lit] s 1. uit. page, väpnare. 2. åid.



lymmel, skurk, varmint [va/mint] s 1. P skämts, odåga, slyngel.

2. skadedjur; S jakt. räv. varnish [va:'nij] I. s 1. fernissa; golv- &c lack; glasyr; glans; set a ^ on se II. 1. 2. biidi.
[yttre] polityr; bedrägligt sken; bemantlande,
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vehement

överskylande av rei o. d. II. [av. ^ over] tr 1. fernissa; glasera; överdraga med fernissa o. d. 2. biidi. bemantla,
överskyla, försköna. <x*ing [-ig] s fernissning; glasering &c. ing-day [-igdei] s konst. vernissagedag[en]. varsity
[va/siti] s F universitet [ofta attr.: the ~ boat].

var|y [vs'ari] I. tr ändra, byta om, variera av. mus., anpassa [^ the treatment according to the circumstances]. II.
itr 1. växla, skifta, ändras, variera [Ais mood -ies from day to day], 2. vara olik ngn el. ngt, skilja sig, avvika
[from från; in i, i fråga om]; opinions ~ meningarna gå i sär.

kärlrik. -um [-am] (pi. -a [-a]) iat. s portör. vase [va:z; Am. o. aid. vei|s, -z] s 1. blomvas; prydnadskärl. 2. byggn.
kolonntrumma. 3. bot. blomkalk.

vaseline [væ'zili:n] s vaselin. vasiform [vei'zifo:m, vae'si-] a rör-, kärl|formig. vassal [væsl] I. s bist. vasall; biidi.
ringa tjänare, slav; rear ^ undervasall. II. a hist, vasall-; biidi. underdånig [to a p. ngn], ^age [-idj] s vasall|skap, -
förhållande, länsplikt; Midi. underdånighet, träldom [to under], ~ry [-ri] s koii. vasallskara, -er. Vassar [væ'sja, -
a:], Vassavour [-'ava] nprr. vast [va:st] I. a vidsträckt, omfattande, väldig, ofantlig, oerhörd, [utomordentligt] stor
plains; a ~ depth (height); a ~ number (multitude); a ~ problem]; it makes a ~ difference F det är en väldig
skillnad, det betyder kolossalt mycket; the ~ majority det överväldigande flertalet. II. s poet. omätlig rymd,
oändlighet [the ^ of ocean]. [-li] adv oerhört, oändligt, ofta F kolossalt, väldigt, ~ness [-nis] s vidd, stort omfång,
omätlighet, stor omfattning; vid sträcka, omätlig rymd. vat [væt] s 1. stort fat, kar. 2. fargn. kyp, färgbad. ~ful [-
f(u)l] s m&ttsord fat, kar. Vatican [væ'tikan] s; the ** Vatikanen [av. attr.:

the ~ Council Yatikankonciliet 1869—7o]. vaticinatlle [vati'sin|eit] tr o. itr profetera, sia. -lon [-ei'Jn] s profetia,
spådom. Vind [vou] npr sohwei». kanton Waadt, Yaud. vaudeville [vou'davi(:)l] s 1. vådevill; varieté. 2. satirisk
varieté visa, kuplett.

1. Vaudois [voudwa:', --] I. [-(pi./>*[-z])«Waadt-bo.-] {+(pi./>*[-z])«Waadt- bo.+} II. a från (i) Waadt; se Vand.

2. Vaudois [voudwa:', --] I. (pi. ~ [-z]) s wal-dens|er, -are. II. a waldensisk.

Vaughan [vo:n] npr.

1. vault [vo(:)lt] I. s 1. valv av. biidi. [the of heaven]; källar|valv, -e; grav[valv]; family ~ familjegrav. 2. håla,
grotta. II. tr isht i pp. 1. välva; kröka, böja. 2. [av. ^ over] välva sig över; bygga (slå) [ett] valv över.

2. vault [vo(:)lt] I. itr 1. hoppa [upp], svinga

sig [tipp] i sadeln [over över; into upp i (på); upon upp på]. 2. voltigera, göra luftsprång t>å hast. II. tr hoppa
(svinga sig) över. III. s språng, hopp isht på hast ei. med stav. ~er [-a] 8 voltigör; akrobat.

1. vaulting [vo(:yitig] s 1. välvning; valvbyggande. 2. valv[byggnad].

2. vaulting [vo(:)'ltig] a voltigering, luftsprång. <v-horse [-bo:s] s gymn. häst.

vaunt [vo:nt; Am. va:nt] utt. I. itr yvas, berömma sig, skryta [of över, av, med]. II. tr skrytsamt prisa, rosa, yvas
över. III. s skryt, för-hävelse; överord. /xJng [-ig] a° utt. skrytsam; storordig.

Vaux [voks, vouks] npr. ~hall [voks(h)o:/], attr. --~],npr; ^ [Gardens] förr nöjesplats på södra Temsenstranden i
London; äv. appellativ.



vavasour [væ'vas(u)a] s Mat. vo[l]vassor, undervasall.

Vb förkortn. för verb,

V. C. förkortn. för 1. Vice-Chancellor. 2. Vice-- Consul. 3. Victoria Cross.

've [v] F förkortn. för have [Vve, you've &c].

veal [vi:l] s kalvkött; roast ~ kalvstek; ~ cutlet kalv kotlett. ~y [-i] a lik[nande] kalvkött; F biidi. omogen,
valpaktig.

Veda [vei'da, vi'/da] 8 sanskrit Veda hinduernas he. liga bok; the Vedaböckerna.

vedette [vide't, vi-] s & kavalleripost, vedett.

veer [via] isht -£« I. itr 1. om vind ändra riktning, svänga (gå) om isht medsois; om fartyg ändra kurs; kovända;
aft om vinden rymma. 2. vika [av] åt ena sidan; bildl. awika från sin kurs; ~ round kasta om, ändra mening
(taktik). II. tr 1. ändra riktning. 2. fira (släcka, sticka) på tross o. d. [av. ~ away (out)]; ~ and haul ömsom fira och
hala.

Vega [vei'ga, astr. vi/ga] npr.

vegetallble [ve/dj|(i)tabl] I. a vegetabilisk [food]; växtartad; tillhörande växtriket, växt-; the ~ kingdom växtriket;
~ mould matjord. II. s isht köksväxt; Pi. av. vegetabilier, grönsaker; foderväxter; ~ garden köksträdgård; t^-man
(seller) grönsaksförsäljare; /s, market grönsakstorg [ar. »»-market]. -I [-itl] I. a vegetativ [functions]; växt- [life];
the ~ world växtvärlden. II. s växt ofta i motsats tin djur. -rlan [-its'arian] I. s vegetarian. II. a vegetarisk. -rlanism
[-its'arianizm] $ [-vegetar[i-an]ism.-] {+vegetar[i- an]ism.+} -te [-iteit] itr 1. om växt växa, utveckla sig,
vegetera. 2. vegetera, föra ett enformigt (overksamt) liv, dåsa. -tion [-itei'Jn] s konkr. o. abstr. växt|liv, -lighet,
vegetation. •Uve [-iteitiv] a° 1. vegetativ; växande; växt-kraftig; växt-ceii. 2. växtbefrämjande, bördig jord. 3.
vegeterande, overksam tiiivnro.

vehemenllce [vi:'(h)iman|s, vi'a-] s häftighet, våldsamhet; biidi. av. iver, glöd, lidélse. -t [-t] a° häftig, våldsam,
stark vind, hetta o. d.; biidi. av. ivrig, lidelsefull, hetsig.
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vehicllle [vi/(h)ikl, vi'akl] s 1. fortskaffnings-medel; for-, åk|don; vagn. 2. biidi. [uttrycks-] medel; förmedlare,
bärare, språkrör [a ~ of {for) new ideas]. 3. farm. vehikel yätska &c vari medicin löses. -iilar [vihi'kjula] a° 1.
åk[dons]-, vagns-, transport-, kör-; ~ traffic körtrafik. 2. biidi. förmedlande, veil [veil] I. s 1. slöja, dok; flor av.
widi.; take the ~ taga doket, gå i kloster, bli nunna. 2. bibi. täckelse, förlåt; beyond (behind) the ~ bakom
(innanför) förlåten. 3. biidi. täckmantel [under the ~ of religion]. 4. anat. <v» of the palate gomsegel [ = velum].
II. tr beslöja, skyla, [över]hölja. insvepa; skymma; biidi. överskyla, bemantla, dölja; ~ed av. förstucken, vein
[vein] I. s 1. anat. ven, blodåder; av. åder i allm.; vatten-, malm- &o åder av. bildl.; Open a slå åder, åderlåta;
poetical ^ skaldeådra; ~ of thought tankejbana, -gång. 2. bot. nerv, ådra i blad, tra &c. 3. lynne, stämning [in a
humorous läggning, natur; be in the ~ vara i den rätta stämningen (vid gott humör); vara upplagd [for för; to do].
4. drag, inslag, underström av vemod &c; karakteristisk Stil, genre [all his remarks were in'the same /%/]. II. tr 1.
tekn. ådra, m arm orera. 2. genom flyta, -löpa som ådror. ~ed [-d] a ådr|ad, -ig; strimmig, flammig. ~ous [-as] a
ådrig; knotig. [-i]

a se föreg.

Veitch [vi:tj] npr.

velar [vi/la] a o. s fonet. velar.

Velasquez [vilæ/sk(w)iz] npr.



velitliation [velitei'Jn] s t skärmytsling. -e [vi/-

lait] s rom. antik, lättbeväpnad soldat, velleity [veli/iti] s åid. vilja, föresats, önskan

som ej blir till handling.

vellum [ve'lam] s veläng[pergament]; ^ paper velängpapper; ~ post finare veiangbrevpapper. velocillpede
[vilo'silpi-.d] s aidre typ av velociped, -ty [-ti] s hastighet vani. ej om pers. [a <v» of three feet per second].

velours [vilu'a] s schagg, plysch, bomullssammet.

vel urn [vi/1 am] (pi. -a [-a]) lat. s anat. gomsegel, velure [ve'ljua] s bomullssammet, velutinous [vilju/tinas] a
bot. sammetsjlik, -len. velvet [ve'lvit] I. s 1. sammet. 2. S [-[stor]ko-van,-] {+[stor]ko- van,+} pengar vunna på
spekulation &c; be (stand) on ~ S isht sport, bli (ha blivit) rik på vadhållning, vara uppe i smöret, vara på den
säkra sidan. II. a sammets-; sammetslen av. +widi.; ~ paw sammetstass. ^een [-i/n] s bomulls-,
manche8terjsammet. ^ing [-ig] s 1. pi. f^s sammets|varor, -tyger. 2. åid. sammets|-flor, -pol lugg. -y [-i] a
sammetsjlen, -mjuk

äv. bildl.

Vementry [ve'mantri] npr. Ven. förkortn. för Venerable. Venables [ve'nablz] npr.

venal [vi:njl] a förakti. 1. besticklig, fal, mut-bar, korrumperad. 2. om ämbeten &c till salu,

säljbar; köpt, betald [services], ty [-æ'liti, vi-] s besticklighet, korruption &c. venation [vinei'Jn] s ådring På blad
o. d. vend [vend] tr mest jur. [för]sälja; ut-, salu|bju-da. ~ee [-i/] s jur. köpare. *ver [-a] s [isht gatuförsäljare,
vendetta [vendetta] itai. s vendetta, hämnd, vendllible [ve'nd|ibl] I. a° säljbar. II. s pi. ~«saij-bara artiklar,
produkter, varor, -or [-a] s jur. säljare Emots. vendee], veneer [vani'a, vi-] I. tr snick, fanera; inlägga med
elfenben o. d. [with med]; bildl. piffa Upp, Ut8tyra med skenfagert yttre. II. S snick. [-faner-[skiva];-] {+faner-
[skiva];+} bödi. fernissa, [tunt] skal av hyfsning, yttre polityr; anstrykning. ~ing [-rig] * snick. 1. fanering;
inläggning av. konkret; Midi. på|-smetning, -strykning, putsning. 2. se veneer II. venerüable [ve'nar|abl] a°
vördnadsvärd, ärevördig; Vf\i om arkediakon hÖgVÖrdig [ofta för k.

Ven.], -ate [-eit] tr ära, vörda, högakta, -a-tion [-ei'Jn] s vördande; vördnad, veneration [of av, för; for för]; hold
(have) in ~ hålla i ära, vörda, -ator [-eita] s vördare; dyrkare. venereal [vini'arial] a 1. sexuell, köns-drift; sinnlig,
köttslig [desire]. 2. iak. venerisk.

1. venery [ve'nari] s aid. jakt.

2. venery [ve'nari] s könsumgänge; sexuella utsvävningar.

Venetian [vini/Jn] I. a venetiansk; ~ blind persienn; ~ chalk skräddarkrita; ~ door glasdörr; ~ mast spiralvis
målad flaggstång för gatu-smyckning o. d.; ~ window tredelat fönster. II. s 1. venetianare. 2. persienn. Venezuela
[venezwei'la, veniz-, -jui/la] npr. vengellance [ve'nd3|ans] s 1. hämnd [on på, över; for för]; a ~ av. en hämndeakt;
take [a bloody] ~ on a p. utkräva [blodig] hämnd på ngn. 2. with a ~ förstärkande i högsta grad, så det förslår
(förslog), mer än nog, över hövan. 3. aid. what a (the) vad tusan! -ful [-f(u)l] a° hämndlysten; hämnande, venial
[vi/njal] a° förlåtlig, ursäktlig synd o. d. Venice [ve'nis] npr Venezia, Venedig; ~ treacle

farm. aid. teriak, motgift, venison [ve'n(i)zn] s rådjurs-, hjort|kött (-stek); aid. vilt.

venom [ve'nam] s gift isht av djur; biidi. av. bitterhet, ondska. ~ed [-d] a giftig orm &c; förgiftad pil. ~ou« [-as]
a° giftig «v. bUdi. venose [vinou's, vi/-] vani. venous [vi/nas]

a° 1. anat. venÖ8; ven-. 2. bot. ådrig. vent [vent] I. s 1. [luft]hål, springa, öppning; pa tunna sprund[hål], tapphål;
artin. tändhål; [-av-lopp[shål];-] {+av- lopp[shål];+} utlopp. 2. biidi. utlopp, fritt lopp, uttryck, ge luft at Ei vissa
uttryck: give [free"] ~ to o.'s feelings]; find a ~ finna (söka sig) utlopp, ge sig luft;find ** in ta sig uttryck i, ge
sig luft i ngt; his anger must have its ~ han måste få utlopp för sin vrede. II. tr 1. biidi. ge fritt lopp (luft) åt
känslor; utösa sin vrede [on över]; låta höra, sjunga ut med vad
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roan har på hjärtat; Utsprida, låta komma Ut;

0. s. om känslor ta sig uttryck, ge sig luft [in i]. 2. aid. utjösa, -tömma, -släppa genom håi, öpp-ning o. d.; bildl.
utstöta suck. age [-idg] S luft-hål; fingerhål pà flöjt. ^-bole [-houl] 8 lufthål. ^Iduct [-idAkt] s luft-,
ventilations|rör.

ventil [ve'ntil] s mus. ventil, pistong. ~ate [-eit] tr lufta ut, vädra, ventilera; biidi. ar. avhandla, dryfta, diskutera
fråga; ge uttryck (luft) åt känsla &c. nation [-ei'Jn] s ventilation, luftväxling; biidi. ventilering, dryftande »v
fråga. ~ator [-eita] s ventilationsapparat, fläkt; ventil i rum.

vent-peg [ve'ntpeg] s[sprund]tapp, plugg, svic-

ka på tunna.

ventral [ve'ntral] a° anat. buk-; ~ fin bukfena. ventricilie [ve'ntrik|l] s anat. hålighet, kavitet, ventrikel; of the
heart hjärtkamrar. -ular --jula] a anat. ventrikel-; mag-, ventriloquisllm [ventri'lakwijzm] s buktaljeri, -arkonst. -t
[-st] s buktalare, -tic [----stik] a buktalande; buktalar-. ventur lie [ve'ntja] I. s X. vågjstycke, -spel; risk; rågsamt
initiativ; try (make) the ~ våga försöket; at'a ~ på måfå. 2. hand. riskabelt företag, djärv spekulation; på
spekulation avsända varor; insats. 3. djärvt försök [at till]. 4. t äventyr, bragd. II. tr 1. våga,drista [sig],

ta sig friheten isht framför länkande- o. yttrandeverb [/ ~ to suggest; VII ~ to say; jfr 1 dare say]', I ~ to differ
from you jag är djärv nog (tillåter mig) att ha en annan mening.

2. våga [sig på]; inlåta (försöka) sig på

a leap (a guess, a remark); ~ an enterprise],

3. riskera, sätta på spel, satsa, offra för att vinna ngt [IHl "»sfive shillings on it]; våga sitt »v [~ o.'s life for a
cause]; nothing nothing win (have) våga vinna, den intet vågar han intet vinner. III. itr våga sig in, ut, På &c

into the crowd; ~ too far; ~ upon a joke (a task)]; spekulera; ta en risk (risker); ^ at försöka [sig på]: gissa på ngt.
-er [-ra] s

1. våghals; äventyrare. 2. hand. utskeppare. -esome [-sam] a° vågsam, djärv, äventyrlig. -0U3 [-ras] a° se föreg.

venue [ve'nju:] s 1. jur. forum, jurisdiktions-

ort. 2. isht sport, tävlings-, mötes|plats. Venus [vi:'nas] npr; the Mount of ~ handspådomsk.

Yenusberget. veraciSlous [varjei'Jas, vi-] a° om pers. o. sak sannfärdig; sann. -ty [-æ'siti] s sannfärdighet,
trovärdighet; sanningshalt], objektivitet. Vera Cruz [vsarakru/z, -s] npr Yeracruz. veranda[h] [varæ'nda] s
veranda, verb [va:b] s verb. ~al [-(a)l] a° 1. gram. verbal, verb-. 2. ord-; [uttryckt] i ord; verbal-kritik; formell i
motsats tin reeii; ~ dispute ordstrid, strid om ord; ~ subtleties ordklyverier. 3. muntlig [a ~ agreement]. 4.
ordagrann E = literal], ^alism [-alizm] s 1. ord; uttryck. 2. verbalkritik, ordstudium. <x/alize [-alaiz] I.

tr förvandla subst. &c till verb. II. itr orda vitt och brett, prata på. ^atim [-ei'tim] adv

0. a lat. ord för ord, ordagran|n (-t) [a ~ [-report].-] {+re- port].+} -Uage [-iidj] s ordflöde, svada, /xJfy [-ifai] se -
alize I, ^ose [-ou's] a° mångordig, pratsjuk, långrandig, ^oslty [-o'siti] s mångordighet, svammel.

verdanllcy [va:'dan|si] s 1. grön färg, grönska.

2. biidi. omogenhet, grönhet. -t [-t] a° 1. grönskande; grön[klädd]. 2. biidi. grön, omogen, oerfaren.

verd-antique [va:dænti:'k] s 1. verde antico, slags grönådrig marmor. 2. patina på gamla bronser.



verderer [va/dara] s hist, kunglig jaktvårdare, jägmästare.

verdict [va:'diktj s jurys utslag; biidi. dom, mening. utlåtande; of] acquittal frikännande; bring in (return, give) a
~ fälla utslag, avgiva dom; the jury gave their ~ of guilty juryns utslag lydde på 'skyldig'; pass o.'s ~ upon biidi.
uttala sig (säga sin mening) om.

verdlllgris [va:'di|gri(:)s] s spanskgröna, ärg. -ter [-ta] s kem. berggrönt.

Verdun [ve'adAn, -da:q; av. fr. ntt.] npr.

verdurlle [vai'dga, -dja] s naturens grönska; biidi. ungdomlig friskhet, full blom[ning]. -ous [-ras] a poet.
grönskande.

Vere [via] npr.

1. verge [va:dg] s 1. rand, kant, brädd isht på större ytor; skogsbryn; gräns [on the very ~ of the Highlands]; poet,
horisont, himlarand; biidi. brant [on the ~ of ruin]; on the ~ of doing på vippen (nära, i begrepp att, färdig) att
göra ngt; on the ~ of fifty nära femtioårsåldern; on the ~ of tears gråtfärdig; to the ~ o/* till gränsen av, biidi. av.
ända till förtvivlan. 2. gräskant kring blomrabatt. 3. ämbetsStav; jfr verger. 4. tekn. spindel i ur &c. 5. byggn. pe-
larskaft. 6. hist, jurisdiktionsområde under the Lord High Steward.

2. verge [vaidg] itr luta, böja sig; sänka sig, sjunka; närma sig ngt; sträva, sträcka sig mot [towards, to mot]; ~ on
(to) biidi. av. gränsa till, Stöta på fräckhet o. d.; ~ to äv. Stöta i blått &c; ~ into sakta Övergå i ngt annat.

verger [va/dja] s 1. kyrkvakt|mästare, -are. 2. Stavbärare som går före biskop &c.

Vergil [va/dgil] npr Yergilius [vani. Virgil],

veridical [viri/dik(a)l] a° ofta iron. sann[färdig]; verklighetstrogen.

vertllflable [ve'riifaiabl] a bevislig; möjlig att verifiera; kontrollerbar, -fication [-fikei'Jn] s

1. bekräftelse, -ande, bestyrkande; besannande; bevis [of av, på]. 2. verifiering, [-kon-troll[ering];vidimering;-]
{+kon- troll[ering];vidimering;+} konstaterande, prövning av ngts riktighet; in ~ ofwhich (el. whereof) jur. till
bekräftelse härpå, till yttermera visso.

3. t betygande, bedyrande att ngt ar sant. -fier [-faia] t bestyrkare, bekräftare &c. -fy [-fai] tr 1. mest om saker
bekräfta, bestyrka, bevisa
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ngt» riktighet; be -fed besannas, g& i uppfyllelse, visa sig vara riktig. 2. jur. be-, injtyga. 3. verifiera, kontrollera;
vidimera; konstatera, förvissa sig om ngts riktighet. veriHly [ve/rijli] adv åid. «i. retor. sannerligen; i sanning;
verkligen; tro fullt ock fast [bibi. ~ I say unto you]. -similitude [-simi'litjuid] s sannolikhet, sken av sanning, -
table [-tabl] a° verklig, äkta, isM i Het. riktig, veritabel [a /v rascal]. -ty [-ti] s sanning; erkänt faktum; verklighet;
of a ~ åid. i sanning, sannerligen, verjuice [va:'d3u:s] s st?r äppel- ei. druv|saft. verm[e]il [va/mil].« 1. förgyllt
silver; förgylld brons. ,2. fernissa till att ge glans åt förgyllning. 3. min. orangeröd granat. 4. poet, = vermilion.
vermi- [va/mi] i sms. mask- [vermiform [-mask-formig].-] {+mask- formig].+}

vermicelli [va:mise'li] s itai. vermiceller trådfor-

miga makaroner.

vermiculllar [va:mi'kjul|a] a° 1. mask|lik, -for-mig; mask-. 2. Midi. slingrande, slinger- mönster. -ate [-it] a mest
biidi.; se föreg. -ated [-eitid] a 1. maskstuugen. 2. isht om mosaikarbete [-mask-liknande].-] {+mask-
liknande].+}

vermifuge [va/mifju^] s i&k. maskfördrivande



medel, maskmedel, vermil se verm[e"]il.

vermilion [va^mi'ljan] I. s 1. konstgjord [-cinno-ber[färg].-] {+cinno- ber[färg].+} 2. högröd färg,
scharlakansrött. II. a cinnober-, scharlakans-, hög|röd. vermin [va/min] s mest koll. med yerbet vanl. i pl.
skadedjur; ohyra; Midi. äv. pack, drägg, pöbel [these ~ are an incessant torment].^destroyer [-distroiV], »v-killer
[-kila] s 1. utrotare av skadedjur, rått|dödare, -fångare &c. 2. insektspulver; råttgift &c. ~ous [-as] a° full
(hemsökt) av ohyra; om sjukdom alstrad av ohyra; Midi. skadlig, farlig, vidrig.. Vermont [va:mo'nt] npr.
verm[o]uth [va:'mu:t, ve'amu-.t] s vermut. vernacular [vanae'kjula] I. a inhemsk, bygdens ei. folkets egen dialekt,
byggnadsstil o. d., folklig språkform, uttryck o. d. II. s modersmål; ett foiks [egen] dialekt, landsmål [Latin gave
place tö the *v]. rv/ly j[-li] adv på modersmålet, på folkets (landets) eget språk; skriva idiomatiskt, vernal
[va:'n(a)l] a° vårlig, vår-; ~ equinox vårdagjämning; [sweet-scented] ~ grass bot. vårbrodd,.

Veron Ii a [varou'na, vi-] npr. -ese [verani/z, attr. - - -] I. a veronesisk. II, (pi. ~ [-]) s verone-sare. XII. [äv.
veronei'zi] npr. Veronica [varo'nika, vi-J I. npr Yeronika. II. s 1. den heliga Veronikas Svetteduk. 2. bot.

ärenpris. Verrall [ve'ro:l] npr.

verruc|a [veru/lka] (pi. -æ [-si:]) s lat. naturv. vårta, utväxt. Versailles [vsasai', va:sei'lz, &v. fr. utt.] npr. versant
[va:'sant] s lutning, dosering; sluttning.

versatillie [va-/sat|ail] a° 1. om intellekt rörlig, smidig, snabb; mångsidig [a ~ genius {writer)]. 2. vani. blott om
saker ombytlig, ostadig, växlande* 3. vridbar, -ity [-i'liti] s 1. inteiiektuéii rörlighet; mångsidighet. 2.
ombytlighet, ostadighet, opålitlighet. 3. växlande mångfald; mångfaldig användbarhet. 4. vridbarhet. verse [va:s]
I. s 1. utan artikel vers, poesi: a volume of ~ en diktsamling; in ~ på vers. 2. versrad]. 3. strof, vers; bibelvers. II.
tr o. itr dikta [om].

versed [va:st] a bevandrad, hemma[stadd], förfaren, skicklig, kunnig, förtrogen [in i, med], versellmaker
[va/slmeika] s poet, skald, diktare; se äv. följ. -man [-man], -monger [-mAgga] s förakti. rimsmidare,
versmakare. -t [-it] s mus. kort mellan- ei. för|spel på orgel, versicolour [va/sikA^laJ, vani. ~ed [ -d] a f&rg-
skiftande, skimrande; brokig.

vers Ulf ication [va:si|fikei'Jn] si. versifikatiön, ver8|bildning, -byggnad, -mått, metrik. 2. ver-sifiering [of av], -
tier [- -faia] s verskonstnär, versifikatör; poet; förakti. rimsmidare. -fy [--fai] I. tr versifiera, omskriva (sätta) på
vers, göra vers av. II. itr skriva vers, dikta, version [va:Jn] s 1. översättning; skoi. [-översätt-ning[suppgift]-]
{+översätt- ning[suppgift]+} isht tfn främmande språk; the Authorized den engelska bibelöversättningen, 1611
års bibel; the Revised 1884 års reviderade bibelöversättning. 2. version, framställning, uppfattning, tolkning,
tydning [let me have your own ~ of the affair]. verso [va/sou] (pi. s iat. boktr. baksida; vänster sida i uppslagen
bok; frånsida på mynt o. d. Verstegan [va:sti:'gan] npr. versus [va/sas] prep ut. isht jur. o. sport, mot, kontra [ofta
förkort, v.: Surrey v. Kent].

1. vert [va:t] s jakt. grön skogsvegetation, busksnår &o, där villebrådet gärna gömmer sig.

2. vert [va:t] FL* omvänd, konvertit; avfälling. II. itr Övergå till annan bekännelse [to till].

vertebrlla [va:'tibr|a] (Pi. -æ [-i:]) s lat. anat. rygg-, kota; pi. -æ &T. ryggrad, -al [-al] a° anat. vertebral, ryggrads-
; >v animal ryggradsdjur; ~ column ryggrad, -ata [-ei'ta] s pl lat. anat. ryggradsdjur. -ate [-it] anat. I. a
vertebrerad, försedd med ryggrad, ryggrads- [äv. 'ated]. II. s ryggradsdjur, vertllex [va:'t|eks] (pi. -ices [-isi:z] ei.
-exes [-[-ek-siz])-] {+[-ek- siz])+} s lat. 1. spet8, topp. 2. anat. hjässa. 3. astr. zenit. -ical [-ik(a)l] a° 1. vertikal,
lodrät; ~ line vertikal-, lod|linje; ~ writing rak (upprättstående) skrivstil. 2. anat. hjäss-. -Icil [^isil] s bot. krans,
vertiginous [va-tli'djinas] a° 1. roterande; virvlande. 2; yr [i huvudet]; yrsel-känsia; svindlande. -o [-igou, -i:'gou,
-ai'gou] (pi. -os [-ouz]) s i&k. svindel[anfall], yrsel, vertu [va:tu:', - -] se virtu. Verulam [ve/r(j)ulam] npr [Francis
Bacon. Lord ~ engelsk filosof].

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
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vervain [va:'vein] s bot. järnört, verve [va:v, ve'av] s schvnng, liv, fart, kläm, verv.

very [ve^ri] I. adv 1. framför adj. o. adv. i positiv mycket; starkt beton. av. synnerligen, riktigt good
{tired,pleased, interesting); ~ well; framför perf. part, med yerbkaraktftr samt afraid, alike ka [~] much: [~] much
amused]; ~ good av. utmärkt, förträfflig; not ~ good &v. ganska medelmåttig; ~ much disappointed mycket (i
hög grad) besviken; something ~ different något helt annat; ~ lately helt nyligen; ~ much more betydligt mera:
the ~ same place alldeles (precis) samma plats; ^ soon äv. snart nog; not ~ interesting icke särdeles (inte så
[värst], inte [så] vidare) intressant [av. i svar is it in-teresting? not 2. framför superi, allra [the ~ first day]: at the
/v least allra minst jfr [at] least. II. a 1. ngt aid sann[skyldig], verklig, riktig, veritabel [a ~ knave], 2. emfatiskt
efter the, this, that o. fören. poss. pr on., ofta motsvar. sv. adv.

a) själv[a] [the ~ king]; blotta [the /v» name is odious]; in the ~ act gripa på bar gärning; he is the ~ picture of his
father han är fadern upp i dagen; b) till och med [Äis ~ servants bully him]; C) om tid redan samma dag, just den
dagen [that ~ day]; this day redan i dag; just (redan) denna dag; the ~ next day redan dagen därpå; this ^ minute
på minuten, genast, ögonblickligen: d) ända mi, in i ei. från [to the ~ heart; to the ~ last; from the ~ [-
beginning];-] {+be- ginning];+} e) just den rätte, det rätta, precis, alldeles [the ~ man I want]; the ~ opposite raka
motsatsen; the ~ thing just vad som behövs, det rätta, 'knuten'; before our ^ eyes mitt för ögonen på oss; f) Midi.
ren [for »» pity]; the ~ truth rena [rama] sanningen; the veriest nonsense renaste vanvett; g) framför superi. allra i
vissa uttryck [I did my ~ utmost]; h) a ~ little helt litet, en aning, en obetydlighet; /') his ~ thoughts hans innersta
tankar. Vesey [vi:'zi], Vesian [ve'zian] nprr. vesicllal [ve'sik|(a)i] a anat. blås-, -ant [-ant], -atory [-eitari,
vesi'katari] iäk. I. a blåsdragande. II. s dragmedel, -le [-1] s anat. liten blåsa, vesikel. -ular [visi'kjula] a anat.
blås|-lik, -formig; blås-. Vespasian [vespei'3(i)an] npr Yespasianus. vesper [ve'spa] I. s 1. Pi. vesper[n], [-afton-
sång[en]-] {+afton- sång[en]+} [at poet. aftonbön. 2. poet. aftonstjärnan, Yenus. 3. poet. afton. II. a vesper-;
afton-, kvälls- [av. i uns.: ^-bell, -hymn]. [V]~tine [-tain] a afton-, vespiary [ve'spiari] s getingbo [vani. wasp's
nest], vessel [vesl] s 1. kärl av. anat.; bibi. o. bildl. käril; a chosen ~ ett utkorat redskap; the weaker det svagare
kärilet kvinnan; the ^s of wrath vredens käril (skålar). 2. fartyg, större båt. vest [vest] I. s 1. undertröja [av. under
v est]. 2. skrädd, o. Am. väst [ = waistcoat]. 3. isättning på blus. 4. förr jacka, tröja Utan armar. 5. åid.

klädesplagg; klädnad. II. tr 1. biidi. bekläda med makt, befogenhet o. d. [with med; isht pass.: be r^ed with];
överlåta, förläna, lämna, lägga förfoganderatt o. d. [in åt, i händerna på ngn; isht pass.]; be ~ed in av. insättas i,
bli (vara) [-[rättmätig]-] {+[rätt- mätig]+} innehavare av ämbete ei. egendom [he was *»ed in the office3; av.
beklädas av [the office was ~*ed in him], 2. poet. [be]kläda. III. itr; f\i in om egendom, makt o. d. övergå till,
tillfalla; tillhöra, ligga i händerna på (hos). Vesta [ve'sta] I. npr. II. s v^ vax- ei. trätändsticka [wax fusee ~
stormtändsticka, vestal [ve/st(a)l] I. a rom. ant. vestalisk; biidi. av. jungfrulig, kysk; <v virgin vestal. H. s rom.
ant. vestal; Midi. av. jungfru, vested [ve'stid] a 1. fast, stadgad, [lagligen] vunnen rättighet; Midi. hävdvunnen,
uråldrig ratt. + 2. om kapital placerad, investerad se av. vest II. vestibule [ve/stibju:l] s förstuga, farstu, förrum,
vestibul; train isht Am. genomgångståg [ = corridor train]. vestige [ve'stidg] S 1. bildl. spår efter ngt [ofta i pl.;
no of an earlier civilization]; not a o» of evidence inte en tillstymmelse till bevis. 2. bioi. rudiment, vestliiture
[ve'st|itjua] s utt. beklädnad; skrud.

-ment [-mant] s 1. kyrki. skrud; isht mässhake; + Poet. dräkt; koii. kläder. 2. altarduk, vestry [ve'stri] s 1.
sakristia; kyrksal. 2. [av. select kyrkoråd; kommunal|nämnd, »styrelse. 3. kyrkostämmajn]; kommunalstäm-

ma[n] [dess befogenhet nu till stor del överflyttad på the

Parish (ei. District) Council]. ~-board [-bo:d] se föreg. 2., 3. ~-clerk [-kla:k] s sockenskrivare; kyrkonotarie,
/v/dom [-dam] s konkr. o. ab-str. sockenstyre[t], kortsynt bygdepolitik. -keeper [-ki:pa] s klockare, <^man [-man]
s kyrkorådsledamot; kommunalnämndsledamot. ^-meeting [-mi:Ntig] se vestry 3. vesture [ve'stja] s poet. dräkt,
skrud av. Midi.; koii. kläder.



Vesuvlllan [visu:'vja|n, -sju:'-] I. a vesuvisk; vulkanisk. II.s w stormtändsticka, -us [-s] npr. vet [vet] F I. s
förkortn. för 1. veterinary [-[swr-geon].-] {+[swr- geon].+} 2. veteran. II. tr undersöka, granska [will you please
~ this report], vetch [vet/] s bot. vicker; common ~ fodervic-

ker. <^ling [-lig] s bot. vial, veteran [ve't(a)ran] isht s veteran, n. a [gammal och] erfaren krigare; grånad i
tjänsten; ~ soldier {officer) veteran, veterinarlllan [vevt(a)rine'arian] s veterinär, djur-läkare. -y [ve't(a)rinari] I. a
veterinär-; ~ college veterinärhögskola; ~ surgeon veterinär. II. s veterinär, veto [vi:'tou] iat. I. (pi. es [-z]) s veto,
förbud, avslag; put (place, set) a (o's) ~ on inlägga sitt veto mot; right of ~ vetorätt. II. tr inlägga veto mot,
förbjuda. Vetter [ve'ta] npr; Lake ~ Vättern. Vevey [ve'vei] npr.
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vex [veks] tr 1. förarga, reta; trakassera, pina, besvära [with med]; oroa. 2. åid. om sjukdom o.d. hemsöka,
drabba, ansätta. 3. omständligt debattera fråga. 4. poet. sätta havet i svallning, uppröra; om storm piska. nation [-
ei'Jn] s förargelse; förtret[ligbet]; oro, bekymmer, sorg; t traka8ser|ande, -i, br&k, kitslighet; ~ of spirit (mind)
anfäktelse. ^atlous [-ei'Jas] a° förarglig, förtretlig, retsam, harmlig, besvärlig, plågsam, trakasserande, kitslig;
betungande krig; a ~ suit en okynnes|process, -talan för att trakassera ngn. ^atiOUSnOSS [-ei'Jasnis] s
förarglighet, förtret[lighet], besvärlighet]. ~ed [-t] a (~edly [-idli] adv) 1. förargad, förtretad, hamsen [at över;
with på]. 2. omdebatterad, omtvistad fråga, *x,ing [-ig] a° för-arglig; besvärlig. Vezian [ve'zian] npr.

v. f. förkortn. för very fair; v. g. = very good.

via [vai'a] prep lat., om resrutt via, över, genom [av. vid].

viable (vai'abl] a isht iak. livs|duglig, -kraftig.

viaduct [vai'adAkt, -akt] s viadukt, [järnvägs-] bro.

vial [vai'a 1] s liten medicinflaska; wrath

bibi. vredens skålar.

viand [vai'and] s [vani. pi. livsmedel, [-matvaror].-] {+mat- varor].+}

vfaticjum [vaiæ'tik|am] (pi. ei. -a [-a]) s i*t.

1. res|pengar, -kost. 2. kat. kyrk. nattvard åt [en] döende, viaticum.

vibrallnt [vai'br|ant] a vibrerande, dallrande; klingande, ljudande, -te [-eit, - -] I. itr 1. fys. vibrera, dallra, svänga;
darra, skälva äv. biidi. [with av vrede]. 2. om pendel svänga, oscillera, pendla äv. bildl. 3. isht poet. ljuda i ngns
öra, dröja kvar i minnet [on a p.'s ear; in a p.18 memory]. II. tr 1. fys. sätta i svängning (vibration); utsända,
utstråla genom vibration, äv. bildl.

2. isht om orm, hastigt röra el. skaka [på] stjärten.

3. om pendel markera sekunderna, -tion [-ei'Jn] 8 1. fys. vibration, svängning, dallring; skak-ning, skälvning. 2.
oscillering, pendeisväng-ning. -tional [-ei'Jnl] a fys. svängnings-, vibrations-tal. -tory [-atari, -ei'tari] a fys.
svängande; svängnings-, vibrations-rörelse.

viburnum [vaiba/nam] s bot. snöbollsbuske, olvon.

Vic [vik] kortnamn för Victoria.

vicar [vi'ka] S kyrkoherde som delar pastoratets Inkomster med patronus [jfr rector]; /v/ apostolic apostolisk
vikarie påvens ställföreträdare; FA* of Bray bildl. vind|flÖjel, -böjtel efter en 1600-talsvisa;

of Christ Kristi ställföreträdare, påven;



choral assistent vid mässan. *vage [-ridj] 8 1. kyrkoherdebeställning; pastorat. 2. prästgård, kyrkoherdeboställe.
^-general [-[-dge'na-ral]-] {+[-dge'na- ral]+} s kyrki. generalvikarie. ~ial [v(a)iks'arial] a 1. kyrkoherde-, pastors-
, präst-. 2. sa följ. ^ious [v(a)iks/arias] a° ställföreträdande; utförd (liden) i en annans ställe.

s 1. ställföreträdarskap. 2. kyrkoherdebeställning; pastorat.

1. vice [vais] s 1. last is punished, virtue rewarded]. 2. moraliskt fel, brist, lyte, ofullkomlighet; of character
karaktärsfel. 3. oart, vanart hos hast. 4. åid. kroppsligt lyte, sjukdom sanlag. 5. narr, klaun figur i de medel-

eng. 'moraliteterna'.

2. vice [vais] I. s skruvstäd. II. tr skruva (klämma) fast [som] i ett stad.

3. vice [vai'si] prep lat. i stället för, efter ngn på

en post.

4. vice [vais] s F vice ordförande Ac.

viceli- [vais] a i sms. vice-. - -admiral [-ae'dmiral] s vice amiral. - -agent [-ei'dgant] s ställföreträdare, underagent.
- -chairman [-tjs'aman] s vice ordförande. - -chancellor [-tja:'ns(a)la] * 1. universitetsrektor. 2. kat. kyrk. o. (förr)
jur. vicekansler. - -consul [-ko'ns(a)l] s vicekon-sul. -gerent [-dgi'arant, -dje'r-] s ställföreträdare; ståthållare, --
president [-pre/zidant] 8 vicepresident; vice ordförande, -regal [-ri:'gl] a vicekonungens, ståthållar-. -relne
[visrei'n] 8 en vicekonungs gemål, -roy [-roi] s vice-konung. -royal [-roi'al] o se -regal, -royalty [-roi'alti, - ---] s
vicekonunga|värdighet, -dome, ståthållarskap.

vice versa [vai'si va:'sa] adv lat. vice versa, omvänt, tvärtom.

Vichy [vi:'Ji:, vi'Ji] npr; ~ [water] vichyvatten.

vlcinllage [vi'sin|id3] s % konkr. o. abstr. grannskap; omnejd; koii. grannar, -ity [--iti, vai-]« närhet, grannskap
av. konkr. [the to the [-capital];-] {+cap- ital];+} in the ~ of i närheten (trakten) av, nära.

vicious [vi'Jas] a° 1. lastbar, moraliskt fördärvad, sedeslös. 2. felaktig, bristfällig, oriktig; dålig, för|vänd, -därvad
smak o. d.; förfelad plan; förvanskad, korrumperad text. 3. elak,ond,led, arg; vanartig, okynnig; om djur av.
folkilsken; osedig, bångstyrig häst; ~ habit ful vana,olat, osed. 4. jur. olaglig, orättmätig ägare. 5. om luft o. d.
oren, skämd, fördärvad. *vness [-nis] 8 lastbarhet; felaktighet, ondska &c.

vicissitudlle [v(a)isi'si|tju:d] s växling, om skiftning, förändring; many of fortune många växlande öden. -inous [-
tju/dinas] a växlande, -ingsrik.

Vicky [vi'ki] kortnamn för Victoria.

victim [vi'ktim] s 1. slaktoffer, offerdjur; offerlamm av. biidi. 2. offer; the of the accident av. de förolyckade; be a
~ to (of), be the ~ of vara offer (utsättas) för; fall a ~ to falla offer för; make a p. the ^ of göra ngn till offer för.
/\Jze [-aiz] tr 1. göra ngn till sitt offer, bedraga, lura; plåga, besvära; be *\>d av. offra sig, offras; plågas. 2. offra
slaktoffer. <v-izer [-aiza] s plågoande; bedragare.

Victor [vi'kta] ntt. I. s segrare, segervinnare, -herre; be (come off) ~[s] avgå med segern, segra; the ~ of Créssy
segraren vid Crécy. II. a attr. segerrik.
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Victor [vi'kta, -to:] npr Viktor. Victoria [vikto/ria] I. npr Viktoria; Victoria; the ~ Cross Viktoriakorset för
tapperhet i fait [förkortat V. C.]. II. s V^ 1. Viktoria slags låg fyrhjuiig vagn. 2. bot. victoria regia, vattnens
drottning näckros. ~n [-n] I. a viktoriansk tillhörande drottning Viktorias tid; the <v» Order Vik-toriaorden stiftad



1896. II. s viktorian se föreg. ~ Nyanza [-n(a)iæ/nzo] npr Victoria Njansa. victorine [vi'ktari:n, - - -] s
dampälskrage, victllorious [vikt|o:'rias] o° segrande, segerrik [over över]; segersäll; ~ wreath segerkrans; come
off avgå med seger [from ur], -ory [-(a)ri] s 1. seger [fight hard for he gained a (the) ~ over his passions]; ~ at sea
sjöseger; the ~ of (at) S. segern vid S.; erg ~ ropa victoria; the ~ must be (lie) with numbers övermakten
(flertalet) måste segra. 2.

rom. ant. Victoria, segergudinnan, -ress [-ris] s segrarinna. victual [vitl] I. s nästan blott i pi. livsmedel,
mat[varor], föda, proviant. II. tr förse med livsmedel, proviantera; bespisa. III. itr 1. proviantera. 2. intaga föda,
äta; om boskap beta. ~ler [-a] s 1. livsmedelsleverantör. 2. värdshus-, krog|värd, restauratör [äv. licensed 3. »i*
proviantfartyg. ~ling [-ig] s 1. pro-viantering isht om flottan. 2. attr. [-proviant[e-rings]--] {+proviant[e- rings]-+}
[place], ^ling-house [-ighaus] s ut-skänkningsställe, värdshus, krog. ^iing-ship [-igjip] s proviantfartyg, vide
[vai/di(:)] interj lat. imper. se vid hänvisn. i böcker; ~ supra (infra) se ovan (nedan), ^licet [v(a)ide'liset, -di:'l-]
adv iat. nämligen, d. v. s. [vanl. förkort.: viz. se d. o.].

vidette [vide't] se vedette.

vie [vai] itr ütt. tävlà, strida [with med; in i', for

om; in doing]. Viennlla [vie'nja] npr Wien; attr. wien[er}-. -ese [-i:'z, viani/z] I. a wiensk, wien-. II. (pi. -ese) s
wienare, view [vju:] I. s 1. syn, anblick; åsyn; syn]håll, -vidd, -krets; komma i sikte [come in point of ~
synpunkt; come in ~ of komma inom synhåll för; få sikte på, få ngt i sikte; fade from ~ försvinna ur sikte; get a
closer ~ of betrakta [på] närmare [håll]; be lost to ha försvunnit ur sikte, vara osynlig; pass from a p.'s ~ försvinna
ur ngns åsyn (synkrets); rise into ~ bli synlig, synas, visa sig. 2. blick; isht överjsikt, -blick [of över]; take a of ta i
skärskådande (ögonsikte), betrakta, bese, granska jfr 4.; take a general ~ of göra en allmän överblick över ämne.
3. utsikt, vy av. i bet. landskapsbild [we had a delightful ~ of (over) the village]; you stand in my ~ du skymmer
[utsikten för] mig. 4. syn[punkt], uppfattning, sätt att se, åsikt ofta i pi. [on (of) på, om, beträffande]; take a
different ** hysa en annan uppfattning, intaga en annan ståndpunkt; take a gloomy ~ of se dystert (mörkt)

på Uvet, jfr 2.; his is that han är av den uppfattningen att. 5. syfte, avsikt, mål; plan, beräkning; have (keep) in ^
ha ngt i sikte (F kikarn), avse, åsyfta, inrikta sig på; have [some] upon ha ett gott öga till; that will meet my det
passar in i mina planer. 6. biidi. utsikt, perspektiv; hopp, förhoppning [of om]. 7. jur. syn, besiktning;
granskning. 8. utseende, uppsyn. 9. mod prep, at first vid första ögonkastet; from my ~ från min synpunkt [sett];
in ~ i sikte äv. biidi., inom synhåll; för ögonen [with death in <>*.]; having in ~ med avseende på; with this in
av. med tanke på detta, i detta syfte; in any ~ of the case hur man än ser på (ställer sig till) saken; in my ^ i min
åsyn; biidi. enligt min uppfattning; in full ~ inför allas ögon, fullt synlig; in full ~ of mitt för ögonen på (framför)
ngn; in ^ of a) inom synhåll för, [-syn-lig[t]-] {+syn- lig[t]+} för,-[mitt] framför; b) i betraktande av, med hänsyn
till, med anledning av, på grund av [in ~ of the financial situation (the difficulties &c)]; c) [bättre with a ~ to]
med tanke (sikte) på, med ett mål för ögonen (som ögon-märke), i syfte att; on ~ vara till beskådande, utställd; be
on ~ äv. förevisas; on a nearer ~ vid närmare betraktande; on the ~ genom (efter) hastig [okulär] besiktning; on
the long ~ på längre sikt; out of ~ utom synhåll; to the ~ öppet, offentligt; with a ^to ei. with the (ovårdat a) ~ of
med tanke (syftning) på, med ett mål i sikte, i avsikt (för) att [uppnå, [-åstadkomma],-] {+åstad- komma],+}
åsyftande [with a ^ to extending (ovårdat extend) our trade]; with the same ~ i samma avsikt. II. tr 1. bese,
betrakta; granska, skärskåda, undersöka, [av]syna; ~ unfavourably se med oblida ögon. ~er [vju'a] s 1. betraktare.
2. granskare, besiktningsman. 3. gruvingenjör, ^-finder [-fainda] s fotogr. sökare. -»less [-lis] a° poet. osynlig. ~-
point [-point] s 1. synpunkt; ståndpunkt. 2. utsiktspunkt. ~y [vju'i] a F fantastisk, teoretiserande.

Vigers [vai'gaz] npr.

vigil [vi'dgil] s 1. vaka [keep [a] /-v]; nattvak. 2. vani. pi. kat. kyrk. vigilia, nattlig gudstjänst (mässa) isht före
helgdag; helgdagsafton, o^ance [-ans] s 1. vaksamhet, försiktighet: påpasslighet. 2. iäk. sömnlöshet. ~ant[-ant] a°
vaksam, försiktig; påpasslig.

vignette [vin(j)e/t]s 1. vinjett. 2. fotogr. avbländad bröstbild.



Vigo [vai'gou] npr.

vigor [vi'ga] Am. se vigour.

vigour [vi'ga] s kraft, styrka; spänstighet, vigor; in full ~ en man i sin fulla kraft.

viking [vai'kig, vi:-] s viking.

viie [vail] o° I. usel, värdelös, lumpen; nedrig, avskyvärd, vidrig. 2. F hemsk[t dålig], urusel [a (\> pen]. <vness [-
nis] s aselhet; nedrighet; urartning, sedefördärv.
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vilillfication [vili|fikei'Jn] s bakdanteri; smä-djande, -else; ärekränkning, -tier [--faia] s bakdantare, förtalare, -fy
[--fai] tr Midi, nedj-sätta, -svärta; för-, bakjtala, tala illa om. vilipend [vi'lipend] tr ntt. 1. för-, ringjakta. 2.
förtala.

villa [vilja] s villa; lantställe. ~ge [-idg] s större by. ~ger [-idja] s byinvånare, bybo ofta förakti.

villain [vilan] s 1. skurk, bov, lymmel; F rac-kare [you little 2. [äv. vilin] hist, .livegen, träl. 3. aw. [bond]tölp.
^age se villeinage. ~ous [-as] a° 1. bov-, skurkjaktig, nedrig. 2. F urusel, avskyvärd [a ~ hotel]. [-i] s
skurkaktighet, nedrighet; skurkstreck; illdåd. Villars [vilaz] npr.

villegiatura [vileMj^atu'ara] s itai. sommarvistelse, -nöje. viilellin [vilin] se villain 2. -[i]nage [-idg] s Mst.

livegenskap. Villiers [vi/l(j)az] npr.

villllose [vil|ou's] -ous [-as] a° bot. &c luden,

hårig; tovig, vim [vim] s F kraft, energi, kläm, fart. vinaceous [vainei'Jas] a vinfärgad. vinaigrette [vin(e)igre't] s
luktjfiaska, -dosa. Vincennes [vaense'n, vinse'nz] npr. Vincent [vi'nsant] npr av. Vincentius. Vinci [vi'ntji(:)] npr.

vincible [vi'nsibl] a° t övervinnlig; överkomlig svårighet.

vindicalible [vi'ndikjabl] a försvarlig, berättigad. -te [-eit] tr 1. försvara, rättfärdiga; fritaga från beskyllning
[from]. 2. vidmakthålla, hävda, förfäkta, skydda, rädda, tillvarataga rättighet, intressen &c. -tion [-ei'Jn] S
försvar, rättfärdigande: upprätthållande &c, se föreg.; in ~ of till försvar för. -tive 'eitiv, [-vindi'-kativj a åid. se
vindictive, -tor [-eita] s försvarare, förkämpe [of av, för], -tory [-eitari] a° 1. försvarande, försvars-tai. 2.
hämnande; straffande, vedergällande, vedergällnings-ritt. vindictive [vindi'ktiv] a° 1. hämndlysten, -gi-rig. 2. se
vindicatory 2. ~ness [-nis] s hämndlystnad; vine [vain] $ 1. vinranka, -stopk, -träd. 2. ranka, reva; slingerväxt;
clinging ~ Midi. påhäng. tv-arbour [-a:ba] s vin[ranks]berså. ^-dresser [-dresa] s vinlodlare, -gårdsägare, -
gårdsman bibi. vinegar [vi'niga] I. s ättika; vinättika, vinäger; aromatic ^ kryddättika. II. a ättik[s]-; biidi.
ättik[s]sur [a countenance], ~ish [-rij] a ättiklik, sur. ~-plant [-pla:nt] s ättikmoder. /v-works [-wa:ks] s sg. ei. pi.
ättiksfabrik. ~y [-ri] a mest biidi. ättik[s]sur. vinell-grower [vai'n|groua] s vinodlare. - -hill [-hil] 5 vinberg. - -leaf
[-li:f] s vinlöv, -ry [-ari] s vin|drivhus, -kast. -yard [vi'njad] s vin|gård, -berg. viniculture [vi'nikAltJa] s vinodling.

vinllose [vain|ou's] a, vant. -ous [-as] a° 1. viijj-lik, -aktig, vin-. 2. vinälskande; inspirerad av vin[et].

vint [vint] tr tillverka vi», ^age [-idj] s 1. vinskörd. 2. vinbärgningstid[en]. 3. [god] årgång av vin. 4. poet. vin.
~ager [-id^a] s vin-, druv|skördare. ~ner [-na] 5 vinhandlare. ~nery [-nari] s vinhandel yrke. ~ry [-ri] s åM.
vinkällare; vinstuga, viny [vai'ni] a vinranks lik, -klädd; vin[ranks]-. viol [vai'al] S mus. 1. hist, viola föregångare
till violinen. 2. bass rv. viol on cell, cello.

1. viola [vioula, a-v. vi'ala] s mus. 1. altfiol. 2. hist, viola.

2. viola [vai'ala] s bot. viol; pensé. vioiable [vai'alabl] a sår-, kränk bar. violaceous [vaialei'Jas] violfärgad, -blå.
violatlie [vai'al'-eit] tr 1. kränka, skymfa; förfördela; begå våld mot; van-, o helga. 2. överträda, bryta



[mot]lag&c; göra intrång hos (på),inkräkta hos (på); störa hemfriden. 3. våldtaga, skända, våldföra sig påäv.biidi.
-ion [-ei'Jn] s 1. kränk ning, -ande, vanhelgande; [-våldshandling],-] {+våldshand- ling],+} övergrepp. 2.
överträdande, åsidosättande, brott Eof av, mot]: in [utter] ~ of i [absolut] strid mot förordning o. d. 3. våldtäkt. -
Or [-eita] s 1. våldsverkare; kränkare; van-helgare, 2. lagöverträdare. 3.kvinnoskändare.

violenllce [vai'alanjs] 5 1. våldsamhet, häftighet äv. biidi. 2. våld[sgärning]; biidi. äv. tvång, band [use ~ against];
die by ~ få en våldsam död; do ~ to förgripa sig på, begå våld mot; kränka; biiai. göra våld på sina känslor. 3.
förvanskning, förvrängning, missbruk av ett ord &c. -t [-t] a våldsam, häftig, bildl. äv. stark; om färg bjärt [die a
~ death]; lay ~ hands [up]on bära våldsam hand på; be of a ~ temper ha ett häftigt lynne; ~ presumption jur.
starka indicier, -tly [-tli] adv våldsamt, häftigt: åid. av. med våld. Violet [vai'alit] npr "Viola, violet [vai'alit] I. . 
-blått. II. a violett [ äv. ^-coloured]. violin [vaiali'n, ---] s 1. fiol, violin [play [on] the play first ~ biidi. spela
första fiolen. 2. violinist, fiol. ~-bow [-bou] s fiolstråke. ~-case [-keis] 5 fiollåda. ~ist [-ist] s violinist, fiolspelare,
violonücellist [vai^alan'tjelist, -sel-, via-] 5 violoncellist. -cello [-tfelou, -sel-, via-] 5 vio-loncell, cello, -e
[vaialou'ni] s mus. kontrabas. Vipan [vai'pæn] npr.

viper [vai'pa] s huggorm [&t. common biidi. orm, skurk; grass bot. svartrot. ~ish

[-rij] a° huggormslik, ormlik; Midi. äv. giftig, ondskefull. ~ous [-ras] a° åid. se föreg. Vipont [vai'pant] npr.

virago [virei'gou] (pi. s 1. argbigga, raga-ta, grälsjuk kvinna. 2. t amason; hjältinna. Virchow [va/tjou] npr. vires
[vai'ri:z] se vis.
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visitant

virescent [vire'snt] a grönaktig; grönskande, virgate [va:'git] a bot. o. zooi. spö-, käpp|lik; långsmal.

Virgil [va/djil] npr Yirgilius.

virgin [va/djin] I. s 1. jungfru, [ung]mö; the Vtx» ei. the Blessed (Holy) F^ [Mary] den heliga jungfrun, jungfru
Maria; the foolish de fåvitska jungfrurna; bower bot. klema-tis. 2. kysk man. 3. the astr. Jungfrun. II. a 1.
jungfrulig äv. biidi.; jungfru-; ren, obefläckad, kysk; o[be]rörd, obeträdd; outforskad; ny; ~ soil (earth) jungfrulig
jord; ~ forest urskog; ~ generation bioi. parteno-genes; the Queen jungfrudrottningen Elisabet. 2. metall, ren,
gedigen, o^al [-1] I. a° åid. jungfrulig. II. s [vani. pi. mus. slags klavecin, spinett [a pair of ^s]. ~hood [-hud] s
jungfrulighet, -dom, niödom. Virginia [va(:)d3i'nja] I. npr; creeper bot. vildvin. II. s virginiatobak [ = r^
tobacco]. ~n [-n] I. a virgin[i]sk; ^ creeper bot. vildvin. II. s virginier. virginity [va^dgi'niti] s jungfrulighet, -
dom,

mödom, kyskhet. Virgo [va:'gou] npr astr. Jungfrun, viridescent [viride'snt] a * grönaktig, virillle [vi'rail, vai'ar-]
a manlig; manbar; man-na- [age]. -ity [viri'liti] s manlighet; manj-barhet, -dom; mannakraft. Virnwy [vi'anwi,
va/ni] npr. virose [vairou's, - -] a t giftig, virtu [va:tu:', --] s itai. konstjsinne, -intresse; man of ~ konstkännare;
objects (articles) of f>j konstsaker, antikviteter [koii. äv. virtuilal [va:'tjujal, -tju-j a° 1. verklig, reell, faktisk,
egentlig i mots, tin formell [the ~ leader]; ~ power inneboende kraft. 2. fys. virtuell, -e [-] s 1. dygd i olika bet. f-
v is its own reward; make [a] ~ of necessity]; model of ~ dygdemönster. 2. förträfflighet, företräde, värde,
förtjänst. 3. inneboende kraft, förmåga; verkan; in (by)rs, of i kraft av, med stöd av, på grund av; in (by) ~ of o.'s
office å ämbetets (tjänstens) vägnar, i kraft av sitt ämbete, -eless [-lis] a 1. fördärvad, omoralisk, utan dygd. 2.
värdelös; kraftlös, -osity [-o'siti] s virtuositet, -oso [-ou'sou] (pi. -osi [-ou'si:]) sitai. 1. virtuos. 2. konstälskare, -
samlare, -ous [-as] a° 1. dygdig; sedesam, ärbar, kysk. 2. ^ om saker kraftig, stark, verksam; hälsobringande,
läkande ört &o. virulenllce [vi'rfjjulanjs] s giftighet, vimlens; biidi. äv. bitterhet, elakhet, hätskhet. -t [-t] a° giftig,
virulent; elakartad sjukdom, mycket smittosam; biidi. äv. bitter, hätsk, virus [vai'aras] s iäk. giftfamne], virus;
biidi.



moraliskt gift; bitterhet, hätskhet. vis [vis] (pi. vires [vai'ri:z]) s lat. isht rys. kraft;

~ major force majeure, tvingande nöd. Vis. förkortn. av viscount.

visa [vi:'za] I. s passvisum, påteckning. II. tr

visera, påteckna pass. visage [vi'zidg] s utt. ansikte. ~d [-d] a i sms.

med barskt &o ansikte [grim-visaged]. visard [vi'zad] aid. se visor isht 3. vis-à-vig [vi/zavi:'] I. adv visavi, mitt
emot; ~ to prep. mitt emot. II. S 1. visavi. 2. förr slags vagn med sätena mot varandra.

visceral [vi'saral] a anat. inälvs-, viscllid [vi's|id] a° klibbig; seg, tjockflytande. -idity[-i'diti], -
oslty^ko'siti]^klibbighet; klibbigt ämne.

viscount [vai'kaunt] s vicomte, vikomt. *vcy [-si] s vicomte värdighet. ~ess [-is] s vicom-tess. ~ship [-Jip], ~y [-i]
s se -cy. viscous [vi'skas] a° klibbig, limmig; seg, tjockflytande, vise [vais] Am. för 2. vice. visé [vi:'zei] I. s
passvisum. II. tr [imp. o. PP.

visera, påteckna pass. visibility [vizib|i'liti] s synlighet, synbarhet; & sikt; come into ~ bli synlig, -le [--1] a° 1.
synlig, märkbar; synbar, siktbar [to för]; become av. visa sig, synas, framträda. 2. tydlig, uppenbar; no ~ means
of support (subsistence) intet bestämt levebröd. 3. anträffbar; is she tar hon emot besök? Visigoth [vi'zigoj)] s
hist, västgöt. ~ic [---ik]

a hist, västgotisk. vision [vi$n] I. s 1. syn; synjförmåga, -sinne; seende [the faculty of distance of ~ fys. synvidd;
range of ~ syn|krets, -vidd; beyond our ~ utom synhåll för oss. 2. syn, vision, drömjbild, -syn, fantasi,
uppenbarelse; have r>*s se syner, se i syne; like the ~ of a dream som en drömbild. II. tr se ngt som i en vision;
framställa [bilden av], frammana. ~al [-1] a° overklig, inbillad. ~ary [-ari] I. a° drömmande, svärmisk,fantastisk,
överspänd, inbillad, visionär [a ~ man (scheme)];^ image drömbild; ~ world skenvärld. II. s andeskå-dare,
visionär; fantast, svärmare, drömmare. <v*ist [-ist] s andeskådare, visionär, visit [vi'zit] I. tr 1. besöka person el.
plats, hälsa på, uppsöka; gästa, vara på besök hos; umgås med (hos) [they ~ nobody]. 2. visitera, inspektera;
undersöka. 3. bibi. o. biidi. hemsöka; straffa [with med; God the sins of the fathers upon the children]. 4. mm. o.
Midi, besöka, se7 till, trösta, hjälpa. II. itr avlägga (vara på) besök; umgås [we do not <%,]; I am only f^ing here
jag är bara på besök här so äv. f\*ing. III. s 1. besök, visit; vistelse [to hos, i, på]; be on a ^ vara på besök,
uppehålla sig [to hos &c]; have a ~ from få besök av; pay (make) a ~ avlägga (göra) besök [to hos &c; I paid him
a «*]; return ~ återvisit. 2. visitation, undersökning; domiciliary ~ husundersökning. ~able [-abl] a 1. som kan
besökas, värd att besöka. 2. underkastad inspektion (kontroll), /^ant [-ant] I. a poet. be-
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vocabulary

sökande, vandrande. II. s 1. poet, besökare, gäst. 2. zooi. flytt-, 8tryk]fågel, gäst. 3. vi-sitantinna nunna. ~ation [-
ei'Jn] $ 1. isht kyrki. visitation; undersökning; visitering. 2. bibi. o. biidi. hem8Ökelse, straff; died by the <n, of
God jur. död genom olyckshändelse. 3. bibi. o. biidi. tröst, hjälp. 4. längre besök; umgänge; besök hos sjuka ei.
nödlidande; ~ of the sick är. sockenbud. 5. the [of Our Lady] kyrki. Marie besökelse. ^atorial [-ato:'rial] a visi-
tations-rätt. ~ing [-ig] I. s 1. besök[ande]; visiter; be on ~ terms [pläga] besöka varandra, umgås; go <\> gå på
visiter. 2. bibi. o. biidi. hemsökelse. 3. bibi. o. biidi. tröst, hjälp, hugsvalelse. II. a 1. besökande; främmande [a /v;
team]; ~ stranger resande. 2. visiterande,, inspekterande. ~lng-card [-irjkcud] s visitkort, ^or [-a] s 1. besök|are, -
ande; gäst; främling; turist; resande; «n*s äy. främmande; f>u's book främlings-, resande|bok. 2. visitator,
visitationsförrättare, inspektör. 3. tool, flytt-, stryk|fågel, gäst. vfsor [vai'za] s X 1. visir, hjälmgaller. 2. möss-

skärm. 3. hist, mask, förklädnad är. wwi. vista [vi'sta] s ital. 1. utsikt, fri sikt genom träd-aiié &o. 2. trädallé;
glänta. 3. biidi. utsikt, perspektiv.

Vistula [vi'stjula] npr; the ~ Weichsel. visual [visual, vi'z-] a° syn- [nerve]; visuell. /xJzation j^aizei'Jn] s



åskådliggörande, konkretion; tydlig bild. ~ize [-aiz] tr [tydligt] föreställa sig, se [liksom] levande framför sig (för
sitt inre öga); åskådliggöra, frammana, ge en klar bild av, levandegöra, vital [vait|l] I. a° 1. isht bioi. livs-;
nödvändig för livet; livsbefrämjande; ~ force (principle) livs|kra£t, -princip; ~ parts ädlare (livsviktiga) organ,
vitala delar; ~ power[s] livskraft, kroppskrafter; ~ spirits aid. livsandar; f\j statistics befolkningsstatistik; hit a ~
part äy. ge banesår. 2. biidi. väsentlig, absolut nödvändig, högviktig, in-, genom |gripande, vital, livs-fråga;
utomordentlig vikt [secrecy is ~ to the success of the scheme]; this is of ~ importance detta är en livsfråga (ett
livsvillkor) [to för]. 3. livsfarlig; ödesdiger [a ~ wound]. 4. isht poet. livgivande; livande. 5. poet. livfull, levande,
sjudande [av liv]. II. s pi. se vital [parts]. ~ity [-æ'liti] s liv[skraft]; vitalitet. oJze [-alaiz] tr ge liv[skraft] åt; biidi.
liva.

vitamin [vai'tamin, vi't-] s fysioi. vitamin. Vitell|uS [v(a)ite'l|as] (pl. -i [-ai]) s lat. embryol.

näringsgula. vitiatlle [vi'Jieilt] tr 1. eg. o. biidi. skämma, fördärva; förorena; förvanska, förvränga text, ord Ac;
skada air]. 2. demoralisera, fördärva. 3. jur. göra ogiltig, beröva ngt dess giltighet, annullera kontrakt. -lon [— -
Jn] s 1. skämmande; fördärvande; förvanskning Ac; se föreg. 2. jur. annullering; ogiltighet.

viticulturüe [v(a)i'tikAltJa] s vinodling, -ist

[- - - -rist] $ vinodlare, vitreous [vi'trias] a° glas|aktig, -artad, vitros; glas-; ~ body (humour) anat. glasjkropp, -
vätska.

vitriilfaction [vitri|fæ'kjn], -fication [-flkei'Jn] s

förglasning. -fy [--fai] tr o. itr förglasa[s]. vitriol [vi'tri|al] s 1. kem. vitriol; oil of ~ vitriol-olja, rykande
svavelsyra; blue ~ kopparvitriol; green ~ järnvitriol; white ~ zinkvitriol. 2. biidi. bitterhet, giftighet, fränhet. ~ic
[-[-o'-lik]-] {+[-o'- lik]+} a 1. kem. vitriol-; ~ acid se [oil of] vitriol. 2. biidi. skarp, frän, giftig. Vitruvius
[vitru;'vias] npr. vituperatlle [v(a)itju:'par|eit] tr klandra, smäda, skymfa, fördöma, -ion [-ei'Jn] s klander, smä-
d|ande, -else, skymf|ande, -ord. -ive [-'ativ, -eitiv] a° klandrande, smädande, skymfande, -or [-eita] s smädare.
Vitus [vai'tas] npr; St. Dance läk. dans-sjuka.

1. viva [vi:'va] interj o. s itai. leve[rop].

2. viva [vai'va] s F se viva voce II.

vlvaclle [viva:'tj(e)i] adv mus. vivace uviigt. -ious [v(a)ivei'Jas] a° 1. livlig; pigg, rask, rörlig. 2. bot. perenn, -ity
[va(i)væ'siti] s 1. livlighet; intellektuell Ac rörlighet, spänstighet. 2. t kraft, energi, iver. vivarijum
[v(a)iv&'ari|am] (pi. s 0i. -a [-a]) s lat.

vivarium djurpark el. akvarium, vivat [vai'væt] interj o. s leve[rop], vivat. viva voce [vai'vavou'si] lat. I. adv
muntligt [äv.

in (with) II. s muntlig examen, vive [vi:v] interj tr. leve. vivers [vai'vaz] s pi. skotti. livsmedel, föda. vivid [vi'vid]
a° livlig fantasi; levande, livfull skildring; om färg »t. ljus, glad, frisk, *vness [-nis] s livlighet, liv. vivillfy
[vi'vi|fai] tr mest biidi. ge liv åt, liva. »parous [v(a)ivi'paras] a° zooi. som föder levande ungar, -sect [-sekt, ---] tr
o. itr vivisekera, företaga vivisektion [på], -section [-se'kjn] s vivisektion. Vivyan [vi'vjan] npr.

vixen [viksn] s 1. rävhona. 2. argbigga, raga-ta. fx/ish [-ij] argsint, vresig kvinna. ~ly [-li] a o. adv se föreg. viz[.]
förkortn. av videlicet, läses vani. namely [nei'm-

li] adv nämligen, vizard [vi'zad] aid. se visor isht S. vizi[e]r [vizi'a, ---] s visir, vesir; grand ~

storvisir, vizor [vai'za] se visor. vlach [vlæk] s folkslag valak. Vladiilmir [vlæ'di|m(i)a], -vostock [-vo'stok] nprr.
V. 0. förkortn. för a) Victorian Order; b) very old pa vinflaskor.

vocabllle [vou'kabl] s ord, glosa, vokabel. -ul-ary [vakae'bjulari, vok-] s ordlista, vokabulär; ordförråd [Åts ~ is
limited]; ord|skatt, -stock.
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volley

vocal [vou'kal] a 1. röst-, stäm-; sång-; vokal; vokal-musik; ~ c[h~]ords anat. stämband; ~ organ röst-, taljorgan;
~ -part mus. sångstämma; ~ performer sångjare, -erska. 2. röstbegåvad; talande; ljudande; om skog &c uppfylld,
fnll av fågelsång [with av]; be ~ with äv. genljuda av. 3.' muntlig, uttalad, ljudlig; ~ prayer bön i ord. 4. fonet.
tonande. 5. fonet. vokalisk. ~ic [vo(u)kæ/lik] a 1. fonet. vokalisk. 2. vokalrik. oJsm [-izm] s 1. sång-, tal|teknik.
2. fonet. vo-kaljism, -system. *>Jst [-ist] s sång|are, -er-ska. ~ity [vo(u)kæ/liti] s 1. tal[förmåga]; ljudjklang, -
karaktär. 2, fonet. vokalisk (äv. tonande) karaktär. ^Ize [-aiz] I. tr 1. artikulera, uttala. 2. fonet. göra tonande. II.
itr skämts, låta böra sig, tala, sjunga, gnola. ~ly [-i] adv äv. i (med) ord. vocation [vo(u)kei/[n, va-] s 1. teol. o.
allm. kallelse; båg, böjelse [for, to för]; have a ~ for känna håg (ha fallenhet) för. 2. kall, yrke, sysselsättning; he
mistook his ~ han valde fel bana. ~al [-1] a° yrkesmässig, yrkes-, vocative [vo'kativ] gram. I. a tilltals-; ~ case
vo-

kativ. II. s vokativ. vociferate [v<o(u)si'farjeit, va-] tr o. itr högljutt ropa, skrika, dundra, -ation [-ei'Jn] s skrik,
larm, skrän, -ous [-as] a° högljudd, -röstad, larmande, voe [vou] S liten vik, bukt på Shetland, vogulle [voug] s
mest utt., omtyckt mod[esak]; popularitet; be in be [iquite] the ~ vara på modet (i svang); bring into ~ göra ngt
till en modesak (populär); give ~ to göra populär; have a general ~ vara allmänt spridd (använd). -ey [-i], -ish £-
iJ] a modern, populär, i svang, på modet, voice [vois] I. s 1. tal- el. sångröst, stämma; utmärkt &o organ;
talförmåga; talorgan; klang, ljud [the ~ of conscience]; in a loud med hög röst; be breaking o.'s ~ vara i
målbrottet; break of ~ målbrott; be in ~ vara vid röst; be ont of ~ vara odisponerad för sång; find [o.'s] ~ återfå
talförmågan, få mål i mun, finna ord; know a p. by his känna igen ngn på rösten; lift up o.'s ~ upphäva sin röst, ta
till orda; raise o.'s ~ höja rösten. 2. uttryck; åsikt, mening; allmän &o stämning för ngt, önskan; vilja; biidi.
språkrör; the public ö folkets röst, den allmänna meningen; find ^ in taga (ge) sig uttryck i; give ~ to ge uttryck
åt. 3. röst vid val Evaui. voté]\ biidi. talan, bestämmanderätt; have a ~ in everything alltid ha ett ord med i laget; I
have no ~ in this matter därvidlag har jag ingenting att säga till om (ingen talan); T count on your ~ jag litar på
din medverkan; with one ~ med en mun, enhälligt; my ~ is for åid. ei. utt. jag röstar för fred &c. 4. mus. stämma
[=part], 5. fonet. tonande uttal (ljud). 6. gram. aktiv &c form [active (passive) II. tr 1. uttala; biidi. av. ge uttryck
åt, göra sig till tolk (ta-

lesman) för [he seemed to nu the general sentiment]. 2. stämma, justera orgel. 3. fonet. uttala ett ljud tonande, ^d
[-t] a 1. fonet. tonande. 2. i sms. hög- &c -röstad, med hög &c röst Eloud-voiced]. 3. t be ~ ha rykte [om sig],
anses, gälla [for, as för, som; to be], ~ful [-ful] a poet. ljudande; [väl]klingande; brusande vatten. ~less [-lis] a° 1.
stum; tyst. 2. fonet. tonlös. oj-part [-pcut] s mus. stämma, void [void] I. a0 1. utt. tom; ~ space äv. tomrum; ~ of
tom (blottad) på, i avsaknad av, utan, fri från of interest; his style is ~ of affectation]; ~ of hope hopplös; ^ of pity
obarmhärtig; ~ of sense meningslös. 2. om ämbete ledig, vakant [the bishopric fell /v/]. 3. isht jur. ogiltig, utan
laga kraft; make ~ annullera, upphäva; null and ~ ogiltig, utan all kraft och verkan. 4. gagnlös, fåfäng, utan
verkan. II. s tomrum äv. biidi.; tom rymd; lucka i ett sammanhang; tomhet [leave a sense of fill the ~ fylla
tomrummet efter ngn (ngt). III. tr 1. isht jur. göra (förklara) ogiltig, annullera, upphäva. 2. [ut]tömma
exkrementer, avföra, utsön-dra, utgjuta ur kroppen. 3. åid. utrymma, /^able [-abl] a 1. jur. som kan upphävas,
annuller-bar. 2. ^ uttömbar, som kan tömmas (avföras). ^ance [-ans] s 1. isht kyrk. ledighet, vakans. 2. jur.
upphävande, annullering. 3. t uttömning, tömmande; avlägsnande, /vness [-nis] s tomhet, voivode [voi'voud] s
hist, vojvod. vol. förkortn. för volume vol., årg. volant [vou'lant] a° flygande; fladdrande; snabb,

[lätt]rörlig, flink, volatillle [vo'latjail] a flyktig olja &c; biidi. äv. om-bytlig, rörlig, ostadig; ~ salt hjorthornssalt. -
ity [-i'liti] s flyktighet &c. -ize ilaiz, [-valæ'-tilaiz, volse't-] tr o. itr [låta] förflyktigas, volcanllic [volkSse'nik] a
(^ally adv) vulkanisk av. biidi., vulkan-; ~ glass geoi. obsidian, -ism [-anizm] s vulkanisk kraft (företeelse), -o [-
ei'nou] (pi. -oes [-ei'nouz]) s vulkan.

1. vole [voul] s kort. stora slam.



2. vole [voul] s zooi. fältsork. Volga [vo'lga] npr; the

Volhynia [volhi'nia] npr Yol[h]ynien. volitant [vo'litant] a flygande; fladdrande; ostadig.

volition [voli'Jn] s isht filos, vilje'akt, -yttring; vilja[nde]; viljekraft; of o.'s own ~ av [egen] fri vilja, frivilligt. ~al
[-1] a° isht filos, vilje-, viljebestämd, volley [vo'li] I. s 1. X salva; skur av pilar &c; äv. biidi.; a ~ of applause
stormande applåder; a ~ of toords en [tät] ström (störtsjö) av ord. 2. tennis &o volley [spel]. II. tr 1. & avskjuta
en salva av, avlossa skott i salva; biidi. avfyra, utslunga, utstöta förbannelser &c. 2. tennis &c spela volley på
bon. III. itr 1. X avlossas i salva; avfyra en salva (salvor); om saiv eid braka lös, smattra äv. Midi, [bursts of ap-
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plause r^ed]. 2. tennis &c spela volley. ~-gun [-gAn] 5 X maskingevär som skjuter salvor, vol plane [vo'lplein]
ayg. I. s glidflykt. II. itr

gå ned i glidflykt. Volpone [volpou'ni] npr.

1. volt [volt, voult] I. itr füktn. göra ett sidosprång (en sidovändning). II. s 1. fäktn. sidoj-vändning, -språng; volt.
2. ridk. volt.

2. volt [volt, voult] s elektr. Volt. V<v»a [vo'lts] npr. ^age [-idj] s elektrisk spänning uttryckt i volt. ~aic
[voltei'ik] a (~ally adv) eiektr. gal-vanisk; Yoltas; ~ are elektrisk ljusbåge; ~ cell galvaniskt element; the ~ pile
Yoltas stapel.

VoltairlEe [vo'ltea] npr. -lan [---rian] I. a vol-

tair[i]sk. II. s Voltairian, voltametor [voltse'mita] s eiektr. voltameter, volte [volt, voult] s se 1. volt. ~-face
[vo'ltfa:s] +s fr. helomvändning, biidi. äv. frontförändring, volubllility [voljubji'liti] s 1. svada, munvighet,
talförhet, ordjsvall, -flöde [äv. ~ oj speech (tongue)]. 2. åid. [lättrörlighet; vridbarhet; rotation, -le [--1] a 1. talför,
pratsjuk, munvig, mångordig; flytande, rapp tunga; flödande tal; Ordrik, översvallande sympati &o. 2. åid.
[lätt]rörlig; vridbar; roterande. 3. bot. slingrande. -ly [- -li] adv äv. med flytande tnnga. volumlle [vo'ljum] 5 1.
volym, bok, band; annual ~ äv. årgång; a threenovel en roman i tre delar (band); the Sacred ~ den Heliga Skrift;
spealc (tell, express) biidi. tala sitt tydliga språk, uttrycka (säga) mera än ord [kunna], vara ett talande bevis [for
för]; he rvs in favour of vara ytterst gynnsam för. 2. volym, kubikinnehåll, omfång äv. biidi.; mängd; konkret
massa; the ~ of traffic trafikmängden; r^s of smoke rökvirvlar, massor (moln) av rök. 3. hist, skrift-, bok|rulle. 4.
poet. vindje), -ling, slingring, ringlin g, krök-ning. -inous [vol^u/minas, va-] a° 1. voluminös, diger,
omfångsrik,omfattande, väldig; omständlig; produktiv författare. 2.t slingrande. -inousness [vol(j)u/minosnis, va-
] s vid-lyftighet, väldigt omfång, massa, voluntllariness [vo'lantj(a)rinis] s frivillighet, -ary [-(a)ri] I. a° frivillig i
olika bet.; otvungen, självmant; villig; avsiktlig, uppsåtlig; vilje-; rw church frikyrka; ~ school enskild skola; ~
faculty viljeförmåga, vilja; ^ waste åverkan. II. s 1. mus. fantasi; orgelpreludium; play -aries fantisera. 2.
anhängare av frikyrkosystemet, frikyrkovän. 3. frivilligt bidrag, -aryism [-(a)riizm] s 1. frivillighet[ssystèm] i
mots, till statskontroll. 2. X frivillig rekrytering, -eer [-i'a] I. s isht X frivillig; volontär. II. a-isht X frivillig,
volontär-; the Training-Corps frivilliga övningstruppen (lantvärnet). III. tr frivilligt erbjuda (ge, lämna) sina
tjänster, bidrag &c, åtaga sig; ~ an observation komma med en anmärkning; ~ o.'s services äv. ställa sig till
förfogande. IV.itr 1. frivilligt erbjuda

sig ei. anmäla sig [to do; for till]. 2. isht ingå (tjäna) som frivillig, voluptullary [voL/ptjujari, va-] I. a vällustig. II.
s vällusting. -ous [-as] a° 1. vällustig, sinnlig. 2. yppig figar, charm; bedårande kvinna; läcker, delikat, härlig, -
ousness [-asnis] s vällust, sinnlighet; behag, charm. Voluspa [voluspa*/] s Voluspa del av Eddan. volutüe
[vol(j)u:'|t, va-] s byggn. volut, snirkel, snäcka, -ed [-tid] a. byggn. försedd med volu-ter; snäckformig. -ion [-Jn] s
snäck-, spiral|-^ vindling.



vomic nut [vo'mik nA't] s farm. rävkaka [ = nux vomica].

vomit [vo'mit] I. tr [ofta med adv.: /x/ forth (out, up)] kräkas, kasta (få) upp, spy; om vulkan, skorsten o. d. utspy-
, vräka upp (ut, fram). II. itr kräkas, kasta upp, spy; om rök o. d. utspys, vräkas (slungas) upp (ut). III. s 1. [-kräk-
ning[sanfall];-] {+kräk- ning[sanfall];+} spyor. 2. iak. kräkmedel. ~ing [-ig] s kräkning[sanfall], uppkastning[ar].
~ion [vomi'Jn] se föreg. ~ory [-ari] I. a iak. kräk-medel; kräknings-. II. s 1. öppning, kanal, avlopp[srör], kloak
äv. biidi. 2. åid. läk. kräkmedel.

voracillous [vorei'jas, va-] a° i eg. bet. sällan om pers. glupsk, äv. biidi. [for (på) work], glupande, rovgirig;
omättlig äv. Midi, [a ^ appetite]. -ousness [-nis], -ty [vorae'siti, va-] s glupskhet äv. biidi., rovgirighet. vortllex
[vo:'tjeks] (pi. -ices [-isirz] ei. ~es) s lat.

1. strömvirvel, malström; biidi. äv. jäkt, fläng, häxkittel; the ~ of pleasure nöjenas virvel.

2. virvelvind, cyklon. -ex-wheel [-ekswi:l, -hw-] s mek. turbin, -ical [-ik(a)l] a° virvlande; virvel-rörelse. -Icel [-
isel] s zooi. klock-djur. -icular [-i'kjula] a se -ical.

Vortigern [vo/tigan] npr. vortiginous [vorti'dginas] a virvlande. Vosges [voug] npr; the ~ Yogeserna. votarlless
[vou'tari|s] s en Guds tjänarinna; from (troende) kvinna; tillbedjerska, dyrkerska; prästinna; nunna; se äv. följ. -y
[-] s mask. o. fem. 1 reiig. en Guds tjänare; troende; trogen [-[lärjunge];-] {+[lär- junge];+} tillbedjare, dyrkare;
munk. 2. biidi. [hängiven] anhängare, beundrare, entusiastisk vän (älskare, utövare) av ngt,; ivrig förkämpe [of
av, för]; the -ies of pleasure de nöjes|lystna, -galna, vote [vout] I. s 1. vairöst, votum; [om]röstning, votering;
koii. röster; by twenty to (against) ten med 20 röster mot 10; cast o.'s ~ avge sitt votum, avlämna sin röst; casting
nt-slagsröst; come to the (a) ~ komina under omröstning; om pers. gå (skrida) till votering; the floating ~ de
partilösas ('vildàrnas') röster; give o.'s ~ avge sin röst, rösta [to (for) på, for för ngt]; go to the ~ gå till votering;
majority of r^s röetövervikt, majoritet; the majority of de flesta rösterna; have a sent and <v» ha säte och
stämma;
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on a ** vid votering; put to the ~ låta en sak gå till votering, anställa omröstning om; right of ^ rösträtt; split o.'s
rösta på flera [namn]; take a ~ anställa omröstning om ngt; take the verkställa votering[en]; the Labour /v/
arbetarpartiets röster; the Temperance nykterhetsfolkets röster. 2. röst-, val|sedel; omröstningskula. 3. rösträtt
£have a (fAe)^]. 4. en röstande, röst. 5. genom omröstning fattat be-slnt [the ~ was unanimous]; votnm; pari.
bevillning, anslag; ~ of censure misstroendevotum; ~ of confidence förtroendevotum; of supply pari. beviljande
av medel, anslag;

of thanks tacksägelsevotum; pass a ~ fatta ett beslut genom omröstning. II. itr rösta, votera [for på, för ngt;
against mot]; ~ Liberal rösta liberalt; right to ~ av. rösträtt. III. tr 1. rösta för, votera, besluta genom omröstning;
välja; bevilja, anslå medel a grant (an amount)]; he was f>jd to the chair ban valdes till ordförande. 2. uttala som
allmän mening, förklara, anse [hèr dress was ^d charming]. 3. F föreslå, rösta för att [I *v> we go to bed]. 4. ~
down rösta omkull, nedgöra; <v in rösta (välja) in; /v into välja in ngn i; ~ out votera ut (bort), utestänga, /^less [-
lis] a utan rösträtt. [-a] s röstande; valman, väljare.

voting [vou'tig] s röstning, votering; ~ by ballot sluten omröstning; ~ office vallokal; righ t of ~ röst-, val|rätt. ~-
paper [-peipa] s röst-, val|8edel.

votive [vou'tiv] a votiv-, löftes-; högtidligt lovad; skänkt, utförd &c enligt löfte; minnes-penning; ~ offering
offergåva; ~ tablet votivtavla.

vouch [vautj] I. tr 1. bekräfta, bestyrka; intyga; attestera; garantera, ansvara för. 2. åberopa som auktoritet. II. itr



[an]svara, borga, gå i god för, stå för [I will <v for the truth of this]; o» for av. intyga; garantera. ~er [-a] s 1.
vittne; auktoritet, sagesman, borgen. 2. in-

+tyg, attest; kvitto, verifikation; biidi. garanti, borgen [for för]. 3. kassakontrollapparat. ^safe [-sei'f] tr bevärdiga
ngn med, värdigas ge, förunna; nedlåta sig till att, värdigas att [he *s*d me no answer; he did not to [-answer].-]
{+an- swer].+}

vow [vau] I. s 1. heiigt ei. högtidligt löfte; trohets-, ämbetsjed; ~ of chastity kyskhetslöfte; monastic ~ munklöfte;
make a ~ av. lova högtidligt; take a ~ avlägga ett [högtidligt] löfte; take the ~s avlägga klosterlöfte; be under a ~
vara bunden av ett löfte, ha lovat [-[högtidligt].-] {+[högtid- ligt].+} 2. innerlig önskan; bön. II. tr lova hög.
tidiigt, svärja trohet o. d. [to do] a th.; that att]; bedyra, försäkra; av. lova att skänka (göra) [he f^ed a temple to
Apollo]; a great vow svärja en dyr ed. ~ed [-d] a högtidligt lo-

vad; vigd, helgad [to åt]; svuren aende; hängiven, trofast, vowel [vau'al] s vokal, självljud; ~ gradation

avljud; ~ mutation omljud. vower [vau'a] s löftesgivare, voyage [voi'(i)d 5] I. s isht längre sjöresa; luftfärd; on
(in) the ~ home på (under) hemresan. II. itr resa, färdas tm sjöss. III. tr resa på (över), befara hav &e. <%/r
[voi'adja, äv. -idga] s sjöresande, sjöfar|are, -ande; luftseglare. Voynlch [voi'nik] npr.

V. P. förkortn. för Vice-President. V. R. = Volunteer Reserve. V. R. I. = Victoria Regina et

Jmperatrix lat. Viktoria drottning o. kejsarinna.

Vryburg [vrai'ba:g] npr.

vs förkortn. av versus. V. S. = Vet&i'inary Surgeon. Vt = Vermont. V. T. C. = Volunteer Training Corps. Vulcan
[vA/lk|on]»jprYulcanus. vx.ian[-ei'nian] a vulkanisk [om Vuicanus v^lc [-se'nik]

a se volcanic, v<\,ite [-anait] s kem. ebonit. v~ize [-anaiz] tr kem. o. tekn. vulkanisera. Vulg. förkortn. av
Vulgate, vulg. förkortn. av vulgarly. vulgar [vA'lg|a] I. o 1. v4anlig,allmän[t utbredd] föreställning; folklig
uppfattning, folk-spr&k; menig, gemene man; plebejisk; enkel; the era den kristna tideräkningen; a ~ error en
vanlig villfarelse, en allmän vanföreställning; folktro; ~ fraction mat. vanligt bråk; the ~ herd (mass, sort) den
stora [obildade] hopen, massan; tongue (speech) vulgär-, folkjspråk. 2. simpel, grov, rå, tarvlig, vulgär; obildad,
ohyfsad features; a fellow]; a ~ mind en lågsinnad natur (varelse). II. s; the ~ koii. den stora massan, gemene
man, folket. ~ian [-s'arian] & vulgär typ (uppkomling), rik knöl.

bland folket.

Vulgate [vA'lgit, -eit] s [Yersio] vulgata latinsk

bibelöversättning.

vulgus [vAlgas] s S skoi. latinsk ei. grekisk versövning över givet ämne. vulnerabllility [vA'lnarabji'liti] s
sårbarhet. -Je [---1] a sårbar, biidi. av. ömtålig, svag punkt, Utsatt för angrepp &o. vulpine [vA/lpain] a rävlik;
räv-; rävaktig, slug, listig.

vulturlle [vA'ltJa]s zooi. gam, widi. rovdjur, haj. •ine [-rain] a, -ous [-ras] a gamlik; gam-; biidi. rovgirig, glupsk,
w. förkortn. för verses. V. W. = Very Worshipful, Vyell [vai'al] npr. vying [vai'ig] se vie. Vyvyan [vi'vjan] npr.
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Wagstaff

W, w [dA'blju(:)] (pi. Ws, Ws [dA'blju:z]) s bok-

staven W.

W. förkortn. för Wales, Welsh m m. w. = week, west[ern\ m. m. W. A. = a) West Africa, b) Western Australia.
W. A. A. C. =• Women's Army Auxiliary Corps. Wabash [wo:'bæJ] npr; the ~ sod. wabble [wobl] se wobble.



Wace [weis], Wacluisett [wotju/set], Wackbairn [wse'kbsan] nprr.

1. wad [wod] skotti. se would.

2. wad [wod] I. s 1. mjuk tuss, tapp, sudd, propp. 2. vadd, stoppning. 3. X förladdning. 4. isht Am. hopiuiiad
sedelbunt; S pengar. II. tr 1. forma bomuii &c till en tuss (propp). 2. vaddera, stoppa täcke o. d. 3. stoppa
förladdning i gevär. .

wadable [wei'dabl] a om vatten vadbar, grund.

Waddesdon [wo'dzdan] npr.

wadding [wo'dig] s 1. stoppning, vaddering;

vadd. 2. X förladdning. Waddington [wo'digtan] npr. waddle [wodl] I. tr [gå och] vagga som en anka; tulta, rulta.
II. s vaggande [gång]. [-a] s en SOm vaggar i sin gång; anka äv. om person. Waddy [wo'di] npr.

waddy [wo'di, wæ'di] s australisk stridsklnbba. wade [weid] I. itr vada [across, over över; through genom]:
traska, pulsa, knoga genom gräs &c; ~ through biidi. äv. arbeta sig (bana sig väg, plöja) genom. II. tr vada över
(genom). III. s vad|ning, -ande. [-a] s 1. vadare äv. zooi. 2. pi. sjöstövlar. Wadham [wo'dam] npr. wad-hook
[wo'dhuk] s X krats. wadi [wo'di, wa:rdi] s arab. wadi, tidvis uttorkad flodbädd.

wading [wei'dig] s o. a vadande. ~-bird [-ba:d]

s zooi. vadare.' Wadüman [wo'djman], -sley [-zli], -sworth

[-zwa|)] nprr. wady se wadi.

Wady Halta [wa:'di hse'lfa, wei'-, wo'-] npr. wafer [wei'fa] I. s 1. [go]rå, rån. 2. oblat; li os-tia; munlack. II. tr
försegla med munlack. ~ish [-rij] a, t "vy [-ri] a oblatlik; mycket tunn. waffle [wofl] s våffla. ~-iron [-aian] s
våffeljärn.

waft [wcuft, wo(:)ft] I. tr blåsa, driva, bära, föra bort genom luft ei. vatten. II. s 1. vinkande, viftande, svängande;
vingslag. 2. [vind]fläkt, pust; lukt, doft, dunst. 3. biidi. våg, ström av lycka, glädje. 4. & nöd|flagg, -signal; hoist
the flag with a ^ hissa flaggan i schau, hissa nödflagg.

1. wag [wæg] I. tr vagga [på] kroppen; vifta

med svansen: vippa (vicka) på stjärten; ruska på huvudet o.'s head]; svänga flagga; »v o.'s finger at a p. höta åt
ngn med fingret; ~ o.'s tongue pladdra [på], snattra; the tail ~s the dog bildl. svansen styr ledningen ligger hos en
obetydlig klick. II. itr 1. vagga, svänga [hit och dit]; F knalla sig i väg; ~ along knoga på, lunka i väg; how ~s the
world? åid. hur lever världen (står det till) med dig &c? [äv. with med]. 2. S skolka [äv. ~ it], III. s vaggning;
viftning; vickning; svängning; skakning. 2. wag [wæg] s spefågel, skälm, spjuver, fyr; play [the] ~ S skolka.

wage [weidg] I. S mest pl. .~S isht tjänares el. kroppsarbetares [arbets]lön, avlöning; & hyra [at a ^ (~s) of £ I a.
week]; daily dagspenning; weekly veckolön; living ~ existensminimum; the <v,s of sin is death syndens lön är
döden. II. tr föra, börja^ leverera krig, strid [against, [up~]on mot; with med], ^-earner [-a:na] s lönarbetare. ~r [-
a] [mindre vani. än bet] I. s vad; vadsumma, insats isht i uttr. lay (make) a ~ hålla (slå) vad [on om; that om att];
Pil lay you any ~ jag slår vad med dig (er) om vad som helst att; ~ of battle hist, utmaning på tvekamp,
holmgång. II. tr slå vad om, våga; riskera. III. itr ingå (slå) vad [on om]. ~ring [-ang] s vad[hållning]. waggüery
[wæ'g|ari] s skälmaktighet; skälmstycke, pojkstreck, upptåg, skoj. -isti [-ij] a° skälmaktig, uppsluppen, skojfrisk,
munter, lustig.

waggllle [wægl] F se 1. wag. -y [-i] a F ostadig,

vinglig; krokig, slingrig stig. wag[g]on (Am. vani. wagon) [wæ'gan] I. s 1. stor, tung transport-, lastjvagn;
höskrinda; järov. öppen godsvagn; Am. äv. personvagn, åkdon; kolon, diligens; ammunition ^ ammunitionsvagn.
2. the W~ astr. Karlavagnen. II. tr isht Am. forsla, frakta, lasta på lastvagn. III. itr isht Am. köra [foror]. /vage [-
idg] s 1. körning, transport på lastvagn. 2. forlön; fraktavgift. ~er [-a] s 1. forman, åkare, kusk. 2. the astr.



Kusken, /^ette [-e't] s charabang, vurst, rvz-head [-hed]sbyggn. tunnvalv. ~-load [-loud] s vagnslast, fora. ^-
master [-marsta] s isht X vagnmästare. ~-train [-trein] s 1. X träng, tross. 2. Am. godståg. 3. nybyggares Vagn-
kolonn. *x,-vault [-vo(:)lt] se ~-head. ~-way [-wei] s 1. gruv. [vagn]spår. 2. kör bana, -väg

för lastvagnar.

Wagner [engelskt namn wæ'gna; tyskkompos. vcr/gna]

npr. ~ian [vagni'arian] a wagnersk. wagon [wæ'gan] se waggon. Wagram [wa/gram, wæ'g-], Wagstaff [-[wæ'g-
sta:f]-] {+[wæ'g- sta:f]+} nprr.
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Wakefield

wagtail [wse'gteil] s zooi. aria. Wahabllee, -i [woha/bi] S reiig. vahhabit mohammedansk puritan.

waif [weif] s 1. hittegods, herrelöst gods; strandgods, -vrak: like a ^ before the wind som ett flarn för vinden. 2.
en hemlös, husvill, övergiven, utstött; vagabond; rs,s and strays föräldralösa (värnlösa) barn; samhällets
olycksbarn, vanlottade [varelser], waii [weil] I. itr klaga, kvida, jämra sig högljutt, av. om vinden &o [over, at
över]. II. tr 1. klaga (jämra sig) över; begråta, sörja. 2. säga ngt med klagande ton. III. 5 [ve]klagan, jäm-mer[skri
]; klagande ljud. ~ful [-f(u)l] a° poet., ~ing [-ig] a° klagande, kvidande; the ~ wall klagomuren i Jerusalem, wain
[wein] s 1. jordbr. lastvagn, skrinda [vani. waggon]; poet. vagn. 2. astr. Charles's Arthur's VF<-v, the PF^u
Karlavagnen, Stora björnen.

wainscot [wei'nskat, we'n-] I. s panel[ning], boasering fa v. ^[t\ing]. II. tr panela, boasera. wainwright [wei'nrait]
I. s * vagnmakare. II. Wrv npr.

waist [weist] s 1. midja, liv; the ~ äv. veka livet. 2. smalaste delen, smai[t] mitt[parti] pä. olika föremål; 4> liv,
mellandäck. 3. Am. klänningsliv, blus; livstycke, snörliv, ^-band [-bænd] s 1. gördel, skärp. 2. byx-, kjoljlin-
ning. 'v-belt [-belt] s skärp, bälte, [liv]rem. ~-cloth [-klo(:)J)] s kläde (skynke) kring midjan, höftskynke, ^coat
[wei'skout, åi.i. we'skat] s 1. väst. 2. tröja; sleeved ~ arbets-tröja med ärmar; strait ~ tvångströja av. biidi. ~-deep
[-di:p] a o. adv [räckande] ända [ned] till midjan. ~ed [-id] a i sma. med kort &c midja, -livad. ~-high [-hai] a o.
adv -»-[räckande] ända [upp] till midjan, wait [weit] I. itr 1. stå (sitta &c) och vänta [for på; till till[s]; to i«r. med
att]; dröja, stanna [kvar]; få anstå (stå an); ~ and see äv. se tiden an; ^ a minute (bit) vänta ett ögonblick (slag,
tag); he r^ed for her to begin han väntade [bara] på att hon skulle börja; he has always to be ~ed for man får
alltid vänta på honom, han låter alltid vänta på sig; he may ~ a little longer han kan få vänta länge [än]; keep a p.
r^ing, make a p. ~ låta ngn [få] vänta; my business won't ^ saken tål inget uppskov; there is an answer r^ing
budet väntar på (vill ha), svar; a train <^ing for London ett tåg färdigt att avgå till London; everything comes to
those who <v den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. 2. passa upp [[up~]on a p.; at table].

3. åid. lura på, ligga i bakhåll för [on på, för].

4. med adv. el. prep. ~ übOUt F stå OCh Vänta (hänga); ~ for äv. avvakta, emotse; he ~ed for something to turn
up han väntade (hoppades på) att ett tillfälle skulle yppa sig; ~ in F sitta inne (hemma) och vänta; ~ on |

passa upp på, betjäna; uppvakta, göra sin uppvaktning hos; iut. biidi. fo'lja med (på), åtfölja, vara förknippad
med; hasttävi. hålla sig tätt bakom; följa (ligga) tätt efter; ^ följa, eskortera; bibi. förbida; ~ upon se ~ on

0. I. 3; ~ upon a p. with av. förära ngn ngt; ~ upon events se tiden an; ~ up for sitta uppe och vänta på ngn. II. tr
1. avvakta, [in]vänta, vänta på (till) [vani. await]; ~ a p.'s convenience vänta tills det blir lägligt för ngn; ~ o.'s
opportunity avvakta (vänta på) ett lämpligt tillfälle; ~ o.'s time bida sin tid, vänta tills det rätta ögonblicket
kommer (kommit). 2. F vänta med [don't ~ dinner forme]. III. s 1. väntan [for på]; paus. 2. bakhåll isht i uttr. lie
in ~ ligga i bakhåll, lura [for för, på]; lay ~ lägga sig (ligga) i bakhåll [for för]. 3. teat, mellanakt, paus. 4. pi. <-vs



juljmusikanter, -sångare, 'stjärngossar' som gå rrån hus till hus. ~-and-See [-'ansi:'] a avvaktande, försiktig
[policy]. ~er [-9] s

1. en väntande; a on Providence en som lever på Guds försyn. 2. uppassare, kypare, vaktmästare. 3.
[presenter]bricka.

waiting [wei'tig] s 1. väntan[de]; be in ^ for vänta på. 2. uppvaktning, tjänst[göring] vid hovet; lord in ~
tjänstgörande kammarherre; lady in ~ uppvaktande hovdam [on, to hos]; officer in ~ vakthavande officer. ~-maid
[-meid] s kammarjungfru. ~-room [-ru(:)m] 5 väntjrum, -sal. ^-woman [-wuman] s aid. kammarjungfru;
tjänarinna. waitress [wei'tris] s uppasserska, servitris, waive [weiv] tr 1. uppgiva, avstå från rättighet &c; avhålla
sig från, undvika diskussion. 2. sätta sig över, nonchalera, se bort från formaliteter &c; bagatellisera, slå bort,
avvisa [äv. ~ aside (away)]. ~r [-a] s jur. avstående, uppgivande, avsägelse [of från, av].

1. wake [weik] imp. woke, waked, PP. waked, woke, woken I. itr 1. vakna [av. ~ tip]; biidi. vakna upp ur sin
slöhet [vanl. ~ up]; ~ [w/?] to biidi. vakna till [medvetande om], få upp ögonen för. 2. åid. vaka, vara vaken; åid.
ei. dial, hålla [lik]vaka; jfr waking. II. tr 1. väcka [upp] [av. ~ up]; biidi. [upp]väcka, framkalla strid, avund &c
[äv. ~ up]; ~ to life äv. återuppliva; wake [wp] to bildl. väcka ngn till medvetande om. 2. åid. ei. dial, vaka hos
(över); diat. hålla [lik]vaka vid. III. s 1. åid. nattvak, vaka; vanligt i between sleep and ~ varken sovande eller
vaken, halv|sovande, -vaken. 2. isht iri. [lik]vaka. 3. ofta pi. ånig kyrkoinvigningsfest; förlustelse, fest,
marknadsskoj i samband med sådan fest.

2. wake [weik] s »i. kölvatten [in the ^ of a ship]; biidi. av. spår, släptåg [in the ~ of a p. (th.), in a p.'s ~]; in o*
of rakt akterut från fartyg; have in its rv ha (föra med sig) i släptåg.

Wakefield [wei'kfi:ld] npr.
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wakeful [wei'kf(u)l] a0 1. vaken; sömnlös, genomvakad. 2. vaksam, vaken, <vness [-nis] s 1. vakenhet; vaka;
sömnlöshet. 2. vaksamhet.

wakjjen [weikjn] lut. I. tr väcka äv. biidi. [äv. ~ up]. II. itr vakna [äv. ~ up]\ ~ [«p] to biidi. få upp ögonen för. -
ener [-na] s väckare. •ening [-nig] s 1. [upp]väckande. 2. uppvaknande. -er [-a] s 1. en som vaknar [an early <"v].
2. väckare. 3. vakare vid ngns lik. -ing [-ig] I. s nattvak; vaka[nde]; se wake /., II. II. a° vakande, vaken; biidi. av.
vaksam; se wake /., IL

Walach [wo'ljak] s folk valak. [-ei'kia] npr Yalakiet. ~ian [-ei'kian] I. a valakisk. H. s folk valak.

Walbrook [wo(:yibruk], Walcheren [wo(:)a [-faran],-] {+fa- ran],+} Walcott [wo(:)'lkat, -ot], Waldeck [-[wo(:)'l-
dek],-] {+[wo(:)'l- dek],+} Waldegrave [wo(:yigreiv], Waldemar [væ'ldama:, va/1-, wo/1-], Walden [wo:ldn]
nprr.

Waldenslles [wolde'ns|iz] s Pi. valdenser. -ian [-ian] I. a valden«isk. II. s valdenser.

Waldo [wo(:yidou] npr av. Valdes, Yaldus. Waldorf [wo(:)'ldo:f], Waldstein [wo(;yidstain] nprr.

waie [weil] s 1. strimma, rand, märke efter slag o. d. 2. stad, salband på tyg. 3. & bärghult. /v,-knot [-not] se
wall-knot.

Waler, W~ [wei'la] s Ind., från Nya Syd-Wales importerad häst.

Wales [weilz] npr; the Prince of ^ engelska kronprinsen; New South ~ Nya Syd-Wales i Australien.

Walfish Bay [wo(:)'lfiJ bei'] npr Yalfiskbukten.

Walhalla [vælhæ'la] npr se Valhalla.



walk [wo:k] I. itr 1, gå [till fots] i motsats tin springa, åka, rida &c; vandra, promenera, flanera; stiga, träda in
&c; om fordon gå [sakta], krypa fram; ~ on all fours gå på alla fyra. 2. om häst gå i skritt; om ryttare rida i skritt.
3. bibt. o. biidi. vandra redligt o. gudfruktigt &o honestly; ^ in darkness]. 4. om spöken &c gå igen, visa sig,
spöka. Ö. F tvingas ntt [av]gå från plats, försvinna. 6. S dö, kola [av]. 7. med adv. el. prep. ~ about adv. o. prep,
gå (ströva) omkring [i], flanera [på]; ~ after biidi. vandra efter bud, regler se o.; ~ away gå [sin väg], avlägsna
sig; ~ away from med lätthet distansera, lämna bakom sig; ~ away with ta med sig, försvinna med ngt stulet; ~ by
adv. o. prep. gå förbi; bildl. se ~ after; ~ in gå (stiga) in; stiga i, gå ut i vattnet; gå ned sig på isen; ~ in o.'s sleep
gå i sömnen; ~ into a) gå in (ned &0) i; b) S F gå löst på, klå upp, ge på; läxa upp, skälla ut; hugga in på, ta för
sig rikligt av traktering; into a p.'s affections F lätt finna vägen till ngns hjärta; skämts, gå löst på; fara ut mot
ngn; ~ off se ~ away; ~ on gå på (vidare), fortsätta [framåt]; /v/ out gå ut; gå ut och promenera; ~ [out] with
sällskapa ('dra')

med, slå för meka; ~ over gå över (genom) rum* &c; topprida, hunsa; ~ over [the course] eg. bästtävi. gå över
[banan], med lätthet Vinna ett lopp (en tävling) där konkurrens saknas; biidi. vinna en lätt[köpt] seger; ~ round
adv.

0. prep. gå runt; Am, F lätt besegra motståndaro; ~ through prep. utföra dans i gående; ~ up adv. o. prep. gå
(stiga) upp [för]; gå fram [to till]; stiga på'; ^ up to äv. gå tillmötes, möta; ~ upon air biidi. hoppa högt av glädje,
jubla; 'v* with gå (följa) med; with God bibi. vandra i umgängelse med Gud, leva gudfruktigt; se äv. ~ out with.
II. tr 1. gå, beträda väg &c; gå på (genom, i, över); genomströva; flanera (driva, 'dra') på gatorna; ~ the boards
beträda tiljan, vara vid teatern (skådespelare); ~ the chalk avlägga nykterhetsprov genom att gå mellan kritade
linjer; the earth vandra [här] på jorden; ~ it F gå [till fots]; ~ the hospitals se hospital; ~ the streets flanera [på
gatorna]; om

gatslinka SÖka sällskap på gatan; »v» o.'s (the)

round gå ronden, göra sin [vanliga] rond; ~ a tum göra (gå) ett slag en gång fram o. åter. 2. ta med ngn på en
promenad; leda, hjälpa ngn att gå, stödja en gående. 3. leda, rida ei. köra i gående, låta häst gå i skritt; motionera i
gående. 4. sport, tävla i gång (gå i kapp) med ngn. 5. dansa, gå i dans a minuet]. 6. jakt. uppfostra, dressera valp
på lantgård. 7. med adv. el. prep. ~ down eå för fort med, trötta ut ngn; ~ off gå av sig rus, huvudvärk o. d.; ta
med sig ngn bort, dra i väg med ngn; ~ o.'s legs off gå sig fördärvad, pumpa ut sig genom att gå; ~ out ta med sig
ut [på promenad]; ~ over prep. föra (visa) ngn omkring på (i); rv, up jakt. driva upp. III. s

1. gång, gående; promenad, tur, vandring [two hours' go [out] for (take) a ~ ta [sig] en promenad, gå ut och
promenera (gå); take a p. [out] for a ~ ta ngn med [sig ut] på en promenad; it is a good ~ det är en bra promenad
dit, det är ett gott stycke väg [att gå].

2. gång, sätt att gå; hållning. 3. skritt; at a (the) i skritt (gående). 4. trädgårds- &c gång, allé, stig, promenadväg;
gångbana. 5. biidi. specialitet, fack, bransch, gebit, område, speciell del av verksamhetsfält [this ~ of literature].
6. levnads-, samhällsjställning [vani. ~ of life (society)]; ~ of life av. yrke, sysselsättning. 7. livsföring, leverne.
8. försäljares &c regelbundna rond, [rund]tur, pass. 9. skogsdistrikt, revir. 10. hönsgård. 11. åid. betesmark, isht
fårbete [ — sheepwalk]. ^able [-abl] a framkomlig, gångbar väg o. d. ~er [-a] s 1. vandrare, fotgängare, gångare,
gående, promenerande; flanör; he is a fast ~ äv. han går fort (raskt). 2. zooi. gångfågel. 3. hunddressör. 4. Eollo
the lF~hist. Gånge-Rolf; seav. walk/.,IL

Walker [wo/ka] I. npr. II. interj S uttrycker tvivel försök inte [med mig]! ljug lagom! [äv. Hookey
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walking [wo:'kig] I. s 1. gående; gång, sätt att gå; promenad, fotvandring. 2. väglag; it is bad av. det är tungt att



gå. II. a gående, promenerande, vandrande; a ~ dictionary (library) om m&ngkunnig person ett vandrande
[konversationslexikon; ~ distance en timmes &c väg att gå, gång; ~ fem bot. lammer; »v gentleman (lady) teat,
statist; at a ^ pace i skritt (gående); ~ race gångtävling, sv-beam [-bi:m] s tekn. balans, ^-dress [-dres] s
promenaddräkt. "v-papers [-peipaz] s pi. isht Am. S avsked på grått papper, respass [av. -orders, r^-ticket]. ~-
stick [-stik] s promenadkäpp. /x^-lour [rtua] s fotvandring, walkllist [wo/kistjs sport. S styv gångare,
gångfenomen. - -on [-on] s teat, statistroll, stum roll. - -out [-aut] s strejk. - -over [-ouva] s sport, walk-over, seger
utan spel etc.; militärpromenad, lätt seger äv. biidi. Waikyrie [wolki'ri] s eng. mytoi. valkyrja [jfr [-Val-kyr].-]
{+Val- kyr].+}

wall [wo:l] I. s 1. mur av. biidi.; befästning sivall, -mur; ringmur; ~ of partition jfr 2.; blank (blind) o^ blindmur.
2. vägg; spaljé-vägg; party (partition) ~ skilje|vägg, -mur, mellanvägg, avbalkning; brandmur; <^s have ears
ordspr. väggarna ha öron; drive to the ~ biidi. sätta (ställa) ngn mot väggen, hårt ansätta, gå hårt åt, pressa; give a
p. the rv eg. l&ta ngn gå närmast vaggen ge ngn bästa sidan på trottoaren, stiga åt sidan för ngn; biidi. ge ngn
försteget (företrädet); go to the biidi. dra det kortaste strået, sitta emellan, ligga under, tvingas att [ge] vika; göra
konkurs, F slå vantarna i bordet; have the ~ gå närmast väggen på trottoaren; bUdi. ha (få) försteget [of [-
framför];-] {+fram- för];+} push to the rsj se ovan drive to the run o.'s head against the (a) ~ Midi, köra huvudet
i väggen; send to the ^ undantränga, nonchalera; take th'ej>u gå närmast väggen på trottoaren; biidi. ta försteget,
gå före ngn [o/*framför]; turn o.'s face to the ~ eg. mm., om döende bereda sig på sin hädanfärd, invänta döden.
II. tr förse (omgiva, kringgärda) med [-mu-r[ar]-] {+mu- r[ar]+} ei. vall[ar]; igenmura; kringmura [av. ~ about
(round)]; Midi. omgiva [på alla sidor]; a room r^ed with books ett rum beklätt runt om (inklätt) med böcker; ~ in
inmura, in-, av|stänga; kringbygga; ~ up mura igen öppning; in|stänga, -spärra ngn. wallaby [wo'labi] s zooi. men
känguru. Wallace [wo'las, -is] npr. Wallach [wo'lak] &c se Walach &e. walla[h] [wo'la] s i»d. ämbetsman; i sms.
-man;

F karl, gycke; flying ~ F flygare, wallaroo [wolaru:'] s zooi. stor känguru. +wall-iicreeper [wo:'l|kri:pa] s zooi.
murkrypare. -CreSS [-kres] s bot. trav Arabis. Waller [wo'la] npr.

wallet [wo'lit] s 1. tiggarpåse; gårdfariliandlares paC-ke, väska; ränsel, ryggsäck; sadelpåse. 2.

verktygsväska på cykel, cykelväska. 3. Am. plånbok.

wall-eyed [wo:'laid] a 1. iak. med glasartad

iris (blick). 2. glos-, s^um|ögd; skelande, wallll-fern [wo:'l|fa:n] s bot. stensöta. - -flower [-flaua] s 1. bot.
lackviol. 2. F panel|höna, -höns. - -fruit [-fru:t] s spaljéfrukt. -ing [:ig] s 1. mur|ning,-ande; ^-in injmurning, -
spärrning; se wall II. 2. kon. murverk, murar, väggar.

Wallingford [wo'ligfad], Wallis [wo'lis] nprr. wall-knot [wo/lnot] s & taljereps-, sjåarj-knop.

Walloon [wolui'n, wa-] I. s vallon. II. a val-

lonsk. Wallop [wo'la p] npr.

wallop [wo'lap] I. tr S F klå [upp] ordentligt, prygla. II. itr 1. hörbart koka, puttra, bubbla. 2. F o. dial, traska,
lunka; stappla; plumsa; sprattla. ~ing [-ig] a F väldig, kolossal, kraftig.

wallow [wo'lou] I. itr vältra (rulla) sig in mire; biidi. ~ in the mire of sensuality], II. s 1. dypöl, göl där flodhästar
&c vältra sig; smuts, dy äv. biidi. 2. vältrande [i smuts]. wall-Ilpainting [wo/llpei^ntig] s väggmålning, fresk, -
paper [-peipa] s väggtapet, -pepper [-pepa] s bot. fetknopp sedum acre, -plate [-pleit] s byggn. remstycke, -plug [-
pUg] s väggkontakt, -rue [-ru:] * bot. murruta. Wallsend [wo:'lzend, --] I. npr. II. s slags stenkol urspr. från
Wallsend.

wall-sided [wo:'lsaiMid] a isht med raka (vertikala) sidor; brant som en vägg. Wall Street [wo:'lstri:t] npr gata i
New York, där börsen och flera storbanker ligga; äv. finansvärlden.

wall-tree [wo'/ltri:] s spaljéträd. wallwort [wo'/lw8(:)t] s bot. sommarhyll. Walmer [w3(:)'lma],



Walmesley[w3:'mzli], Wal-

ney [wo(:)'lni] nprr. walnut [wo/lnat] s bot. valnöt, *v-tree [-tri:] s

valnötsträd. Walpole [wo(:)'lpoul] npr. Walpurgis-night[vælpu'agisnait, va:l-,-pa:'gis-]

s valborgsmässoaftonen] sista april, walrus [wo(:)'lras, -as] s zooi. valross. Walsall [wo(:)'lso:l, -si], Walsh
[wo(:)lJ], Wal-singham [wo(:)/lsigom], Walter [wo(:)'lta], Waltham [wo(:)'ltam, -}>am], Walthamstow
[wo(:yiJ)amstou], Walther [va:'lta], Walthew [wo(:)'lJ)ju:], Walton [wo(:)ltn] nprr. waltz [wo:ls] I. s vals dans.
II. itr dansa vals,

valsa. [-a] s vals|ör, -ös, -ande. Walworth [wo(:)'lwa}D] npr.

Wampum [wo'mpam] s wampum musselpärlor använda som mynt el. prydnad av Nordamerikas indianer [ät

string of

wan [won] a° 1. sjukligt blek, glåmig, utmärglad [pale and 2. åid. ei. poet. mörk, dyster

natt &c.

wand [wond] s 1. kommando-, härolds- &c Stav; troll|-
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stav, -spö. 2. mus. taktpinne. 3. skotti. o. dial, käpp, spö, kvist, vidja, ungt skott, wander [wo'nde] I. itr 1. vandra;
ströva (flacka, irra) omkring [äv. ~ about]; om tanke, blick &o &v. sväva, glida, fara [over över]; om rykte vara i
omlopp, gå; om flod slingra sig. 2. gå vilse, avvika [from från], förirra sig [into in i], komma på villovägar äv.
biidi. [ofta ~ away (off)]. 3. om febersjuka o. biidi. fantisera, yra, tala osammanhängande [äv. ~ in o.'s mind
(tal/c)]; his loits (reason) ~ed hans förstånd omtöcknades. II. tr 1.. poet. genom|-vandra, -ströva. 2. F för|brylla, -
virra, göra vimmelkantig. ^er [-ra] s 1. vandrjare, -ings-man; vagabond, hemlös. 2. astr. planet; se av. wander.
~lng [-rig] I. s 1. vandring, kringströvande, -flackande, oroligt irrande äv. widi. 2. avvikjande, -else [from från];
förirring; biidi. äv. förvillelse, felsteg, villfarelse. 3. yrande, yrsel; [feberfantasier. II. a° 1. vandrande,
[kring]irrande; nomadisk; slingrande väg; biidi. äv. ostadig blick &c; ~ fire (light) irrbloss äv. biidi.; ~ gout iak.
flyggikt; the Jew den vandrande juden; ~ kidney iak. vandrande njure; ^ pain mk. flygvärk; ~ star planet. 2.
vilsekommen, vilsen, förvillad. 3. förlupen kula. 4. yrande, osammanhängande tal. wanderoo [wondaru:'] s zooi.
vanderu slags apa. Wandle [wondl], Wandsworth [wo'n(d)zwa£>] nprr.

wane [wein] I. itr avtaga, minskas mest om må- j nen; biidi. äv. gå tillbaka, försvagas, [-[av]mat-tas,-] {+[av]mat-
tas,+} sjunka, blekna, vissna, dö [bort]. II. s avtagande, minskning äv. biidi.; månens nedan; isbt i uttrycket on
the ~ i nedan, biidi. i nedgående, på upphällningen (retur); in the ~ of the moon [när månen är] i nedan.
Wanganui [wog(g)anu'i] npr. wangle [wæggl] tr SF fuska (manipulera) med; smäcka (fuska) ihop; lista sig till; ^
in smussla in. Wanley [wo'nli], Wann [won] nprr. wanness [wo'nnis] s sjuklig blekhet, glåmighet.

wan[n]!on [wo'njan] s aid. with a ^ [to him]

fan anamma [honom]. Wanstall [wo'nstorl], Wanstead [wo'nstid, -ed] nprr.

want [wont] I. s 1. brist, [av]saknad, frånvaro av ngt; <x/ of brist på, äv. bristande tid &o; ~ of attention av.
ouppmärksamhet; ^ of care äv. vårdslöshet; of character t*, karaktärslöshet; of judgment äv. oförstånd; ~ of
means äv. medellöshet; ~ of money av. penningbrist; rsi of reverence av. vanvördnad; ~ of spirit äv. modlöshet;
be (stand) in ^ of lida brist på, sakna; be in no o/icke sakna ngt, jfr 2.; feel the of äv. sakna; for (ibi .from, in,
through) 'v of av (i) brist på, av. på grund av bristande tid &o. 2. behov [of av; starkare:

need]; be (stand) in of vara i behov av, behöva; be in no ~ of icke behöva jfr 1.; supply a long felt ~ fylla ett
länge känt behov; supply (meet, provide for, satisfy) a p.Js fylla (tillgodose, tillfredsställa) ngns behov.



3. nöd, armod, brist; come to ^ råka i misär.

4. Skotti. have a ~ F ha en skruv lös. II. tr 1. Bakna, icke ha (äga) ngt önskvärt [annars vanl. lack; he judgment
(the power to do ii)]; he courage äv. det fattas honom mod, mod fattas honom. 2. opers. it det fattas; it but little
det fattas bara litet (inte mycket); it rsjs a quarter to (ibi. of) ten klockan fattas en kvart i tio; it ^s two minutes of
the hour klockan fattas två minuter i det utsatta klockslaget; it <>uS two shillings of the sum det fattas två
shilling i [fulla] summan. 3. behöva [the boy the whip (whipping)]; it doing (to be done) det behöver (bör) göras;
I ~ another pound äv. det fattas mig ett pund [till]; ~ a th. badly behöva ngt mycket ([så] förfärligt) väl, vara i
stort behov av ngt; you are not r^ed av.' du (ni) är överflödig; if o*ed om så erfordra|s (-des). 4. vilja; vilja ha;
önska; begära [7~ more bread; I «v to know]; I ~ you to come jag vill att du (ni) skall komma; who you to do itf
äv. det är ingen som har bett dig [göra det]; I ~ it done jag vill att det skall bli gjort (bli [-[något]-] {+[nå- got]+}
av); I nothing better jag önskar ingenting hellre; what did he ~ icith you? vad ville han dig (er)? what did he with
the knife? vad skulle han med (ha) kniven till? 5. vilja träffa (få tag i), önska tala med, fråga efter ngn, söka få
tala med ngu; söka, önska tjänare &c; [tell Bob J ~ him]; you are ~ed någon vill träffa dig (er) jfr 3.; the book is
much ed boken är mycket efterfrågad; much osed äv. eftersökt; r^ed by the police efterlyst av polisen [F wott
^ed]; W^ed i annonser o. d. Önskas köpa (hyra &c), Plats erbjudes (finnes för), Lediga platser. 6. åid. ei. diai.
undvara, reda sig utan. III. itr 1. saknas, fattas, felas [av. be rating]; there r^ed reasons av. skäl saknades; ~ of
åid. sakna. 2. isht i nek. sats lida brist [for på]; he <^ed for nothing han saknade ingenting, han hade allt vad han
behövde för att leva lycklig.

wa'n't [wa:nt] diai. förkortn. av was not. Wantage [wo'ntid3] npr.

wantliage [wo'nt|id3] s Am. hand. deficit, brist, manko. -Ing [-ig] I. a° 1. saknande. 2. bristande, som saknas,
erforderlig; be ~ om sak saknas, fattas, vara borta, felas; not be löng ~ om tillfälle o. d. ej låta länge vänta på sig;
be ~ in sakna, brista i respekt o. d.; be ~ to åid. svika, lämna i sticket, undandraga sig ngt; be found biidi. vara
befunnen för lätt; nothing seemed ~ to ingenting tycktes fattas i hennes lycka. 3. åid. behövande, fattig. 4. àid.
bristfällig, underhaltig. 5. diai. konstig, vri-
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den, abnorm. II. prep åid. ei. Skotti. utan; så när som på, förutom.

wanton [wo'ntan] I. a 1. lekfull, yster, yr, uppsluppen, obändig, vild, självsvåldig, skälmaktig [a ~ child (mood)].
2. lättfärdig, -sin-nig; sinnlig, liderlig, vällustig, otuktig. 3. hänsynslös, opåkallad, omotiverad, godtycklig,
meningslös, onödig grymhet, åverkan &c. 4. poet. yppig, frodig, rik[lig] vegetation o. d. 6. fild. förvekligad,
veklig. II. s 1. lättsinnig kvinna; t vällusting. 2. åid. kelgris, bortskämt barn. 3. play the ~ leka, skämta, gyckla
[with med]. III. itr 1. om barn, valp &c leka, skoia, skalkas, rasa, tumla om. 2. om v&xter frodas, växa vilt. 3. t
flörta, pläga älskog. ~iy [-li] adv äv. av okynne, blott för sitt nöjes skull, helt omotiverat, ^ness [-nis] s 1.
ysterhet, uppsluppenhet, yra. 2. lättfärdighet, liderlighet. 3. hänsynslöshet, godtycke, okynne, övermod.

wap [wop] se whop.

wapentake [wo'panteik, wæ'p-] s härad i vissa

eng. grevskap.

wapiti [wo'piti] szooi. vapiti, canadahjort.

Wapping [wo'pirj], Wappinger [wo'pind^a] nprr.

War. förkortn. för Warwickshire.

war [wo:] I. s krig, örlig; kamp, av. biidi.; civil rv/ inbördeskrig; the [Great] världskriget



1914—1918; the W"* Cry Stridsropet tidning; on a f\j footing på krigsfot; the powers at ~ de krigförande
makterna; the W^ Office krigs-, lantförävarsjdepartementet [Am. äv. the W<^> [-Department];-] {+De-
partment];+} Secretary [of State] for W~ krigsminister [äv. Secretary]; the ~ of [the] elements elementens raseri;
~ of independence frihetskrig; ~ of words ordstrid; art of rsj krigskonst; costs of ~ krigskostnader; council of ~
krigsråd; declaration of r^ krigsförklaring; expedition of ~ krigsexpedition, härnadståg: fortune of ~ krigslycka;
laws of ~ krigslagar; prisoner of ~ krigsfånge; seat of rsj krigsskådeplats; sineics of ~ krigskassa, nödiga
penningmedel för ett krig; theatre of krigsskådeplats; trade of ~ krigaryrke; turmoil of ~ krigslarm; and rumours
of r^s krigslarm och -rykten; be at ~ ligga i krig (fejd äv. widi.) [with med]; be has been in the ^s F han har varit
ute för någonting (illa ute, blivit illa skamfilad) fått blåmärken &c; bring scars ordspr. den sig i leken ger får
leken tåla; carry on [a] wage <v föra krig; carry on the ~ fortsätta kriget; carry the ~ into the enemy's country
överflytta kriget till fiendens område; declare rsj förklara krig against mot]; drift into ~ dragas in i krig[et]; the ~
to end -rsj det sista av alla krig, kriget som skall göra slut på kriget; go to ~ börja krig, låta det komma till krig,
bryta freden; go to the ~[s] åi<i. gå (dra.) ut i krig[et]; levy make ~ börja (föra) krig, gripa

till vapen [[up]on, against mot; with med]; make ~ and peace börja krig och sluta fred; roll back the tide of ~
tillbakaslå ett anfall. II. itr litt. kriga, föra krig [against mot]; ligga i krig [med varandra]. III. tr åid. bekriga, kriga
mot. <v-axe [-ræks] s stridsyxa. Warbeck [wo:'bek] npr.

1. warble [wo:bl] s veter. sadelbrott; svulst, böld.

2. warble [wo:bl] I. itr o. tr isht om fåglar drilla, slå [en drill ei. drillar], kvittra, sjunga, II. s fågeldrill, kvitter,
sång, trastens slag. ~r [-a] s sångare, isht sångfågel.

Warburton [wo:'ba(:)tn] npr. war-llcloud [wo:'|klaud] s widi. krigs|moln, -fara. -correspondent [-korispo'ndant] s
krigskorrespondent. -cry [-krai] s stridsrop, härskri; biidi. lösen.

ward [wo:d] I. s i. stadsdistrikt, rote, kvarter. 2. avdelning, sal, rum i sjukhus el. fängelse; se äv. casual 1.1. 3.
förmynderskap [be under be in ~ to a p. stå under ngns förmynderskap. 4. myndling, omyndig; skyddsling; ~ in
chancery [äv. ~ of court] se chancery 1. 5. åid. vakt [-hållning]; vård, skydd, uppsikt; nu blott i uttr. keep watch
and ~ hålla [god] vakt [o ver över]. 6. # vaktmanskap, garde. 7. % fängsligt förvar, häkte, fängelse. 8. åid. fäktn.
[-gard[ställ-ning];-] {+gard[ställ- ning];+} parad. 9. tekn. nyckelax; besättning, inrikte Mås. II. tr 1. &id. vaka
över, bevaka; skydda [from för]. 2. [vani. ~ off] fäktn. parera; biidi. avjvärja, -vända, hålla nöd &c på avstånd
(ifrån sig). 3. lägga in ngn på sjuksal; härbärgera, ge husvill tak över huvudet i härbärge.

war-dance [wo:'da:ns] s viidars krigsdans, warden [wo:dn] s 1. nu mest som ämbetstitel upp-, till|syningsman,
styresman, ledare, föreståndare, fängelse- &c direktör, guvernör, kommendant, slotts-, hamn- &c fogde, rektor
vid vissa colleges; fångvaktare, vaktkonstapel. 2. kyrko-värd [ = churchwarden]. 3. åid. vakt[are], väktare. 4. åid.
förmyndare; förvaltare; vårdare. ~ry [-ri],

Wardour Street [wo:'da stri:t] npr gata i soho, London, bekant för sina antikvitetsaffärer.

wardrobe [wo/droub] s 1. klädskåp isht i sovrum. 2. koii. garderob, förråd av kläder. 3. kungi. garderob, åid.
klädkammare i aiim. rv-dealer [-[-di:-la]-] {+[-di:- la]+} s klädmäkljare, -erska. ward-room [wo/drum] s
1.officersmäss, gunn-

rum. 2. X vaktrum, wardship [wo/djip] s 1. förmynderskap; be-
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skydd, förvar. 2. myndlingskap, [-omyndig-het[stillstånd].-] {+omyndig- het[stillstånd].+}

1. ware [wea] s 1. toil. e\. vani. pi. ~s varor; isht kram [ar. small ^[5]; the coster mongers call out their ~s]. 2.
koll. om hantverksalster, isht [-ke-ramik[varor],-] {+ke- ramik[varor],+} ler|gods, -kärl, fajans [ofta i sms.-.



earthenware, stoneware &c]; brown

2. ware [wea] I. a poet, se aware. II. tr aid., isht jakt. se upp (akta sig) för hinder &c, undvika [mest i imper. =
beware of ].

Wareham [ws'aram] npr. warehouse [ws'ahaus] I. s 1. [varu]upplag, nederlag, magasin; tuiipackhus; bonded ^
tullnederlag. 2. varuhus; åid. butik, bod. II. tr magasinera, lägga upp, lagra; lägga varor under tullförsegling, /v-
clerk [-kla:k] magasinsbokhållare. 'vman [-man, ws'arasman] s 1. magasinsförvaltare. 2. ylle- &c grossist. ~-rent
[-rent] s magasinshyra. warfarlle [wo/fsa] s 1. krig[stillstånd]; kamp, strid. 2. krigföring, stridsmetod[er]. 3.
krigstjänst; krigarliv, -ing [-rig] a krig|ande, -isk, stridande.

Wargrave [wo/greiv], Warham [wo/ram] nprr. war-horse [wo/hors] s 1. åid. stridshäst. 2.

[gammal] veteran av. biidi. wariiliy [ws'arijli] adv varsamt, försiktigt, -ness

[-nis] s varsamhet, försiktighet. Waring [we'arig] npr.

warlike [wo/laik] a 1. krigisk, stridslysten; krigsvan; tapper. 2. krigs-, krigar-, militär[-]; preparations
[krigs]rustningar. warlock [wo/lok] s åid. trollkarl, war-lord [wo:'lo:d] s iitt. fält-, krigsjherre. warm [wo:m] I. a°
1. varm [jfr hot; with av]; biidi. av. varmhjärtad, innerlig, hjärtlig [a ~ reception]: be (feel) ~ and comfortable
känna sig behagligt varm, ha det varmt och skönt; my feet are ~ jag är varm om fötterna; keep a seat ~ hålla
(inneha) en plats (syssla) under vakans; ~ from the cow spen-varm mjölk. 2. ivrig, angelägen, pigg [for om, på].
3. het, häftig, våldsam strid; het av sig, hetsig, hetlevrad, lidelsefull; farlig, riskabel plats; ~ corner av. ställe där
man slipper frysa i strid &c, varmt ställe; he is ~ i lek han är nära att hitta ei. gissa ngt, det 'bränns'; get (grow) ~
av. förivra sig; he will get it ~ han kommer att få det hett om öronen; give a p. a ~ reception (welcome) ta emot
ngn med varma servetter, göra det hett om öronen för ngn jfr 1.; make it (things) ~ for ap. göra det (livet) surt för
ngn; ~ work F het dust; styvt arbete. 4. F välimående, -bärgad, 'tät'. 5. om jaktspår färsk, ny. 6. varmblodig,
erotisk, sinnlig, lysten. 7. F hutlös, pepprad räkning. 8. åid. varm i kläderna, hemmastadd [in o.'s office &o]. II.
adv i vissa uttryck varmt [the sun shines III. tr 1. [upp]värma; ~ up (km.

over) värma upp mat som kallnat. 2. S o. dial, klå UPP> Prygla Eäv. ~ a p.'s jacket]. IV. itr bli varm[are]; värmas;
värma sig; ^ [up] biidi. bli varm i kläderna, komma i gång [äv. ~ to it]; ~ [up] to gå upp [med liv och lust] i; ~
[up] to o.'s subject av. tala sig varm; ^ to o.'s work komma riktigt i gång; ~ up to (towards) bli vänligare stämd
(hjärtligare) mot. V. s F uppvärmning; värme: have, (get) a rv värma upp sig [litet]; give t>.'s hands a ~ värma
händerna [ett tag]; ^ with se with 12. ^-blooded [-bL\Mid] a varmblodig äv. wiai. ~er [~a] s värmeapparat; vani. i
sms. -värmare [foot-warmer]. ~-hearted [-ha:xtid] a° varmhjärtad, hjärtlig. ~ing [-ig] s 1. [uppvärmning. 2. S
smörj, prygel, ^ing-pan [-igpæn] s 1. värmekrus, sängvärmare. 2. vikarie under vakans.

Warmington [wo:'m|igtan], Warminster [-insta] nprr.

war-monger [wo/mAgga] s vapenskramlare, krigshetsare.

warmth [wo:m£>] s 1. värme [jfr heat]; biidi. äv. hjärtlighet. 2. iver, glöd, nit. 3. biidi. hetta, hetsighet, häftighet.

warn [worn] tr 1. varna; varsko; påminna om ngt som bör uppmärksammas [of (about) för, Om; against för;
against doing; not to inf. varna för att jfr 2.; that om att]; ~ o/* av. fästa uppmärksamheten på, påpeka; ^ed by
experience vis genom (av) erfarenhet. 2. [-[upp]-mana,-] {+[upp]- mana,+} råda, förmana [to do jfr /,]; ~ away
uppmana ngn att ge sig i väg, köra bort; ~ off adv. ei. prep. uppmana ngn att hålla sig på avstånd, hålla ngn borta
från ngt-, utesluta, vägra ngn tillträde. 3. isht X [in]kalla till tjänstgöring. 4. åid. säga upp ngn [äv. ~ OUt]. /v-er
[-a] s 1. varnare; förmanare. 2. isht <£* varningssignal], ^ing [-ig] I. s 1. varning [against för ngt]; varnande
exempel, varnagel [let this be a ~ to you]; cry of ~ varningsrop; word of ~ varning[sord]; be a ~ of varsla om,
tyda på; give a p. fair ~ varna (varsko) ngn i tid, vederbörligen underrätta ngn, förbereda ngn på vad som komma
skall; take ~ låta varna sig, handla (bli) försiktigare en annan gång. 2. uppsägning; anmälan, meddelande på
förhand; give ~ säga Upp, om hyresgäst &G säga upp sig; send ~ äv. skicka bud i förväg; at a minute's ~ vilket
ögonblick som helst, utan betänketid, vi<i tillsägelse, på första vink jfr notice I. 3. II. a° varnande; varningsord.



~ing-bell [-igbel] s larm-, signalsklocka.

war-note [wo/nout] s poet. stridssignal.

warn't [wo:nt] P o. diai. för was not, were not.

war-office [wo/ro'fis] se War [Office].

warp [wo:p] I. tr 1. böja, kröka, göra skev (krokig) [the sun had ~ed the boards]; förvrida lem, anletsdrag. 2.
bildl. förivända, -vans-ka; vanställa, feltolka, snedvrida; leda på villovägar, förvilla ngns omdöme; locka, förleda
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£from [bort] från; to, into till]; påverka, göra partisk. 3. väv. varpa. 4. varpa, förhala. 5.

sätta jord under vatten för att göda den med sväm-lera. II. itr 1. om trä slå sig, bågna, krokna, bli skev (vind);
Midi. förvanskas. 2. åid. avvika, ledas bort från sin naturliga riktning, äv. bildl.; dragas, luta åt annat håll [to åt].
3. & varpa sig fram. III. s 1. väv. varp, ränning. 2. kastning, bågnande, vridning, buktighet hos trä &c, 3. biidii
skevhet, falsk inställning tm ngt, förvändhet, vrånghet. 4. »i» varp[tross]. 5. [ler]slam, svämlera.

war-llpaint [wo'/jpeint] s 1. indianernas krigsmålning. 2. F full stass, gala, -path [-pa:]?] s in-dianernas krigsjstig,
-stråt äv. bildl. [be (go) on the

warpll-beam [wo/plbiim] s väv. varp-, väv|bom. -ed [-t] o 1. skev, vind, böjd. 2. biidi. skev, förvänd; partisk, -er
[-a] s 1. varpjare, -er-ska. 2. varpa, -ing [-'ig] s 1. se warp III. 2. 2. väv. o. & varpning; se är. warp /., II. war-
piane [wo/plein] $ krigsflygplan.

warrant [wo'rant] I. s 1. garanti, säkerhet, borgen, stöd, hemul, ansvar för trovärdighet &o [for för]; bevis [of på];
I will be your ^ du (ni) kan göra det på mitt ansvar. 2. isht jur. fullmakt i olika bet.; befogenhet, bemyndigande,
tilljlåtelse, -stånd; stiftelseurkund; se attorney 4. 3. jur. order, förordning, beslut; häktningsorder [äv. ~ of arrest];
utmätningsutslag [av. ~ of distress]; ~ of caption efterlysning av brottsling; a ~ is out against him han är efterlyst
av polisen. 4. hand. lagerbevis kvitto [av. warehouse 5. hand. anvisning, utanord-ning. 6. se officer. II. tr 1.
garantera, [an-] svara (stå) för, gå i god för; gold kontrollerat [äkta] guld; I {I'll) ~ \_yOU] F paren-tetiskt det
försäkrar jag [dig (er)]. 2. bemyndiga, befullmäktiga [a p. to do a th.]; ge sitt stöd åt, försvara åtgärd. 3. om sak
rättfärdiga, berättiga, utgöra berättigad anledning för ngn [a p. in [doing] a th. (to do a be r^ed äv. ha [full] rätt
att. 4. in-, bejtyga, bevisa. 5. åid. skydda [from för; against mot], o^abie [-abl] a 1. försvarlig; tillåtjlig, -en,
berättigad åtgärd. 2. jaktbar hjort, ^ably [-obli] adv med fog (rätta), rättmätigt, med full rätt. [-i-/] s mottagare av
garanti (säkerhet, fullmakt, order), rättmätig innehavare. ~er [-a] s 1. en som går i god för ngt, försvarare av ngt
[of för, av]. 2. se ~or. ^-officer [-o'fisa] s grad mellan officer och underofficer, ung. proviant-, för-rådsiförvaltare;
flaggunderoffiGer. ~or [-o:, -a] s jur. borgesman, borgen. ~y [-i] s 1. lämnad garanti, säkerhet, ansvarsförbindelse
för fullgod vara. 2. [berättigad] anledning, giltig grund, stöd [for till].

Warre [wo:], Warren [wo'rin, -an] nprr.

warren [wo'rin, -an] s 1. kaningård; förr har-gård. 2. hist, djurgård. 3. kyffe, usel (trång) bostad, hål, näste.

Warrender [wo'rinda] npr. warrlfer [wo:'r|a] s kämpe, bekämpare [against mot, av], -ing [-ig] a kämpande; biidi.
stridig, oförsonlig, oförenlig. Warrington [wo'rigtan] npr. warrior [wo'ria] s utt. krigare, kämpe. Warsaw [wo:'so:]
npr Yarsjava, Warszawa. warll[-]ship [wo:'|J"ip] $ krigsjskepp, -fartyg.

- -song [-son] 5 krigs-, strids|sång. Warsop [wo'/fsap], Warspite [-spait] nprr. wart [wo:t] s vårta; utväxt. Warton
[wo:tn] npr. warty [wo/ti] a 1. vårtig. 2. vårtlik. war-whoop [wO'/hu:p] s isht indianernas krigsjtjut,

-gny.



Warwick *[wo'rik], ~shire [-J(i)a] nprr. wary [we'ari] a varsam, försiktig, på sin vakt

[of med, mot]; be ~ o/äv. akta sig för. was [woz; obetonat Waz] [imp. ind. (1. o. 3. pers. sg.) av be] var; mest i
pass. blev; he ~ glad han var (blev) glad; he ~ saved han var ei. blev räddad (räddades); the result ^ resultatet blev
(var); I wish I ~ ( = were) . . jag önskar jag var (vore); you ~ P du var. Wasbrough [wo'zbra] npr.

Wash [woj] npr; the o- vik på Englands östkust; jfr

wash III. 8. wash [woj] I. tr 1. tvätta; byka; skölja, spola; diska [äv. ~ up]; badda ögonen; Midi. rentvå [from
från]; ~ the dishes diska; ~ o.'s hands tvätta sig om händerna; gnugga sina händer; biidi. två sina händer; ~ o.'s
hands of ta sin hand ifrån, ej vilja ha att göra med; I my hands of it jag tvår mina händer; ~ o.'s dirty linen in
public Midi, ställa till offentlig stortvätt, göra upp sina mellanhavanden offentligt, ställa till scener (gräl) inför
allas ögon; ~ white vitmena; Midi. rentvå [ = [-whitewash].-] {+white- wash].+} 2. om vågor &o överjsvämma, -
spola, slå upp över [äv. ^ ovei']; slå [upp] mot; r^ed by the sea äv. omfluten av havet. 3. gräva, urholka [äv. ~
out; the water r^ed a channel]. 4. begjuta; fukta; with dew daggbestänkt.

ö. gruv. vaska; slamma. 6. mål. lavera, tuscha; färglägga; bestryka, överdraga [äv. ~ over]. 7. metall, plätera. 8.
med adr. <v CIS h O re ge ~ up b); ~ away tvätta (spola) bort; Midi. avtvå, utplåna; ~ down skölja ned mat; spola
[över] golv &o; tvätta [av], rengöra; out tvätta (skölja) ur kärl; tvätta ur aack; ed out urblekt genom tvättning;
biidi, utlevad, förbrukad, 'slut' se äv. I. 3.; ~ over spola (skölja) över; skölja ned mat; se äv. I. 2., 6.; ^ up a) diska
[av]; 6) spola i land, kasta (vräka) upp [på stranden]. II. itr 1. tvätta; byka; skölja, spola; diska [äv. ~ up]. 2. tvätta
sig. 3. om tyg &o tåla (gå) att tvätta, vara tvättäkta; F Midi. stå sig (bi), duga [till någonting], vara till någon
nytta; it won't <n< äv. det (den där

historien) går inte i mig. 4. sköljas, drivas,

kastas av vågorna [äv. med adv. el. prep. awayr in,
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into, off\ up]. 5. ~ off gå bort (ur) i tvätten. III. s 1. tvätt[ning]; byk[ning]; sköljning; tvagning; be at the ~ om
kläder vara borta på tvätt; get a ~ tvätta sig [ett tag]; give a «x/ to tvätta [av]; send to the ^ skicka bort på tvätt. 2.
konkr. tvätt, byk. 3. svall[våg], skvalp, bränning; kölvatten. 4. skolor, svinmat. 5. om 'dålig soppa 'blask',
'diskvatten'; om dåligt vin &o 'soppa', 'blask'; biidi. snack, strunt, galli-matias. 6. nppslamning, svämland. 7.
sumpmark, moras, myr. 8. grund vik; lagun. 9. Am. torr flodbädd. 10. mål. lavering; färgbelägg-ning, överdrag,
lager. 11. metall, plätering. 12. brygg. vört. 13. årblad. 14. S skenköp. 15. åid. tinktur; hår-, munjvatten;
skönhetsmedel. 16. t disk-, slask|vatten. Wash, rorkortn. för Washington. washllable [wo'Jjabl] a tvätt|bar, -äkta.
- -ball [-bo:l] 5 % tvålkula. - -basin [-beisn] isht Am. se wash-hand basin. - -bill [-bil] Am. se washing-bill. - [-
]board [-bo:d] s 1. tvättbräde. 2.

sätt-, skvätt|bord. 3. dial, golvpanel, fotlist. --bowl [-boul] s hand-, tvätt|fat. --cloth [-klo(:)J)] s disktrasa. - -down
[-daun] s över-sköljning, kali avrivning. - -drawing [-dro/ig] s mål. lavering; tuschritning, -er [-a] s 1. en som
tvättar [sig]. 2. tvätterska. 3. gruv. vas-kare. 4. tvättmaskin. 5. tekn. [-[underlags]bric-ka,-] {+[underlags]bric-
ka,+} packningsring. -erman [-aman] s isht kinesisk tvättare i Am. -erwoman [-awuman] s tvät-tjerska,-fru,-
gumma. - -hand [-hænd] a; ^ basin hand-, tvättjfat; ~ stand tvättställ; kommod, - -house [-haus] s tvättstuga,
brygghus. -iness [-inis] s vattnighet; widi. av. tunn-het.

washing [wo'Jig] I. s 1. tvätt[ning]; spolning; diskning; tvagning; biidi. rentvagning &c; se wash /., II. 2. konkr.
tvätt, byk. 3. pl. ~S an-vänt skölj-, disk-, slaskjvatten. 4. uppslam-ning, slam; ~s av. kräts. II. a 1. tvättande;
tvätt-. 2. tvättjbar, -äkta. 3. forsande, brusande; se &v. wash /., II. /v-basin [-beisn] s hand-, tvätt|fat. ~-bill [-bil] s
tvätt|nota, -räkning, <v-liouse [-haus] se wash-house. •stand [-stænd] se washstand. Washington [wo'Jigtan] npr.
washing-lltub [wo'JigjtAb] se wash-tub. -up [-Ap] s diskning; rengöring, -water [-wo:ta] s rent tvättvatten [jfr



wash-water]. Washita [wo'Jito:] npr; the ~ nod. washll-leather [wo'J|leöa] s tvättskinn; sämsk-8kinn. - -man [-
man] se washerman. - -off [-o(:)f] a icke tvättäkta färg. - -out [-aut] s 1. spolning; ~ closet vattenklosett. 2.
undergrävande, urholkning, erosion. 3. S bom; biidi. fjasko.. - -pitcher [-pitfa] s Am. handkanna för tvättvatten. -
-rOOm [-rum] s Am. toalett[rum]. -stand [-stænd] s tvättställ; kommod. - -trough [-tro(:)f] s gruv. vasktråg. - -tub
[-tAb] s bykkar; tvättbalja. - -up [-Ap] s 1. diskning. 2. gruv. vaskning. - -water [-wo:-

ta] s begagnat tvätt-, disk-, slask|vatten. --woman [-wuman] Am. se washerwoman, -y [-i] a vattnig, utspädd,
tunn av. biidi. wasn't [woznt] F sammandr. av Was not. wasp [wosp] s geting; nest getingbo [av. -nes t]. ~ish [-ij]
a° 1. getinglik; smal, smärt om livet. 2. retlig, argsint, giftig, frän. ~-waist [-weist] s getingmidja. ~y [-i] a 1.
getinglik. 2. rik på (full av) getingar. wassail [wo'seil, av. -si, wæ'seil] åid. I. s 1. dryckes-, supjgille, fest[ande].
2. slags julöl, mumma. 3. skål! II. itr pokulera, dricka, festa. ~-bowl [-boul] s dryckesbål. ~er [-a] s
dryckesbroder, rumlare. wast [wost, obet. wast] åid. 2. pers. sing. imp. ind.

av be var [thou wastage [wei'stidj] s 1. slösande [of med]. 2.

hand. &o spillage, minskning, vikt- &c förlust, waste [weist] I. a 1. nu mest om mark öde, ödslig äv. biidi.;
ödelagd; ouppodlad, ofruktbar; rs; land ödejord; lay ~ ödelägga, skövla; lie ~ ligga öde (i lägervall), ha råkat i
vanhävd. 2. om biprodukter &c oanvändbar, värdelös: avfalls- [~ products]; om varor felaktig, överbliven,
vrakad, utskotts-, vrak-; ~ energy +förlorad energi; material avfall; ~ paper makulatur, skräppapper; ~ steam
avloppsånga; ~ water spill-, avfallsivatten. II. tr 1. ödelägga, för|öda, -härja, skövla äv. biidi. 2. utmärgla, tära på,
för tära, -svaga, -störa [äv. ~ away]. 3. [för]slösa, ödsla (öda) bort, misshushålla med, låta förfaras, förstöra, -
nöta, [fÖr]spilla tid &c [on på ngn el. ngt; in, over på, med ngt; in doing]; we ~ed no time vi läto ingen tid gå
förlorad; o.'s time stalking prata bort sin tid; ~ breath (words) spilla ord [i onödan]; be r^d äv. vara till ingen
nytta, vara bortkastad. 4. förjsumma, -sitta tillfälle. 5. låta egendom förfalla, van|sköta, -hävda. 6. åid. förbruka,
begagna pengar; fördriva, tillbringa tid [in med]. III. itr 1. [äv. /v» away] om krafter <feo förtäras, avtaga, tyna
bort, försvagas, mattas; magra; the day dagen lider mot sitt slut. 2. om pengar &c förjslösas, -faras, -minskas,
gradvis uttömmas, sina, krympa ihop. 3. sport, nedbringa (få ned) sin vikt genom träning. 4. slösa: ~ not, want
not ordspr. den som spar han har. IV. s 1. slöslande, -eri, ödslande, misshushållning [of med]; ~ of time
bortkastad tid, tidsspillan; ~ of words (breath) [fåfängt] slösande med ord; cut to ~ eg. om tyg skära (ta) till
rundligt; go (run) to ~ om vatten rinna bort; förfaras, gå till spillo, förslösas; förfalla; råka i lägervall av. biidi.;
om trädgård växa igen; in mere ~ åid. till ingen nytta, alldeles förgäves; haste makes ~ ordspr. genvägar äro
senvägar. 2. jur. van|hävd, -vård av egendom; husröta. 3. bomulls- &c avfall, utskott, skräp, rester; makulatur. 4.
avlopp[srör]. 5. ntt. öken, ödemark; öde jord; öde vidd, sträcka,
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rymd; ~ of snow snövidder; ~ of waters ändlösa vatten, vattenöken [ar. watery 6. ngt åid. gradvis minskning,
slitning, nötning; biod-&c förlust. 7. t ödeläggelse, skövling, förstörelse. ^-basket [-ba:xskit] s avfalls-,
skräp|korg; papperskorg [ — --paper basket]. ^-bin [-bin] s soplår. ~-book [-buk] s band. kladd, anteckningsbok.
~ful [-f(u)l] a° 1. slösaktig, ödslande [of med]; oekonomisk me-tod; ~ practices slös|eri, -ande. 2. vani. blott om
pers. ei. djur härjande, ödeläggande, /^fulness [-f(u)lnis] s slos'aktighet, -eri. ^ness [-nis] s om land ödslighet;
ofruktbarhet; vanhävd. ~-paper [-peipa] s makulatur; ~ basket papperskorg, ^-pipe [-paip] s avloppsrör. [-a] s 1.
plundrare, skövlare. 2. slösare [of med], 3. utskott[svara]; felfabrikat. 4. S odåga, förtappad varelse, avskum. o^-
silk [-silk] s avfallssilke. ~thrift [-Jjrift] s >fc slösare. ~-water [-wo:ta] s spillvatten; kon-denseringsvatten. ^-wool
[-wul] s avfallsull. wastlling [wei'st|ig] s 1. skövling, härjning. 2. slös|ande, -eri, misshushållning. 3. gradvis
minskning, slitning; av[tynande, -mattning; förtvinande; sammankrympning. 4. sport, viktminskning genom
träning, -rei [-rai] s 1. utskott, avfall, mindervärdig produkt. 2. odåga, lymmel; gatpojke. 3. slösare. Wat [wot]
kortnamn för Walter. watch [wotj] I. s 1. abstr. vakt[hållning] äv. X bevakning, uppsikt; be on the ~ stå på vakt;



stå på lur, speja, spana, hålla utkik [for efter]; keep [a ei. the] ~ hålla vakt [of, on, over över]. 2. konkr. isht 4>
vakt; [vakt-] post [vani. sentinel]; koll. vakt[manskap], bevakning; förr stadsvakt; väktare; the Black Woo 'Svarta
gardet' skotskt regemente; set a ~ sätta ut vakt (post[er]). 3. isht <£• vakt tid; ~ and ~ vakt om vakt; ~ below (off)
frivakt: middle ~ hundvakt mellan 12—4 f. m.; morning n^, morgonvakt mellan 4—8 f. m. 4. [fick]ur, klocka;
set o.'s ~ ställa sin klocka [by efter]. 5. [-va-ka[nde];-] {+va- ka[nde];+} likvaka. 6. bibi. nattvakt; the ~ of the
night utt. nattens timmar. 7. åid. vaket tillstånd [ = wakefulness]. II. itr 1. vaka [over över; with hos]; ~ and pray
vaka och bedja. 2. isht X hålla vakt, stå (gå) på vakt (post), vakta. 3. hålla utkik, [stå och] vakta, -I-vänta, lura,
spana [for på, efter]; ~ for äv. avvakta, passa på tmraiie; ~ out Am. se upp; ~ over vakta [över], be-, över|vaka. 4.
-i om boj vaka, flyta. 5. åid. vara vaken [ = be aivake]; hålla sig vaken [ — keep awake]. III. tr 1. bevaka, vaka
över; vakta, valla får. 2. ge akt på, hålla ögonen på, följa med blicken, noggrant iakttaga, observera, betrakta, se
oaviåtet på, följa med händelseförlopp, se [they ~ed him sink]; ~ o.'s opportunity passa [på] tillfället; ^ o.'s time
bida sin tid; ~ed by detectives skuggad av detektiver; ~ed pot never boils ordspr. för den som väntar blir tiden
lång;

a p. in (out) hålla ögat på ngn ända tills han hunnit in (ut), se' efter ngn. 3. vaka vid (hos) ett lik (en död). ^-alarm
[-ala:m] s larmklocka, s^-bell [-bel] s 1. skeppsklocka. 2. lann-, stormjklocka. ~-bill [-bil] s vaktrulla. -box [-
boks] s vakthus; isht kolon, polisvaktkur. ~-case [-keis] s boett På ur. ^-chain [-tjein] s klockkedja. ~-dog [-dog] s
gårdvar, bandhund. ~er [-a] s 1. en vakande, vakare. 2. bevakare; iakttagare. 3. vakt äv. väktare. 4. sjukvårdare;
sköterska. ~-fire [-faia] s vakteld. ~ful [-f(u)l] a° 1. vaksam, på sin vakt, påpasslig, varsam, uppmärksam, akt-
givande [against mot; of for på]. 2. åid. va-k|en, -ande, sömnlös, ^fulness [-f(u)lnis] s vaksamhet &c se, föreg. /v-
glass [-glcus] s 1. klockglaS på fickur. 2. åid. <£• Vaktglas timglas, ^-guard [-ga:d] s klock|snodd, -kedja. -gun [-
gAn] s -t* vaktskott. ~-hand [-hænd] s [ur]visare. house [-haus] s 1. vaktjhus, -stuga. 2. Am. o. kolon, poiisarrest.
~ing [-ig] 5

1. vaka[nde]; vakt[ande]; övervakande &c se watch II., III. 2. sömnlöshet, ^-keeper [-[-ki:-pa]-] {+[-ki:- pa]+} s
isht vakt. ~-key [-ki:] s urnyckel. -light [-lait] s natt|ljus, -lampa, smaker [-meika] s 1. urmakare; shop urjma-
karverkstad, -affär. 2. S klocktjuv. ^making [-meivkig] s urmakeri. ~man [-man] s 1. nattvakt. 2. åid. stads-,
brand|vakt; skilt-vakt; post; väktare. ~-night [-nait] s metodisternas nyårsvaka. ^-pocket [-povkit] s klock-ficka.
~-spring [-sprig] s urfjäder. /v-stand [-stænd] s klockställ. ^-string [-strig] s klock-snodd. ~-tower [-taua] s vakt-,
utkiks-, vårdj-torn. ^-trinket [-tri'gkit] s berlock. /x,word [~wa:d] s 1. åid. fältrop, lösen [= password],

2. biidi. paroll, lösen, slagord. ~work [-wa:k] s mest i pi. urverk.

water [wo/ta] I. s 1. vatten i olika bet. [a glass of pi. är. vattenmassor; farvatten; böljor; amount of ~
vattenmängd; body of ~ vattenmassa; drop of ~ vattendroppe; river of ~ bibi. vattubäck; sheet of ~
vattensamling, -spegel; surface of the ~ vatten|yta, -bryn, -spegel; the'^s of forgetfulness glömskans flod; the ~ of
life a) livets vatten; b) if- eau-de-vie; bread and ~ vatten och bröd; table ~ bordsvatten; ~ bewitched F svagt te,
teblask; utspädd (svag) spritdryck; dead ^ kölvatten; of the first ~ eg. om diamant el. pärla av renaste vatten av
bästa kvalité, ftv. bildl. o. ofta förklenande [a swindler of the first (purest, rarest) <v,]; fresh ~ friskt ei. nytt
vatten; sötvatten; holy »v vigvatten; hot ~ äv. varmvatten; plain ~ vanligt [dricks]vatten;stfro»^ åid. spritdrycker;
thermal varma källor; ~ wave vattenondulering av hår; that brings (raises) the ~ to his mouth det vattnas i
munnen på honom [när han ser det]; cast o.'s bread upon the
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på lön (vinning); cross the ~ fara över havet (sjön, ar. Temsen); deliver me out of great r\jS bibi. rädda mig ur de
stora vattnen (d.v.s. nöden); drink {take, go to) the ~s dricka brunn, besöka en brunnsort; fish in troubled fiska i
grumligt vatten; get into deep ~[s] biidi. ta sig vatten över huvudet, komma in på ett vidlyftigt ämne; get into (be
in) hot ~ biidi. få (ha) det hett om öronen, råka illa ut, komma i klämma; hold ~ om brunn hålla vatten; vara tät,



hålla tätt; Midi. om argument o. d. vara hållbar, hålla, duga: keep o.'s head above ~ mest biidi. hålla sig uppe,
dra[ga] sig fram; keep out the ~ utestänga vattnet; & hålla läns; make ~ läcka, ta in vatten; kasta vatten urin [ar.
pass make a hole in the o* S [gå och] dränka sig; pour oil on the f^s gjuta (hälla) olja på vågorna är. biidi.; still
isjS run deep ordspr. i det lugnaste vattnet gå de största fiskarna; struggle in great bibi. kämpa i stora vatten (d. v.
s. med stora svårigheter); take [in] ~ ta in vatten, läcka; take the ~ om fåglar &o gå ned på ([ut] i) vattnet; gå
ombord; om fartyg sjösättas; se äv. drink the throw cold ~ on biidi. komma med (som) en kalldusch över; written
in (on) rv skriven i vatten, fort utplånad (glömd); at the edge i vattenbrynet; by ^ sjöjle-des, -vägen; anfall» från
sjösidan; in deep ~[s] biidi. på farliga djup, i trångmål (fara); in low ~ biidi. i svårigheter, i penningnöd; on the ~
av. till sjöss; om skeppslast på väg (sjön);

on the brain (head) iak. hjärn-, huvudjvat-tusot; on this side [o/*] the ~ på denna sidan havet (sjön, av. Temsen);
under ~ äv. nere i vattnet; biidi. i svårigheter, 'under isen'; upon the face of the bibi. Guds ande svävade över
vattnet. 2. tårar. 3. Skotti. flod. 4. vattring på tyg. 5. F vattenfärg; akvarel* ler. 6. börs. fingerat kapital skenbart
höjt genom fingerad aktieemission. II. tr 1. vattna i olika

bet. 2. fukta, blöta, [genom]dränka. 3. utspäda [av. ~ down]. 4. om fartyg &o låta taga in (förse med) vatten. 5.
isht i pp. vattra siden. 6. börs. öka aktiekapital genom fingerad nyemission. III. itr 1. om hästar &c vattnas,
dricka. 2. vattna sig, vattnas; his mouth (teeth) r^ed det vattnades i munnen på honom [at vid; for efter; av. it
made his mouth 3. om »gon rinna; tåras. 4. om fartyg &o ta[ga] in (fylla på) vatten. 5. dricka brunn. ~age [-ridg]
* sjötransport, o*<-appl6 [-ræpl] s bot. kaneläpple. ^-bailiff [-beixlif] s 1. fiskeriin-tendent. 2. åid. tullbesökare,
/v-bearer [-bsara] 8 1. vattenjbärare, -dragare. 2. astr. the W*\* Vattumannen, ^-beetle [-bi:tl] s zooi. dykare.

magsyra, ^-bucket [-bA%kit] s vattenjämbar, -hink. r^-bug [-bAg]szooi. vattenskinnbagge.

Waterbury [wo:'tab(a)ri] I. npr. II. s w\> siags fickur.

waterli-butt [wo:'tajbAt] s öppen vattentunna för regnvatten. - -carriage[-'kævrid$] s 1. vatten-, sjöj-transport. 2.
vatten|led, -väg. - -carrier [-[-kæ"-ria]-] {+[-kæ"- ria]+} se - -bearer 1. - -cart [-ka:t]s vattenjkärra, -vagn; isht gatu
vattnings vagn. - -cask [-ka:sk] s vattenjfat, -tunna. - -clock [-klok] s vatten-ur. - -closet [-klovzit] s vattenklosett,
W. C.

- -cock [-kok] s vattenkran. - -colour [-kAla] s 1. vani. pi. vattenfärg. 2, akvarell Eäv. ~ painting]. 3.
akvarellmåleri[et]. - -colourist [-kA^larist] s akvarellmålare, -ist. - -conduit [-ko'ndit, -kAxn-] s vattenledning, -
course [-ko:s] s 1. vattendrag; kanal. 2. flodbädd; strömfåra. • -craft [-kra:ft] s fartyg äv. koii.

- cress [-kres] s bot. käll-, vattenikrasse. • -crowfoot [-krou'fut] s bot. grodnate. - -cure [-kjua] s hydroterapi;
vattenkur; ^ establish-

Arment vattenkuranstalt. - -dog [-dog] s 1. hönshund för vattenfågel; vattenvan hund; åid. pudel. 2. F gammal
van sjöjbjörn, -buss; styv simmare. 3. zooi. havshund, hundhaj; av. vattenråtta; Am. slags salamander. - -dressing
[-dre'sig] s iük. kallvattensomslag. - -drinker [-drigka] s 1. absolutist, nykterist. 2. brunnsgäst. -er [-ra] s 1.
vattnare. 2. vattenhäm-tare. -fall [-fo:l] s vattenfall, fors. - -finder [-fainda] s slagruteman. - -flag [-flæg] s bot. gul
svärdslilja. - -flood [-fUd] s vattuflod; översvämning. - -fly [-flai] s zooi. [sjö]slända. -fowl [-faul] s vattenfågel
av. kon. - -gage [-geidj] se - -gauge. - -gate [-geit] s 1. vattenport. 2. passage för sjöfart. 3. åid. slussport. - -gauge
[-geidg] s tekn. vattenmätare; vattenståndsvisare på ångmaskin. - -glass [-gla:s] s 1. kem. vattenglas. 2. vattenur.
- -gruel [-grual] s vattvälling. - -hen [-hen] s ?.ooi. rör-, sump|höna. - -hog [-hog] s zooi. vattensvin, capybara. - -
hose [-houz] s vattenslang. • -ice [-rais] s glass utan tillsats £= plain iceJ. -iness [-rinis] s vattnighet; biidi. äv.
tunnhet.

watering [wo/tarig] s 1. vattnjing, -ande. 2. blöt|ande, -läggning, indränkning. 3. utspädning med vatten. 4.
brunnsdrickning, badsejour. 5. vattring; se äv. water II., III. -can [-kæn] s vattenkanna för vattning. <x*-cart [-
ka:t] se vmter-cart. ~-place [-pleis] s 1. vattningsställe. 2. & vattenhämtningsställe. 3. hälsobrunn, brunns-,
bad[ort. ~-pot [-pot] se —can. trough [-tro(:)f] s vatten-, vatt-ningsjho.

waterilish [wo/tajrij] a° 1. vattnig; vattenj-aktig, -haltig, utspädd; biidi. äv. tunn, urvattnad. 2. fuktig, våt, immig.



- -jacket [-[-dgæ^-kit]-] {+[-dgæ^- kit]+} s tekn. vattenmantel, kylare. - -junket [-djA^gkit] s zooi. strandvipa [=
sandpiper].

- -laid [-leid] a & kabelslagen, -less [-lis] a vattenlös, tom, uttorkad. - -level [-levl] s 1.
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vattenstånd, -höjd, -linje. 2. tekn. vattenpass, -våg. - -lily [-liNli] s bot. näckros. - -line [-lain] s vattenlinje, -gång;
light ~ lägsta vattenlinje för fartyg utan last, -logged [-logd] a

1. om båt som läcker full av vatten, översvämmad, i marvatten. 2. om stock &c genom|dränkt, -frätt, sur,
vattensjuk.

Waterloo [wo:talu:', attr. ---] npr; meet o.'s ~

gå sin undergång till mötes, waterll-main [wD/talmein] s huvudrör i vattenledning. -man [-man] 5 1. färj-,
båtjkarl; roddare.

2. vattenjbärare, -pumpare; kranskötare i vattenledningsverk. 3. vattnare av droskhästar; passopp vid
droskstation. 4. mytoi. vattenande, sjörå, -mark [-'ma:k]s 1. vatten|märke, -linje,-stånd; widi. [gräns]punkt. 2.
vattenstämpel i papper.

- -meter [-mi:ta] s vattenmätare tin vattenledning. - -mill [-mil] s vattenkvarn. - -nymph [-nimf] s 1. vattennymf,
najad. 2. bot. vit näckros. - -ordeal [-ro:"dial] s hist, vattenprov gudsdom. --ouzel [-ru:zl] s zooi. strömstare, --pail
[-peil] s vattenämbar, -hink. - -pipe [-paip] s 1. vattenpednings]rör. 2. vattenpipa. --pitcher [-pitja] 8 handkanna,
vattenkrns. - -plane [-plein] s flyg. hydroplan, sjöplan. - -plant [-pla:nt] s bot. vattenväxt. - -plate [-pleit] s

värme.fat, -tallrik med dubbel botten för varmt vatten. - -pot [-pot] s 1. vattenkruka. 2. vattenkanna [= watering-
pot]. - -power [-paua] s vattenkraft. - -pox [-poks] s iak. [-vatt[en]-koppor.-] {+vatt[en]- koppor.+} - -pressure [-
preja] s vattentryck, -proof [-pru:f] I. a vattentät; om tyg av. impregnerad. II. s vattentätt (impregnerat) tyg ei.
plagg; regnjrock, -kappa. III. tr göra vattentät; impregnera; <^ed av. klädd i regnrock. -proofing [-pru:xfig] s
impregnering av tyg. - -ram [-ræm] s tekn. hydraulisk vädur, akvapult. - -rat [-ræt] s vattenjråtta, -sork.

- -rate [-reit] s vattenavgift. - -ret [-ret] tr Vattenröta lin. - -rOCket [-rOxkit]s fvrverk. vatten-svärmare. - -rose [-
rouz] 5 åid. näckros, -shed [-Jed] s geogr. 1. vattendelare. 2. flodområde.

- -shoe [-Ju:] s vattenskida. - -shoot [-Ju:t] s stuplränna, -rör. -side [-said] s strand[brädd].

- -skin [-skin] s vattensäck, --snake [-sneik] s sjö-, vattenjorm. - -soaked [-soukt] a vatten-dränkt, uppblött. - -
soldier [-souldga] s bot. vattenaloe. - -spider [-spaida] s zooi. vatten-spindel. -spout [-spaut] s 1. stuprörsmynning,
avlopp[sränna]. 2. meteor, skydrag; störtregn.

3. åid. vattenstråle. - -spring [-sprig] 5 källsprång, källa. - -sprite [-spiait] s vattenande, näck, sjöjungfru. - -supply
[-saplai] s 1. vattenförsörjning, -tillförsel. 2. vattentillgång.

- -table [-teibl]s byggn. sockelavsats; vattenlist.

- -tank [-tægk] s vattenbehållare, -cistern, -tank. - -tap [-tæp] 5 vattenkran. - -thrush [-JdtaJ] s zooi. strömstare, -
tight [-tait] a vattentät. - -tower [-taua] s vattentorn. - -tub [-Ub] s vattenjtunna, -så. - -vole [-voul] s vattenjråtta, -
sork. - -wagtail [-wæ/gteil] s

sädesärla. -ward[s] [-wad, -z] adv [ned] mot vattnet. - [-]way [-wei] s <£• 1. far|vatten, -led; segelränna. 2.
hamninlopp. 3. vaterbord. --weed [-wi:d]sbot. vattenväxt; isht vattenpest.—wheel [-wi:l] s 1. vatten-, kvarn|hjul.
2. åid. skovelhjul. - -witch [-witj] s 1. Am. slagruteman [ = water-Jinder]. 2. zooi. stormfågel av. namn på andra



fåglar. •works [-wa:ks] s pi. I. vattenledningsverk. 2. åid. vattenkonst. 3. S tåreflod; turn on the ~ F ta till lipen,
börja gråta. - -worn [-WO:n] a om stenar o. d. [av]nött (slät-slipad) av vattnet, -y [-ri] a° 1. vattnig, fuktig, våt;
vattenaktig; vatten-ånga; ~ sky regn-diger himmel; ~ ioay poet. hav, böljor. 2. utspädd, tunn; biidi. äv. urvattnad,
fadd. 3. vattenrik, -fylld; om ö o. d. omgiven (sköljd) av vatten (vågorna); Jind a ~ grave poet. finna sin grav i
vågorna. 4. tårfylld. Watford [wo't|fad], Watling [-lig], Watson [-sn], Watt [-] nprr.

Watt [wot] S elektr. Vatt.

Watteau [wo'tou] npr.

1. wattle [wotl] I. s 1. kon. gärdsgårdsstör[ar], ris, ribbor, gärdsel [av. ~s]; risflätning, flätverk; ~ and daub
kvistflätning med rappning byggnadsmaterial. 2. dial, spö, käpp, Stör. 3. dial, gärdsgård; ris[gårds]hag [ =
hurdie]. 4. Austral, slags akacia. II. tr bygga (hopjfläta, -binda, täcka, inhägna) med flätverk.

2. wattle [wotl] s zooi. slör hos tupp; skäggtöm, mun tråd hos fisk; Skägg hos get.

wattllle-work [wo'tl|wa:k] s flätverk, risflätning. -ing [-ig] s 1. [hopjflätning se 1. wattle. 2. se vmttle-work.

Watts [wots] npr.

Watty [wo'ti] npr kortnamn för Walter.

Wauchope [wo/kap], Waugh [wo:] nprr.

waul [wo:l] itr jama; om barn skrika, gasta.

wave [weiv] I. s 1. våg av. fys. o. biidi., bölja; bränning; pi. poet. av. havet; cold ~ köldvåg; heat-*w värmebölja;
the <^>s of passion lidelsens vågor. 2. om terräng &c våg|ighet, -form, -linje; om tyg vattring, flammighet,
sicksackmönster. 3. vinkjning, -ande, vink, vift-njing, -ande, svängjning, -ande, gest [a ~ of the hand (hat)]. 4.
hårondulering £permanent II. itr 1. bölja, gå i vågor; om sädesfält äv. vaja, vagga; om flagga &c vaja, fladdra [in
the wind]] om hår falla (ligga) i vågor; om terräng &c beskriva en vågrörelse, höja och sänka sig. 2. vinka [to åt].
3. om näsduk &c viftas, svängas. III. tr 1. vinka med o.'s hand]; vifta med, svänga [med], svinga svärd; vinka
farväl [av. ~ to a p. to do]; -v; aside vinka bort ngn, biidi. avjvisa, -färda, nonchalera; ~ back vinka tillbaka; ~ a p.
nearer vinka ngn till sig; ~ off (away) vinka bort, visa ifrån sig. 2. göra vågig; ondulera hår. ~-beaten [-bi:tn] a
piskad av vågorna. ~d [-d] a 1. vågjformig, -ig; böljande hår. 2. om tyg vattrad, flammig. •length [-legf>] s
våglängd.
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utan vågor, slät, jämn, stilla, orörlig. ~!et [-lit] s liten våg, krusning. ~-like [-laik] a o. adv våglik[t], vågformig[t].

waver [wei'va] itr 1. om låga &c fladdra, flämta, skälva; sväva, irra, svänga av och an. 2. om trupper vackla,
svikta, [vilja] ge vika; biidi. av. tveka, vara (bli) vankelmodig. 3. växla, variera Ebetween mellan]. ~er [-ra] s en
vacklande, obeslutsam, ^ing [-rig] I. s vacklan, vankelmod, tvekan. II. a° vacklande, vankelmodig, tveksam [se
av. waver].

Waverley [wei'vali] npr; the ~ Novels romaner av Walter Scott.

wavery [wei'vari] a vacklande; fladdrande; skälvande; ostadig.

wavlliness [wei'vi|nis] s våg|ighet, -form, -rörelse, böljande, -y [-] a° 1. våg|ig, -formig; böljande hår &c. 2. biidi.
ostadig, vacklande [ = wavering].

wawl [wo:l] se watd.

1. wax [wæks] itr 1. isht om månen tilltaga, växa [motsats: wane]; ~ and wane t>udi. gå upp och ned, växla,
skifta. 2. åid. ei. utt. bli old {angry)].



2. wax [wæks] s S vredesutbrott, ilska Efo in (get into) a

3. wax [wæks] I. s 1. vaxiaiim.; bivax [ = [-beeswax];-] {+bees- wax];+} örvax [ = ear-waa;]; av. attr. candle]; as
close (tight) as ~ orörlig, orubblig, biidi. av. tyst som graven; mould like ~ biidi. forma (hantera) som vax, linda
kring sitt finger; stick like ~ vara efterhängsen (klänga sig fast) som en kardborre. 2. lack [ = [-sealing--wax].-]
{+sealing- -wax].+} 3. skomakarbeck. II. tr 1. vaxa; bona golv; *^ed leather vaxläder. 2. polera möbler. 3. skom.
becka. -^-candle [-kændl] s vaxljus. vv,-chandler [-tjcr.ndla] s vaxljusstöpare. -cloth f-klo(:)f>] s vaxduk. <%,-
doll [-dol] s vax-docka. o^en [-n] a 1. [gjord] av vax, vax-[/v image; dock vani. wax]. 2. vax|lik, -blek. 3. mjuk
[som vax], plastisk. ~-end [-end] s skom. becktråd, finess [-inis] s vaxighet. ~ing [-ig] s vaxning &c se 3. wax II.
flight [-lait] s vaxljus. ~-myrtle [-ma:tl] s bot. vax-buske. nw-painting [-peiNntig] s vaxmåljeri, -ning. /v-paper [-
peipa] s vaxpapper. ^-taper [-teipa] s vaxstapel, *vwing [-wig] s zooi. sidensvans, ^work [-wa:k] s vaxfigur[er];

äv. vaxkabinett, panoptikon. ^-worker [-wa:ka] s 1. vaxmodellerare. 2. zooi. vaxbi.

1. waxy [wæ'ksi] a 1. vax|artad, -lik[nande], vax-; mjuk som vax av. biidi. 2. vaxblek, sjukligt blek.

2. waxy [wæ'ksi] a S ilsken, uppretad.

1. way [wei] s 1. isht abstr. väg i bet. kosa, bana, färd, fortgång, riktning, håll, [rätt el. orätt] led [can you

tell me the nearest to the Strandf we went the same «%»]; ofta biidi. utväg, möjlighet se äv. 4., 9.; i en mångfald
idiomatiska uttryck ss. A. med verb allow a p. his own låta ngn få sin vilja fram; ask the (o.'s) oj fråga efter
vägen;

be in a p.'s ~ vara (stå) i vägen för ngn av biidi.; be in a fair ~ to inf. vara på god väg att [av. be in the ~ of]; beg
o.'s ~ tigga sig fram; clear the ~ bana väg, gå ur vägen; cut o.'s ~ hugga sig en väg, slå sig igenom (fram); eat o.'s
~ through äta sig igenom; fight o.'s rv/ kämpa sig fram, widi. &v. arbeta sig upp; find o.'s (the) ~ finna vägen,
hitta [vägen], leta (ta) sig fram; smyga sig in äv. biidi. [to till; into [in] ij about i, bland]; find some (a) ~ biidi.
hitta på en utväg; force o.'s nu kämpa (slå) sig fram, bryta igenom (sig in) [into i]; get o.'s ~ se nedan have; get
in[to] the of a) sätta sig in i, vänja sig vid, få för vana att; b) vänja ngn vid ngt; get out of the ~ a) gå ur vägen, ge
sig av; b) göra sig av med, bli kvitt; get out of my ~ gå ur vägen för mig; give ~ ge plats, gå ur vägen, vika
[undan], väja, biidi. av. ge vika (efter), falla till föga; lämna insteg åt, hänge sig åt förtvivlan ào [to åt, för]; om
kurser o. d. vika; svikta, svika Ehis voice gave <v»]; springa, brista; ro undan, sätta fart; go a long ~ about
(round) göra (ta) en lång omväg; go a long (great) ~ bfldi. räcka långt, förslå, bidraga väsentligt [ito, towards
till]; go o.'s ~ åid. gå sin väg, gå [bort] [dial. o. P go o.'s ~s]; go out of o.'s (the) ~ vika av från sin väg, göra en
omväg (avstickare); widi. göra sig omak rar ngns skuii, besvära (anstränga) sig, lägga an på att [go out of o.'s to
be rude]; are you going my går du (ni) åt samma håll (samma väg) som jag? go the right (wrong) ~ to work gå
riktigt (oriktigt) tillväga; go the wrong ~ om föda komma i fel strupe; have (get, be allowed) o.'s [own] ^ få sin
vilja fram, få det som man [själv] vill, få sköta sig själv; let it have its ~ låta saken ha sin gång; fate will have its
~ ingen undgår sitt öde; hold (keep) o.'s ^ fortsätta [sin väg], gå på; hold (keep) ~ åid. hålla jämna steg [with
med]; keep out of the ~ hålla sig undan (borta); know the ~ äv. hitta [vägen]; know o.'s about känna till vägarna
åt olika håll; biidi. kunna reda sig, klara sig; lead the ~ gå före [och visa vägen], ta ledningen av. biidi.; light a p.
the lysa ngn [på väg]; look the other ~ titta åt ett annat håll, inte låtsas se; look nine vinda förfärligt [med
ögonen]; lose o.'s (the) ~ gå vilse (fel), förirra sig; make bereda (ge) plats, lämna rum, gå undan [for för, åt]; röra
sig (gå) framåt, avancera; få insteg; biidi. göra framsteg se av. 8.; make good (little) ~ gå hastigt (långsamt)
framåt; biidi. göra stora (små) framsteg; make o.'s ~ gå (komma, ta sig) fram, bana sig väg, styra färden [to till];
biidi. arbeta sig upp, slå sig fram, göra karriär, slå igenom [make o.'s ~ in the world]; make o.'s own ~ själv bryta
sig en bana; make the best of o.'s <\* gå (komma) fram så fort som möj-
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ligt; pay o.'s ^ betala för sig; betala (bära) sig; push o.'s ~ knuffa (tränga) sig fram; put a p. in the (a) of Midi.
bereda ngn tillfälle (möjlighet) till, förhjälpa ngn till; utsätta ngn för risk [äv. med to inf.]; put a p. On his följa
ngn ett stycke pà väg; put o. s. out of the (o.'s) ~ göra sig besvär (omak) [for a p. för ngns skull]; put a p. out of
the ~ undanröja, bringa om livet, jfr äv. föreg.; see o.'s ~ se vägen framför sig, se var man går; biidi. se en lösning
(möjlighet, utväg), finna sig till rätta, veta råd, se sig i stånd att; I don't see my av. jag vet mig ingen råd, jag ser
ingen möjlighet [to till; av. to do[ing~§; see a p. on his ~ följa ngn [på väg]; set a p. on his ~ se ovan put etc.;
Stand in a p.'s' o* se ovan be &c; take the ~ av. bege sig, fara [to till]; take o.'s ~ ge sig av (i väg), vandra, färdas;
take o.'s own ~ Midi, gå sin egen väg; win o.'s arbeta (tjäna) sig upp; win o.'s ~ [in]to äv. lyckas vinna (uppnå);
work o.'s ~ arbeta sig fram (in); & arbeta ombord mot fri resa. B. i ad-verl>- el. prepositionsuttryck ~ about
omväg; all the ~ äv. ända [from från; to till]; all this ~ äv. ända hit; any ~ av. [på] vilken led som helst, se av. 4.;
both, ~s äv. i båda riktningarna; by the ~ nära (vid, intill) vägen; under (på) vägen [ = as w>e &ogofa i
förbigående (parentes) [sagt], apropå; by ~ of via, över [ — vid]; i stället för, 6om, till [by ~ of apology]; by ~ of
introduction inledningsvis; he is by ~ of knowing F han anses (låtsar sig, äv. brukar) ha reda på; down Essex ^ F
ner åt Essex till (Essexhållet); each ~ äv. i vardera riktningen; either ~ av. i båda riktningarna; in a p.'s ~ komma i
ngns väg; inom räckhåll för ngn; i vägen för ngn; in o.'s

det hållet, däråt >e av. 4., på den leden; this

Appiska vägen, Yia Appia; the Milky astr. Vintergatan; permanent ^ järnv. banvall; the Wr>u of the Cross eg.
korsets väg korsvägsandakt bildserie skildrande Golgatavandringen; ~ OUt

utgång jfr 1. B. 4. sätt, vis, metod [the right of doing (to do) a th.]; that ~ på det sättet (detta sätt) [vani. in that it
looks that det ser så ut; is this the ~ you show your gratitudef är det så du (ni) visar din (er) tacksamhet? that's the
~ to do it så skall det gå till; I don't like the
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leverne; persons egenhet [he has such odd ~s]; the good old de gamla goda sederna; he has a [little] ~ of ..-ing
han har en egendomlig vana (benägenhet) att; have a ~ with one ha ett vinnande sätt, imponera; learn bad lära
[sig] odygd. 6. affärsbransch, fack, gebit, specialitet [hunting is not (does not lie) in my in the oil ~ i
oljebranschen.

7. yanl. med adj. tillstånd, belägenhet, levnads-förhållanden, villkor; be in a bad (poor) ~ biidi. vara inne på orätt
väg, vara illa däran, vara sjuk (klen), ha det illa (skralt) ställt; be in a [great] ^ F vara ängslig (uppskakad); she
was quite in a ~ about it hon var riktigt upprörd (förargad) över det; in the family ~ i grossess; be in a large ~ of
business driva affärer i stor »kala (i stort); in a small <%/ i liten skala, äv. i små omständigheter. 8. fart, gång;
gather ~ börja göra fart; have ~ on ha [god] fart; under ~ i fart, i gång, i rörelse; get under ~ av. lätta, avjsegla, -
gå; biidi. komma (få) i gång; make ~ göra (sätta, skjuta) fart. 9. pi. and means [-[erforderliga]-] {+[erforder-
liga]+} medel, möjligheter, resurser, hjälpkällor; mått och steg, utvägar; penningmedel; pari. budget, anslag;
Committee of and Means budgetkommitté, ung. bevillningsutskott. 10. pi. 'v/S stapelbädd, slip.

2. way [wei] adv Am. o. Nordengi.f = away]; up långt (högt) upp[e].

3. way [wei] interj un häst p[t]ro!

wayll-bill [wei'|bil] s plan rar resrutt; godslista. -bre[a]d [-bred] s bot. groblad, -farer [-feara] s vägfarande,
vandrare, -faring [-fsarig] a na. vägfarande, vandrande, -faring-tree [-[-fearig-tri:*]-] {+[-fearig- tri:*]+} s bot.
olvon. -lay [-lei7, --] tr ligga (lägga sig) i försåt för, lura på, över-, an|falla ngn försåtligt; uppsnappa, -layer [-
lei'a, ---] s stråtrövare, -man [-man] s järnv. banarbe-tare. - [-]mark [-ma:k] s vägjmärke, -stolpe.

Wayne [wein], Waynfleet [-fli:t] nprr.



wayll-post [wei'|poust] s väg|visare, -stolpe. -Side [-said] s vägkant; by (on) the ~ vid vägen; a ~ inn ett värdshus
vid vägen, en gästgivargård. -ward* [-wad] a0 1. egensinnig, trilsk. 2. nyckfull, oberäknelig, -warden [-wo:dn] s
väginspektör. - -worn [-wo:n] a restrött, medtagen av resan (vandringen).

wayzgoose [wei'zgu:s] s årlig fest (utflykt) för

typografer, bekostad av tryckeriet.

W. C. [dA/blju(:)si:/] förkortn. för a) West[erii] Central postdistrikt 1 London; b) water-closet.

W. D.= War Department.

we [wi:; obeton. wi] (obj. us) pers pron vi (Pi. av I); man [as ~ say]; it was us F det var yi.

weak [wi:k] a 1. svag i olik. betyd., av. gram.; klen, vek, skröplig, bräcklig, skör; tunn dryok; biidi. äv. slapp,
matt [of i, till kroppen &c; in i tyska; a ~ rope (beer, resistance)]; a ~ point (side) en svag (ömtålig, sårbar) punkt,
en svaghet; the *^er sex det svaga[re] könet; the r*»est goes

to the wall den svagaste blir undanträngd (får stryka på foten); it is of me det är en svaghet hos mig. ^-brained [-
breind] a obegåvad, inskränkt, dum. ~en [-n] tr o. itr [-försvaga^],-] {+för- svaga^],+} förvekliga[s], förslappa[s],
matta[s]; förtunna[s] äv. Midi.; he r^ed av. han gav [med] sig, han veknade. ~-eyed [-aid] a svag-synt. ^-headed
[-he*did] a enfaldig; viljelös, ^-hearted [-hcuHid] a 1. klenmodig, modlös. 2. vek-, öm]hjärtad. ~ish [-ij] a
tämligen (en smula) svag &c, se weak, ^ling [-lig] I. s svag varelse, klen stackare. II. 'a svag. ~ly [-li] I. a svag,
klent byggd, spenslig; bUdi. slapp, efterlåten.. II. adv svagt &c, i sin svaghet; ie weak, ^-minded [-mai'ndid] a
enfaldig, [vilje]svag, förslöad; fnoskig, svagsint, sinnesslö. ^ness [-nis] s svaghet i olika bet. [of, in i; for för],
kraftlöshet, skröplighet; biidi. av. svag sida; brist; slapphet, hållnings-löshet; have a for vara svag för; ~ of
constitution svag kroppsbyggnad; ~ of mind enfald, karaktärssvaghet; ~ of purpose bristande ihärdighet,
viljesvaghet, ^-sighted [-saixtid] a svagsynt, med svaga ögon. »v--spirited [-sprritid] a klenmodig, modlös.

1. weal [wi:l] s väl, väljfärd, -gång mest i stående uttryck: the common (public, general) ~ det allmänna bästa,
statens väl;

2. weal [wi:l] se wale 1.

weald [wi:ld] s eg. skog 1. öppet land, odlad bygd mellan the North Downs o. the South Downs i Sydengland
[van!, ss. npr. the 2. poet. skogs-bygd; hed; myr. W"ven [-n] a o. s geoi. [-[tillhörande]-] {+[till- hörande]+}
wealdenformation[en] jfr »reg. 1.

wealth [welf>] s 1. rikedom[ar], förmögenhet; nationalekon, av. nyttigheter; mmi. av. ymnighet, överflöd, uppsjö
pà ngt [a of fruit (ideas)]; a man of ~ èn förmögen man; ~ of colour färgrikedom. 2. åid. väljmåga, -stånd [-[—
prosperity].-] {+[—pro- sperity].+} finess [-inis] s % rikedom. ~y [-i] aP rik, förmögen, välmående [in på].

wean [wi:n] tr avvänja dibarn; vänja [from från, av med vana]; biidi. vända [bort] ngns sinne, fjärma [from från].
<x,er [-a] s nyss avvan|t lamm (-d kalv). »Jing [-lig] s nys» avvant barn (lamm

&c).

weapon [wepn] s vapen av. om klor, horn &o [expert at all ^s]; tillhygge; beat a p. at his own ~[s] isht ftidi. slå
ngn med hans egna vapen. ~ed [-d] a [be]väpnad. ~iess [-lis] a vapenlös, obeväpnad.

Wear [wia] npr; the ~ flod.

1. wear [wia] se weir.

2. wear [wea] wore wore tr o. itr vända undan vind, kovända; dreja runt [ — veer].

3. wear [wga] I. wore worn tr 1. bära, vara (gå) klädd i, ha [på sig], begagna kläder, kapp, prydnader, skägg,
ansiktsuttryck, titel èc [<%» gloves (green, serge, diamonds, a moustache); he
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always carries his gloves, he never them; her face wore (hade) a bright expression]; ~ false colours föra (gå
under) falsk flagg; ~ o.'s hair long (short) bära (gå med) långt (kort) hår; ~ o.'s heart on o.'s sleeve inte gömma på
några hemligheter, säga vad man har på hjärtat, vara som en uppslagen bok; ~ a sour look se sur[mulen] ut; ~ o.'s
years well bära sina år med heder, se [-ung-[domlig]-] {+ung- [domlig]+} ut [för sina år]; win and ~ åid. vinna,
äkta en kvinna; worn clothes begagnade kläder jfr 2; much worn av. mycket modern i år &c.

2. nöta [ut], slita fpå] kläder &c; tära [på], fräta; biidi. av. trötta [ut], anstränga; ~ a hole slita hål [in i]; worn
threadbare tunn-, tråd|-sliten; worn clothes nötta kläder jfr 1. 3. poet. för|nöta, -driva tid; framsläpa sitt liv [av. ~
away (oti*)]. 4. med adv. ei. prep. ~ away nöta bort (ut); urholka; biidi. utplåna; se a v. I. 3.; /v down nöta (slita)
av; smula sönder; widi. småningom uttrötta, få bukt med, kuva; ~ into in|prägla (-nöta) idé &c hos ngn, bibringa
ngn en föreställning; ~ o.'» trousers into holes nöta hål i (på) byxorna; ^ off nöta bort (av) av. biidi.; be worn off
biidi. äv. ha förbleknat, vara utplånad (borta); ~ out nöta ut, utslita, förbruka; biidi. äv. uttömma; utmatta;
utplåna; utsuga jord; I wish you may live to ~ it out slit det med hälsan; se äv. /. 3.; ^ o. s. to death slita (släpa) ut
sig; ~ to rags sönder|-nöta, -trasa; worn to a shadow tunn som en skugga, utmärglad, hop|krympt, -sjunken; worn
with care tärd (uppriven) av bekymmer; worn with travel restrött. II. wore worn itr 1. om kläder &o bäras,
begagnas; vara på modet. 2. nötas, slitas; biidi. av|taga, -tyna, minskas, förtäras, utplånas äv. med adv.

3. om tid lida, [fram]skrida ofta med adv.; as the evening wore late ju längre det led på kvällen. 4. om tyg &o
hålla [att slita på], stå vid lag, vara hållbar; bestå provet; om pers. bibehålla Sig väl &o; ~ well äv. vara slitstark;
om pera. äv. vara kry (spänstig) för sin ålder [mots.: ~ badly (*#)]; widj. vinna med tiden; won't ~ om tyg &c
håller inte länge, står sig inte. 5. % nötas &c till att bli trasig àc ragged (weak &c)]. 6. med adr. el. prep. ~ away
nötas bort (ut), Midi. äv. tyna bort, för|täras, -svagas, sakta utplånas, försvinna; om tid lida mot slutet, förgå; ~
down nötas bort (av); bildl. äv. minskas; ~ into gradvis Övergå till tillstånd; my trousers have worn into holes det
har gått (nötts) hål på mina byxor; ^ off nötas av (bort); biidi. förminskas, utplånas, försvinna, gå bort (över)
[med tiden (åren)]; ~ on om tid &o lida, fort|skrida, -sätta; ^ out slitas (nötas) ut; biidi. av. minskas, försvinna,
ta[ga] slut; om tid gå till ända; ~ through om tid gå till ända; ~ to the shape om kläder sitta (passa) bättre efter
ngn tids användning, falla efter sä, små-ningom; ~ [up~\on tära på. III. s 1. bruk, bä-

rande, användning av kläder, smycken &c, se 1. 1.; be in general »u brukas (bäras) allmänt, vara på modet; not in
** äv. ej använd för jämnan (ofta); come into ~ komma på modet, bli modern; have in ~ bruka, begagna plagg;
for summer ~ avsedd för sommaren, sommar-kläder; for Sunday ~ till helgdags[bruk], helgdagskläder. 2. dräkt,
huvud- &c beklädnad; his only ~ det enda han har (hade) på sig. 3. slitning, nötning; slitage; biidi. påfrestning
[av. ~ and tear]; stand any amount of ~ vara outslitlig; resist the ~ and tear of time trotsa tidens tand. 4.
hållbarhet, slitstyrka; there is no ~ in it det håller inte att slita på, det är inte [slit]starkt; of good ~ [slit]stark.
r^able [-rabl] I. a om kläder &c användbar, anständig, hygglig. II. s isht pi. klädesplagg. ~er [-ra] s 1. bärare,
brukare av plagg &c. 2. något som nöter (sliter), wearilled [wi'ari|d] a° trött [of på; with av]; blaserad; ~ to death
dödstrött; ~ out uttröttad, -mattad, -ly [-li] adv trött, mödosamt. -ness [-nis] s 1. trötthet; leda [of på, vid]; ~ of life
levnadströtthet. 2. plåga, pina [tO för ngn], wearing [ws'arig] I. s 1. bruk, bärande, begagnande av kläder &c; ~
apparel gångkläder. 2. nöt|ande, -ning; biidi. utmattning, försvagning. 3. åid. klädesplagg, dräkt. II. a° nötande,
biidi. tröttande, påfrestande, uppslitande se av. to ear /., II. wearllisome [wi'ari|sam] a.° 1. tröttsam, tråkig,
odräglig. 2.* tröttande, ansträngande, -isome-ness [-samnis] s tröttsamhet, leda; besvärlighet; the ~ of av. det
trött|samma (-ande) i* -y H a 1* mycket trött, utmattad [with av]. 2. trött, led, utledsen Eo/'på ngt; av. ~ to do]; ~
of life av. levnadstrött. 3. modlös, nedstämd, deprimerad, uppriven. 4. tröttsam, -ande, mödosam, besvärlig;
tråkig, ledsam. II. tr trötta [ut], utmatta [av. ~ out]; biidi. av. besvära, plåga [with med] se äv. -ied. III. itr 1.
tröttna, bli led (utledsen) [of på; av. to do], 2. [för]tröttas, ge tappt. 3. isht Skotti. längta, vänta [for efter, på; av.
to do]. weasand [wi:'zand] s åid. ei. diai. luft-, matstrupe; hals. weasel [wi:zl] s zooi. vessla. ~-faced [-feist] a



med vasst (tunt) ansikte, weather [we'da] I. s 1. väder[lek]; how is the hur[udant] är vädret? vad är det för väder?
what ett sådant väder! ~ permitting om vädret tillåter, i händelse av tjänlig väderlek; bad ~ dåligt (fult) väder; dry
~ uppehållsväder; torka; fine (fair) ~ vackert väder; foul (•£> dirty) ~ svårt (hårt, byigt) väder; hot ~ av. värme [i»
this hot King's (Queen's) ~ härligt väder, önskeväder; open ~ blidväder; rough ~ hårt väder, storm;

thick rsj tjocka; wet
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sände) väder, oväder; keep out the ~ skydda sig mot vädrets växlingar (väder och vind); go into the ~ ge sig ut i
ovädret (kölden, regnet &c); in the ~ ute i ovädret; äv. i fria luften; in all in any ~ i alla

väder, i ur och skur; there is coming det är oväder i annalkande; under the ^ S opasslig, krasslig; i olag; change
of (in the) ^ väderleksförändring, omslag i vädret; the clerk of the ~ F ung. vädrets makter. 2. & lovart, vindsida;
drive with the ~ driva för vinden; luff nigh the ~ segla dikt bidevind; make good {bad) ~ [of it] vaka väl (illa) i
sjö; make heavy ~ of biidi. ha svårt att gå i land med uppgift; göra mycket väsen av. II. a lovarts- [äv. ~-]; on the
~ beam tvärs i lovart; gain (have) the <v/ gage (ei. r^-gage) of ta[ga] (ha) loven av av. biidi.; keep o.'s ~ eye open
biidi. vara på sin vakt, ha ögonen med sig. III. tr 1. utsätta för luftens inverkan, lufta, torka i fria luften; komma
ngt att vittra; be r^ecl äv. [för]vittra, vittra sönder, upplösas; blekas; om skörd förstöras av väta &c. 2. & uthärda,
rida ut storm, biidi. äv. genomkämpa, Överleva, komma igenom (över) kris o. d. [äv. ~ out]; ~ it through biidi.
rida ut stormen. 3. gå (komma) lovart om, ligga över udde; biidi. överlista, ta[ga] loven av; ~ a point biidi.
övervinna en svårighet; vinna en fördel. 4. snedda av, snedskära gesims. IV. itr 1. [för]vittra, nötas av, upplösas
genom luftens påverkan. 2. tåla (motstå) luftens inverkan. 3. ~ out rida ut stormen äv. biidi. [äv. ~ it out]\ ~ along
om båt arbeta sig fram [av. ~ o.'s way]; ~ on ta[ga] loven av äv. biidi. ^w-beaten [-bi:tn] a utsatt för (piskad av)
väder och vind; väderbiten, barkad, brynt, "v-board [-bord] I. s 1. byggn. ytbräde, brädslå; koii. brädfodring;
nedre'dörrlist. 2. -st lovarts sida. II. tr o. itr brädfodra. ^-boarding [-bo:Ndig]s abstr.o.konkr. brädfodring. a bound
[-baund] a uppehållen (hindrad) av svårt väder. ~-box [-boks] se - -house, ^-bureau [-bjuxorou] s meteorologisk
byrå. ~-cloth [-klo(:)})] s 4» presenning. ~cock [-kok] s vindflöjel, kyrktupp; biidi. vindböjtel. ~ed [-d] a isht
geoi. [sönder]vittrad se äv. weather III. ~-eye [-rai] s i uttr. keep o.'s ~ open (awake) se weather II. /^-forecast [-
fo:Nka:st] s väderleks|förutsägelse, -utsikter, -prognos, ^•gall [-go:l] s ofullständig regnbåge [skotti. - -gaw]. ~-
ga[u]ge [-geidg] s & lovart, lov-, vindjsida; fördel av vinden; gain the ~ of Be weather II. ~-glass [-glcr.s] s
barometer, ^•helm [-helm] s 4* lovarts ror; carry a ~ vara lovgirig. ~-house [-hans] s väderleksspåman i form av
miniatyrhus. <x,ing [-rig] S 1. isht geoi. [sönder]vittring. 2. byggn. vattenlist; tekn. dos[s]ering se äv. weather
III., IV. ~ly [-li] ö £ om skepp som håller loven bra. most [-moust] adv mest lovart. ~-mould-

ing [-mou^ldig] s byggn. vnttenlist. ~[-]proof [-pru:f] a härdad mot (oberörd av) väder och vind; skyddande mot
väder och vind, lufttät. w-vane [-vein] se -cock, ^-wise [-waiz] a väderklok. ~-worn [-wo:n] a stormpiskad,
söndervittrad, weavlle [wi:v] wove woven (tekn. av. wove) I. tr

1. väva äv. biidi. [into till, in i; out of av]; woven over av. överspunnen [with med]. 2. [samman]fläta, binda
kransar &c. II. itr 1. väva.

2. [kunna] vävas. 3. t widi. sammanflätas, blandas. III. s vävning metod ei. mönster, -er [-a] s 1. vävjare. -erska;
goods vävnader; ~'s knot vävknut. 2. zooi. vävarfågel [äv. -bird]; vattenkretsare [ = whirligig]. -ing [-ig] s
väv|ande, -ning.

weazen [wi:zn] a se wizen.

web [web] s 1. väv; vävnad äv. anat.; spindelväv [ = spider's biidi. intrig[spel]; vävnad, nät [a ~ of lies]. 2. zooi.
simhud; fan på fåglar.

3. ändlös pappersrulle i rotationspress. 4. nyckelax. 5. ramsågblad. II. tr inväva, omspinna, överdraga med hinna



o. d. ~bed [-d] a zooi. [försedd] med simhud; ~ feet simfötter, robing [-ig] s [sadelgjords]väv. ~by[-i]« 1.
vävlik[nande]. 2. zooi. försedd med simhud (hudveck, flyghud).

Weber [eng. namn wi/ba; tyskt namn vei'ba] npr. web-foot [we'bfut] s zooi. simfot. ^ed [-id] a

zooi. simfotad. Webster [we'bsta] npr. we'd [wi(:)d] = we had ei. woidd. wed [wed] litt. I. tr 1. äkta, gifta sig
med. 2. gifta [bort]; [samman]viga; be ded äv. stå brud[gum]. 3. biidi. isht i pass. förena, binda, fästa [to vid];
sammansmälta [to, with med]. II. itr gifta sig [with med], rvded [-id] a 1. gift [to med]; äktenskaplig; äkta par; ~
life äktenskap; her ^lord hennes [lagvigde] herre och man. 2. biidi. intimt förenad, [orubbligt] fästad [to med,
vid]; ~ to äv. fången i en åsikt, slav under vana, bunden av sitt parti &c; efficiency ~ to economy effektivitet i
förening (parad) med prisbillighet, wedding [we'dig] I. s bröllop, vigselfakt]; be at a ~ vara på bröllop; invite to a
~ bjuda på bröllop; silver, golden, diamond ~ silver-, guld-, diamant bröllop. II. a attr. bröllops-, brud-kiänning
[äv. /v-]. <v,-bed [-bed] s brudsäng, ^-breakfast [-brekfast]s bröllops-frukost, -måltid, /v-dower [-daua] s hemgift.
~-dress [-dres]s bröllopsdräkt; brudklänning, ^-favour [-feiva] s bröllopsrosett, ^-garment [-gcumant] s isht bibi.
bröllopskläder. party
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[-pa:'ti] s bröllopsskara; brudfölje; [-bröllopsfest].-] {+bröllops- fest].+} ^-ring [-rig] s vigselring. ~-song [-sog] 8
bröllopsjdikt, rkväde. ~-trip [-trip] s bröllopsresa.

wedge [wedj] I. s 1. kil i olika bet., vigg; drive in a ~ biidi. driva in en sprängkil; the thin (ilittle, small) end of
the ~ biidi. en ringa början, inledningen, begynnelsen; get in the thin end of the ~ biidi. [börja] tränga sig in,
lyckas vinna insteg [in i]. 2. guldtacka, stång, klump, klimp. II. tr 1. kila [fast]; kila (klämma, driva) in [vani. ~
in; into i; between [-mellan];-] {+mel- lan];+} r^d [together] äv. samman-, hop|trängd, packad[e som sillar]; /x*
up kila fast, inklämma; ~ o.'s way tränga sig fram (in). 2. klyva, spränga äv. biidi.; vani. ~ off bortspränga,
avskilja, ^-shaped [-Jeipt] a kilfor mig. ^wise [-waiz] adv som en kil. Wedgwood [we'djwud] npr;*^
wareWedgwooå-

fabrikat fajans &a [äv. t0~]. wedlock [we'dlok] s ntt. ei. jur. äktenskap, äkta stånd; born in [lawful] ~ född i äkta
säng, äkta; born out of ~ född utom äktenskapet, oäkta.

Wednesbury [we'nzb(a)ri] npr. Wednesday [we'nzdi, -dei] s onsdag, wee [wi:] a isht Skotti. o. bamspr.
[förfärligt] liten, liten liten [äv. ~ Utile ~ little]; a ~ bit en liten smula av. adv.

1. weed [wi:d] se weeds.

2. weed [wi:d] I. s 1. ogräs äv. biidi.; ill ~s grow apace ordspr. ont] krut förgås inte så lätt [äv. ill are sure to
thrive]. 2. sjöjgräs, -växt. 3. poet. ört, växt. 4. tobak [äv. Indian (soothing) <v]; F cigarr. 5. S hästkrake. 6. S klen
stackare. II. tr rensa åker &o [of från]; rensa bort äv. biidi. [av. ~ out]; biidi. äv. gallra ut (bort), avjlägsna, -skilja
[äv. out; from från]. ~er [-a] s trädg. &o 1. rensjare, -erska. ,2. rensverktyg se äv. följ. ^-hook [-huk] s
[trädgårds]hacka, skyffel[järn], ~ing [-ig] s trädg. &c rensning; [ut]gallring äv. biidi. ~lng--hook [-ighuk] se --
hook, ^less [-lis] a fri (ren) från ogräs.

weeds [wi:dz] s pl. änkedräkt, änkas sorgdräkt [vanl. widoio's

1. weedy [wi/di] a 1. full (överväxt) av ogräs. 2. F gänglig, ranglig, [lång ocb] spinkig tin växten, klent byggd.

2. weedy [wi:'di] a sorgklädd änka.

week [wi:k] s vecka; the Holy W~ kyrki. stilla veckan; day of the ~ veckodag; not know what day of the ~ it is
äv. vara veckvill; this »v äv. i den här veckan, [nu] i veckan; to-day (this day) ~ i dag åtta dar, ibi. i dag åtta dar
sen; Friday -v om (på) fredag åtta dar, ibi. i fredags åtta dar sen: that day ~ en vecka därefter (ibi. förut); twice a



~ två gånger i veckan; by the ^ på (per) vecka, veckovis; for a ~ under (i) en vecka; resa bort på en vecka [av. I
have not seen him for a «*]; f.or

r^s [together] i veckotal, vecktals; in a ~ [in]om en vecka; utföra ngt på en vecka[s tid]; ~ and ^ about göra ngt
var sin (varannan) vecka; knock a p. into [the middle of] next r^j F slå ngn fördärvad, ge ngn storsmockan, "wday
[-dei] s socken-, var|dag; on r^s på (om) vardagarna. ~-end [-end, - -] s weekend, vecko|slut, -helg, 'veckända';
over a (the) ~ från lördag till måndag; ^ ticket jamv. söndagsbiljett. tender [-enda, - - -] s lördags-,
söndags|resande. ~ly[-li] I. a vecko-, veckans, återkommande varje vecka [a ~ publication].

II. adv en gång i veckan, [i] varje vecka.

III. s vecko|tidskrift, -tidning, -blad.

wee I [wi:l] s ask. mjärde.

ween [wi:n] tr aid. ei. poet. tro, [för]mena [isht parentet. I hoppas, vänta.

weep [wi:p] wept wept I. itr 1. gråta tyst [for (with) av glädje &c; for, over för, över]; with (over) an onion gråta
krokodiltårar. 2. droppa, rinna, sippra: läcka. II. tr 1. gråta, fälla tårar crocodile tears]; ~ o.'s eyes out gråta
ögonen ur sig; ^ away (out) gråta bort sorger; tillbringa nätter &c i gråt; ~ o.s. out gråta ut. 2. begråta, gråta
(sörja) över. 3. droppa, drypa. ~er [-a] s 1. en gråt|ande, -erska. 2. vani. pi. ~s sorgband på hatt; ankas sorg|flor, -
dok; förr plöröser. «Jng [-ig] I. s 1. gråt[ande]. 2. dropp[ande], drypande. II. a° 1. gråtande; rinnande ögon; come
home by Cross biidi. återkomma förkrossad, lida bittra (svåra) motgångar. 2. om väder &o våt, regnig. 3. bot.
häng-ask &c ash, ~ birch]; os willow tårpil.

weever [wi:'va] s *ooi. fjärsing.

weevil [wi:'v(i)l] s zooi. kom-, nöt- <&c vivel.

1. weft [weft] 8 1. inslag i väv, väft. 2. väv [ = web].

2. weft [weft] se waft II. 4.

Weguelin [we'galin] npr.

1. weigh [wei] s i uttr. under ~ oriktigt för under way se 1. way 8.

2. weigh [wei] I. tr 1. väga sugar; ~ a p.'s merits; ~ one th. against another]; Midi. äv. av-, upp-, överiväga; ~ o.'s
words (expressions) väga sina ord; oj ed and found wanting biidi. vägd [på en våg] och befunnen för lätt; ~ down
väga ner; tynga (trycka) ner; biidi. äv. betunga; biidi. [mer än] uppväga; ~ down the scale biidi. fälla utslag[et],
bli utslagsgivande; ojed down with cares [ned]tyngd av bekymmer; ~ OUt Väga Upp (till, Ut) [to åt ngn]; sport,
väga Ut jock ej före tävling [mots. ~ in] jfr II. 1.; ~ pros and cons väga skälen för och emot (för- och nackdelar);
^ together biidi väga mot varandra, jämföra; up uppväga av. biidi.; F värdera, bedöma ngn. 2. lyfta (draga) upp ur
vattnet; lätta [~ anchor], II. itr 1. väga [it a ton (little, light, heavy, heavily)]; Midi. &r. väga tungt, vara av [stor]
vikt, ha betydelse, betyda, gälla [with hos,
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för, bland]; which ~s heaviert av. vilket är tyngst av två saker? ~ against mot-, uppjväga;

av. vägande, viktig, maktpåliggande; betydande, auktoritativ; tryckande sorg o. d. Weimar [vai'ma:] npr.

weir [wia] s 1. [vatten]damm, fördämning;

kvarndamm. 2. fiskegård, kats|a, -e, mjärde. weird [wi'ad] I. s skotti. ei. åid. 1. öde, skickelse, bestämmelse. 2.
spådom. 3. pi. ödesgudinnor; spå|män, -kvinnor. II. a° 1. ödes-; the "v sisters åid. ödesgudinnorna; häxorna i
Macbeth. 2. övernaturlig, hemsk, trolsk, spöklik, kuslig. 3. F egendomlig, ovanlig, konstig, kufisk, seness [-nis] s



över naturlighet, trolskhet.

Welch [welj] se Welsh [the ~ Regiment]. Welcombe [we'lkam] npr. welcome [we'lkam] I. a välkommen äv.
interj. home! jfr det vcniiga Glad to see you!]; kärkommen, gärna sedd, uppskattad; välgörande, glädjande tecken
o. a.; bid (wish) a p. ~ önska (hälsa) ngn (bedja ngn vara) välkommen; make a p. ~ ta emot ngn väl; and ~ efter en
uppmaning o. d. [och] håll till godo, mycket gärna, gärna för mig; you are ~ [io it] ei. blott håll till godo;
ingenting att tacka för, ingen orsak! väl bekomme! det är dig (er) väl unt, mycket gärna; you are ~ to make use
(to the use) of it ni (du) får [så] gärna använda den, den står till ert (ditt) förfogande. II. s ett välkomjmen, -nande,
välkomsthälsning, [hjärtligt (gästfritt)] mottagande; cup of ~ välkomstbägare; toast of ~ välkomstskål; give a p. a
hearty ~ hälsa ngn hjärtligt välkommen; give a warm ~ se warm; wear out (outstay) o.'s ~ trötta ut sitt värdfolk
genom att stanna för länge, missbruka gästfriheten. III. rstd oud tr välkomna, hälsa (önska) ngn välkommen, ta
[vänligt] emot; Midi. ar. hälsa ngt [med glädje (tillfredsställelse)], + mottaga ngt gynnsamt, ^ness [-nis] s
välkom-menhet; välvilligt mottagande. ~r [-o] s välkomnare: mottagare, värd. X. weld [weld] s bot. van,
färgreseda. 2. weld [weld] I. tr svetsa [ihop], välla; biidi. sammansvetsa [into till]. II. itr svetsas [ihop]. III. s
svets[ning], väll[ning]. o^abie [-abl] a svets-, vällibar. /v/er [-a] s 1. svetsare. 2. svetsmaskin. ~ing [-ig] s
svetsning, väll-ning; mmi. sammansvetsning; ~ heat svets-betta. sving-hot [-iqhot] a vitjglödande,-glöd-+ gad. -
less [-les] a osvetsad; äv. sömlös. welfare [we'lfsa] s väl[färd], välgång, lycka; salighet [the ~ of his soul]; child ~
barnaj-vård, -skydd; maternity moderskapsskydd; social /v attr. social-poütik &e; *s> work socialt arbete,
välgörenhet. Welford [we'lfad] npr. welk [welk] itr aid. vissna; blekna, welkin [welkin] s poet. himmel, sky
[=sky ei.

heaven]. we'll [wi:l] lammandr. av we will. 1. well [wei] I. s 1. borrbrunn; åid. o. poet. källa
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äv. bildl. of English undefiled om Chaucer]. 2. pi. ~s hälsobrunn, mineralkälla; be at the oj$ dricka brunn. 3.
trapp|hus, -rum [äv. ~ [-staircase],-] {+stair- case],+} 4. byggn. hiss- Ac schakt, fördjupning, [-hå-l[ighet],-]
{+hå- l[ighet],+} öppning, [mellan]rum, fack; vagns- &c låda. 5. bläckhus i bläckhorn. 6, avloppstrumma. 7.
fisksump i båt. 8. trång kringbyggd [bak]gård. 9. i domsal parkett advokaternas plats. 10. »kpump-sot [—pump-
oj]. II. itr välla, kvälla el. rinna fram Eäv. ~ up {out, forth)].

2. well [wei] I. better best adv 1. väl, bra, gott

äv. i bet. noggrant, ordentligt, riktigt, grundligt, fullständigt, tydligt, tillräckligt, skickligt, utmärkt, förträffligt
[do

o.'s work [lyckligt och] väl [all went oj; all was oj over]-, be o, out of lyckligt och väl vara (ha kommit) ifrån, ha
lyckligen und-sluppit; ~ begun is half done ordspr. väl börjat är hälften vunnet; I can oj believe it det tror jag
mycket väl; carry o.'s years o, bära sina år med heder; come off oj avlöpa lyckligt; ha framgång, göra lycka;
deserve o, of göra sig förtjänt om, inlägga stora förtjänster om; do ~ reda sig (ha det) bra, ha framgång, lyckas,
ha halsan; om sjukling vara på bättringsvägen, repa sig; duga [bra]; do oj to göra rätt (klokt) i att; you did oj to
cöme äv. det var förståndigt av dig att komma (att du kom) [äv. it was oj done of you to come]; do o. s. oj [själv]
leva gott, njuta av livet; ~ done! äv. bra[vo]! fare oj leva (må) väl, ha framgång [i livet]; leva gott; get on oj reda
sig (ha det) bra; ha framgång, lyckas; göra framsteg; trivas [bra]; ~ known [väl] känd, väljkänd, -bekant [attr. oj-
known]; like [very] oj tycka rätt bra om; if J live and do oj om jag får leva och ha hälsan; love ~ älska högtj
marry ~ göra ett gott (förmånligt) parti; ~ met! väl mött! oj pleased mycket belåten; o> run! bra sprunget! bravo!
~ said! äv. bravo! speak oj of tala väl (gott) om; speak oj for vittna gott om, vitsorda, ge (vara) ett gott bevis på
jfr 2.; stand oj with stå väl hos, vara väl anskriven hos; take oj se take I.IL, II. 2.; think oj of ha höga tankar om,
tro ngn om gott; ~ and truly döma &c samvetsgrant, omsorgsfullt, ingående; very oj äv. utmärkt se äv. I. 3., IT.



2. o. IV. 2. säga, tala [så] träffande, riktigt om ngt jfr 1. speak oj. 3. med rätta (fog), med [fullt] skäl kunna säga
ào [it may OJ be said that . .]; i nek. sammanhang vanl. gärna [ofta very one can't very oj do that; I don't see how
we can oj refuse]. 4. isht före adverbial långt [fram], ett gott stycke, betydligt [he is oj past forty]; oj advanced
(stricken) in years till ålder[s] kommen, [ganska] ålderstigen; ~ on äv. långt lidet (gånget) på natten &o; S pi-
rum, ankommen, sned; ~ up [rätt] långt friamme (uppe); s« äv. up I, 4. 5. as ~ Cf) lika bra (väl) som [he plays as
oj as I]; as oj as I can så gott (mycket ) jag kan; he gave me clothes as as food han gav mig såväl kläder som

mat (både mat och kläder, förutom mat även kläder); he gave me clothes as oj han gav mig också (dessutom)
kläder; a sickness long as oj as severe en både lång och svår sjukdom; b) [efter may (might)] [lika] gärna [you
may as oj stay]; you might [as put in a word for us du (ni) kunde gärna lägga in ett gott ord för oss. II. better best
a pred. 1. frisk, kry, bra [he is not quite Am. äv. attr. [a ~ man]; make oj äv. bota, kurera; o, of återställd (fri) från
sjukdom; my cold is better det är bättre med min förkylning jfr 3. 2. isbt neutr. gott, väl, bra, gott och väl [äv. ~
and good]; lyckligt, glädjande, en välsignad sak; lämpligt, rådligt; all's oj X vaktens rop allt väl! alVs oj that ends
oj ordspr. slutet gott, allting gott; it is all very ~ (oj enough) ironiskt det kan nog vara bra, det är [visserligen] gott
och väl men . .; it is [a//] very oj for you to joke det är [mycket] lätt för dig att skämta men . .; he is all very ojin
his way han kan nog vara (är nog) bra på sitt sätt men ..; it is as oj to wait det är så gott (lika bra, bäst) att vänta;
it would be oj to inquire det vore klok[as]t(kan inte skada) att höra efter. 3. belåten, nöjd och glad; välmående;
lugn till sinnes; be ~ äv. ha det bra (lugnt och skönt); be ~ off, be oj to do [in. the world] vara väl|bärgad, -
situerad, ha det väl ställt [för sig], vara lyckligt lottad [attr. oj-to-do]; be ~ with stå väl hos, vara förtrogen (intim)
med; be oj without reda sig bra utan, kunna avvara jfr 1. III. S 1. väl isht i vissa uttryck [/ wish him oj for him
who väl (lycklig) den som; leave (let) ~ alone inte fordra för mycket, vara nöjd med det man har [vunnit], äv. det
bästa är det godas fiende. 2. the oj pi. de friska [the sick and the ot], IV. interj nå! nåväl! se så! nå ja! välan! i
medgivande ja [visst]! jo! but what about Jones?]; tvekande jaa! [oj, I don't know]; frågande nå[å]? I never! oj, I
declare! jag har aldrig hört (sett) maken! det var det värsta jag har hört (sett)! kors i alla tider! ~ then!
sammanfattande nå! alltså! ~ then? nå än sen? very o>! ja [då]! jo! ska ske! nå då så! som ni vill då! låt gå! oj, oj!
nå[väl]! vad nu då! för all del! tja! låt gå då! well- [wei] i sms., vanl. väl- [oj-baked; ss. pred.-fylin.

vani. well baked]. welladay [we'ladei'] interj åid. ei. skämts, ack! o ve! well-lladvised [we'ljadvai'zd] a°
välbetänkt, klok åtgärd, -affected [-afe'ktid] a välsinnad, trofast, lojal [to, towardsmot]. -aimed[-ei'md] a
väljmåttad, -riktad. Welland [we'land] npr; the ~ flod. well-llappointed [we'ljapoi'ntid] a väljutrustad, -försedd;
fint utstyrd, -armed [-a:'md] a välj-frustad, -beväpnad, -authenticated [-oijbe'nti-

keitid] a välbestyrkt, fullt trovärdig, wellaway [we'lawei'] b& welladay. well-llbalanced [we/ljbæ/lanst] a
välbalanserad,
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sansad, -beaten [-bi:'tn] a väl upptrampad stig. -behaved [-bihei'vd] a väl (uppfostrad, -artad, ordentlig, -being [-
bi:Nig] s välbefinnande, trevnad; välfärd, lycka, -beloved [-bik'vd] a [högt] älskad, well-ilboat [we'l|bout] s
fisksump båt. -borer [-bo:ra] s 1. brnnnsborrare. 2. brunnsborr. well-tlborn [we'llbo'/n] a välboren, av god börd,
adlig; biidi. ädel. -bred [-bre'd] a 1. välupp-fostrad, belevad. 2. om djur av god ras, ädel, rasren.

well-bucket [we'lbA'kit] s brunns|ämbar, -hink. well-lichosen [we'ljtjou'zn] a isht om ord &c väl vald, träffande, -
conditioned [-kandi'Jhd] a

1. välartad; rätt|sinnig, -tänkande, sund. 2. i gott skick, oskadd, välbehållen, frisk, -conducted [-kandA'ktid] a 1.
välskött; riktigt ledd (utförd). 2. väluppfostrad, ordentlig, •connected [-kane'ktid] a av god familj, med förnäma
släktingar (relationer), -constituted [-ko'nstitjuitid] a med god kropps-byggnad, starkt byggd, sund äv. biidi. -
contented [-kante'ntid] a förnöjjd, -sam, stor-belåten.

well-deck [we'ldek] s & welldäck. well-tldefined [we'ljdifai'nd] a tydligt bestämd (definierad, begränsad), klar,



skarp, bestämd gräns &c. -deserved [-diza:'vd] a välförtjänt, well-digger [we'ldiga] s brunnsgrävare. well-lldined
[we'ljdai'nd] a mätt och belåten efter en god middag, -directed [-dire'ktid] a välj-riktad, -måttad; välskött;
rationell, klok metod &c. -disposed [-dispou'zd] a välvillig[t + stämd] [to, towards mot]; välsinnad, -doer [-
du(:)a] s rättskaffens (god) människa, -doing [-du(:)"ig] I. s 1. redlighet, ärbarhet, dygd.

2. väljbefinnande,-färd, lycka [och framgång]. II. a rättskaffens, redlig; dugande, duktig, -done [-dA'n] a 1.
välgjord. 2. genomjstekt, -kokt. -dressed [-dre'st] a 1. välklädd. 2. välj-skött, -trimmad; vällagad mat. -drilled [-
dri'ld] a° väl|övad, -disciplinerad, -earned [-a:'nd] a välförtjänt; ärligt förvärvad, -educated [-[-e'd-jukeitid]-] {+[-
e'd- jukeitid]+} a väluppfostrad, bildad.

Wei ler [we'la] npr.

Wellesiey [we'lzli] npr; Arthur »» — [the Duke

of] Wellington. well-iiestablished [we/l|istæ/blijt] a 1. solid, säker, vederhäftig firma &o. 2. väl (bestyrkt, -
grundad, klart bevisad (konstaterad), oomtvistlig. -favoured [-fei'vad] a vacker, välväxt, stilig, -fed [-fe'd] a
välfödd, fet, gödd. -filled "-fi'ld] a välfylld; späckad börs. -flavoured "-fiei'vad] a väl|doftande, -smakande, -
found ]-fau'nd] a välförsedd, -founded [-fau'ndid] a° väl grundad, välgrundad, -furnished [-[-fa:'-nijt]-] {+[-fa:'-
nijt]+} a 1. välförsedd. 2. välmöblerad. -governed [-gA'vand] a 1. välstyrd. 2. behärskad, sansad, måttfull, -
grounded [-grau'ndid] a 1. välgrundad. 2. hemmastadd [»» i ett ämne]; grundlig kännedom.

well-ilhead [we'l|hed] s [ur]källa äv. biidi. -hole [-houl] s 1. trappjhus, -rum. 2. hisschakt. •house [-haus] s
brunnshus, well-informed [we'linfo/md] a välunderrättad;

kunnig, bildad. Wellingilborough [we'ligib(a)ra] npr. -ton [-tan] I. npr» II. s pi. krag-, rid (stövlar [äv.

well-liinstructed [we'llinstrA'ktid] a välinstrue-rad; [sak]kunnig. -intentioned [-inte'njnd] a välmen|ande, -t. -
judged [-djA^d] a° välj-betänkt, -beräknad, klok åtgärd &c. -knit [-ni't] akraftig[tbyggd]

person. -known[-'nou'n]a välj-känd, -bekant, känd. -liking [-lai'kig] a åid. fet [och frodig] [ofta fat and -looking [-
lu'kig] a vacker, ståtlig [vani. good-looking]. -loved [-L/vd] a se -beloved. -made [-mei'd] a välgjord; väl|skapad,
-växt. -mannered [-[-mæ'-nad]-] {+[-mæ'- nad]+} a väluppfostrad, belevad, artig, -marked [-ma:kt] a tydligt
markerad, klar[t [-framträdande],-] {+framträ- dande],+} lätt igenkännlig, -meaning [-mii'nig] a välmen|ande, -t
ofta förakti. -meant [-me'nt] a välment, -minded [-mai'ndid] a välsinnad, rätt|sinnig, -tänkande, -nigh [-'nai'] adv
åid. nära nog, hart när, nästan, -off [-o(:)'f] a väljbärgad, -situerad; bekymmerfri [pred. well off], -oiled [-oi'ld] a
välsmord; biidi. smickrande fras. -ordered [-o:'dad] a väl|ordnad, -skött; ordentlig, -paid [-pei'd]aväl|betald, -
avlönad, -pleased ppli/zd] a [för]nöjd, [storjbelåten. -pleasing [-pli'/zig] a välbehaglig; ^ to God Gudi behaglig, -
poised [-poi'zd] a väl avvägd, välbalanserad, -principled [-pri'nsipld] a rättsinnig, karaktärsfast, sunt tänkande,
sund. -proportioned [

-prapo/Jnd] a välproportio-nerad; regelbunden; väl|byggd, -växt; väl avj-vägd (-passad), -read [-re'd] a 1. beläst
[in i]. 2. väl (noggrant) läst bok. -regulated [-[-'re'-gjuleitid]-] {+[-'re'- gjuleitid]+} a välordnad; noga reglerad;
ordentlig, punktlig; normal; rättänkande, -remembered [-rime'mbad] a välbekant för minnet, •reputed [-ripjui'tid]
a aktad, ansedd, välkänd.

weil-room [we'lru(:)m] s brunnssalong, socie-tetshus vid brunnsort.

well-flrounded [we'ljrau'ndid] a väl avrundad; symmetrisk, fulländad, -seasoned [-si/znd] a 1. väl kryddad. 2. om
virke väl torkad, alldeles torr. 3. väl härdad [to mot], -seen [-si/n] a åid. väl förtrogen [in med], -set [-se't] a 1. väl
placerad (ordnad, arrangerad, infogad, avmätt). 2. välväxt, kraftigt byggd [vani. well set-up], -shaped [-Jei'pt] a
väl|for-mad, -bildad, -växt. well-sinker [we'lsigka] s brunnsgrävare. well-llspoken [we'ljspou'kn] a 1. vältalig,
konversationsvan, belevad. 2. väl sagd, träffande. -spread [-spre'd] a om bord väljdukad, -försedd, riklig. well-
i[spring [we'l|sprig] ä källsprång; [ur]källa. -staircase [-ste^akeis] s spiral-, vindeljtrappa.
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well-listocked [we'l|sto'kt] a, -stored [-sto/d] a väl|försedd, -utrustad, -tempered [-te'mpad] a 1. godjmodig, -lynt
[=good-tempered]. 2. metan, väl härdad. 3. väl|arbetad, -blandad lera. -tended [-'te'ndid] a väl|skött, -vårdad, -
thought-out [--j>o:tau't] a väl genomtänkt, •timbered [-ti'mbad] a 1. välbyggd; välväxt. 2. skogrik. -timed [-
tai'md] a tin tiden lämplig, läglig, välkommen, [gjord] i rätta ögonblicket. -to-do [-tadu/] a väljbärgad, -mående, -
beställd; om djur o. växter kraftig, frodig [pred. &v. well to do], -toned [-tou'nd] a välljudande. -tried [-trai'd] a
välbeprövad. -trimmed [-tri'md] a väl|ansad, -putsad, -trimmad, -trodden [-tro'dn] a mycket [upp]trampad, ofta
beträdd vag &c; biidi. av. nött. -tuned [-tju:'nd] a välstämd; välljudande, -turned [-ta:'nd] a välformad,
symmetrisk, smakfull; välsvarvad fras. -used [-ju/zd] a väl (ei. mycket) använd, -warranted [-wo'rantid] a väl
berättigad (motiverad), fullt befogad, weil-water [we'lwo:ta] s brunnsvatten, weli-llwafered [we'l|wo:'tad] o
väl[be]vattnad. -weighed [-wei'd]avälöver|vägd(-lagd). -wisher [-wija] s gynnare, vän [to, of av], -won [-wA'n] a
välförtjänt; ärligt förtjänad, -worn [-wo:'n] a 1. sliten, nött av. widi. 2. klädsam. Welsh [welj] I. a walesisk, från
(i) Wales; ibi. välsk [<sj beans]; coal ar. antracit; rabbit (rarebit) rostad ost mbd senap m. m. på rostat bröd; ~ wig
stiokad yllemössa. n. s 1. the <%/ walesarna. 2. walesiska tpråket. 3. rot-välska.

wslsh [welj] I. tr hastsport, bedraga, lura rad-hållare pä hans insats. II. itr F smita, avdunsta med en annans
pengar. [-a] S hästsport. be-

dragare, bondfångare se föreg. Welshllman [we/lj|man]s walesare. -woman[-wu-

man] s walesiska, welt [weit] I. s 1. söm, fåll, bård, bräm; skom. rand. 2. strimma, märke, långt ärr efter slag ei.
sår. II. tr 1. skom. förse med rand; åid. fålla, kanta; ~ed ar. randsydd, rand-suia •& 
1. welter [we'lta] I. itr 1. om ut ei. rågor rulla, kastas hit och dit, vräkas, vältra fram; biidi. ar. sjuda, brusa, välla.
2. poet. bada, simma i blod. 8. t vältra sig [in mire; in vice]. II. s vågornas rullande, svall; rörig massa; biidi.
förvirring, oro, villervalla, virrvarr.

2. wetter [we'Jta] s 1. hästsport. tungviktare; ~ [race"] tung viktslöpning. 2. F stor hejare, bjässe, baddare, ^-
weight [-weit] s 1. se »reg. 1. 2. hastsport, handikapvikt. 3. boxn. &o [-welter-vikt[are].-] {+welter- vikt[are].+}

Welwyn [we'lin], Wembley [we'mbli], Wemyss

[wi:mz] nprr. wen [wen] s iak. hud-, fettjsvulst; struma; utväxt är. bildl. [the great the Woi London]. Wenceslilas
[we'nsisljas, -æs], -au» [-o;s] nprr Vencesl|aus, -av, Wenzel.

wench [wenj] I. s 1. diai. ei. »rakti. jänta, tös. 2. tjänarinna, piga. 3. åid. slinka, sköka [ar. common (light) 4. Am.
negerflicka, negress. II. itr bedriva otukt (horeri). wend [wend] åid. ei poet. I. tr vända, styra, mest i uttr. ~ o.'s
wag, ~ o. s. styra sina steg, begiva sig [to mot, till]. II. itr gå, begiva sig.

Wend [wend] s vend folk. ~le [-ik], ^ish [-if]

a vendisk. Wendover [we'ndouva] npr. Wener [wei'na, v-] npr; Lake ~ Vänern. Wengen [we'gan], Wenham
[we'nam], Wenlock

[we'nlok] nprr. Wensleydale [we'nzlideil] I. npr. II. s siag* ost

från w.

went [went] imp. (P av. pp.) av go; urspr. av wend. Wentworth [we/ntwa(:)J)], Weobley [wu'bli] nprr. wept
[wept] imp. o. pp. ar weep. were [wa:, wsa, obetonat wa] a) pi. o. 2. p. sg. imp. ind.-, 6) imp. konj. av be voro,
voren, var; vore[n]; mest i pass. blev[o], bleve jfr was; as it så att säga; if I ^ you om jag vore som du (ni), om jag
vore i ditt (ert) ställe; it ~ wiser ntt. det vore klokare [vani. it would be wiser]. we're [wia] sammandr. ar W6 are.
weren't [wa:nt, we'ant] sammandr. av were not. wer[e]wol|f [wa:'wul|f, wi'a-] (Pi. -ves [-vz]) s

xnytol. varulv, wert [wa:t; obetonat wat] åid.; 2. p. sg. imp. ind. o»



(vani.) konj. ar be var, vore; blev[e] [thou Werther [va:'ta, vs'ata] npr. ~ism [-rizm] s sjuklig sentimentalitet efter
Goethes 'Die Leiden des jangen Werther'.

Weser [vei'za, i rim wi*/-] npr; the ~ flod. Wesley [we'zli, we's-] ^r. ~an [-an, wezli(:)'an] I. a wesleyansk,
metodistisk. II. s wesleyan, metodist. Wessex [we'siks] npr.

west [west] I. 8 1. väst[er] [the sun sets in the rv]; the wind is in the det är västlig vind; in the ~ of England i
västra England; Sweden is bounded on the ~ by Sverige gränsar i väster till; to the ~ västerut, i västlig riktning;
[to the] ~ of väster om; the Woj av. Västerlandet; the Far fjärran västern i u. S. a.; the Middle mellersta västern i
u. s. a.; the Empire of the hist. Väst-romerska riket [av. the Western Empire]. 2. västanfvind], västlig vind. II. a
västlig, västra, västfer]- ofta i namn Africa]} the rw[ern] side västra sidan; the Country [syd]västra England; the
End Westend förnäm stadsdel 1 London; av. Westendbornaj ~ wind av. västan[vind]. III. adv västerut; [-vä-
st[er]-] {+vä- st[er]+} [of om]; go resa (bege sig) väster ut isht tiii (i) u. s. a.; S gå förlorad, gå all världens väg,
dö; ^ by north väst till nord; further ~ längre åt väster, västligare; out Wry borta i Västern i u. s. a. E»t. in the
Wrs>]; from east to ~ från öster till väster; lie east
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wharfage

and nu ligga (sträcka sig) i östvästlig riktning.

Westübourne [we'stlborn, -sban], -brook [-'bruk], -bury [-b(a)ri], -cott [-kat, we'skat] nprr.

West-ender [weste'nda] s Westendbo «e west II.

westerlling [wersta|rig] a om solen nedgående, sjunkande, väster-, afton-soi. -Iy [-Ii] I. a västlig, västra, västan-
[in a ~ direction; winds]. II. s pi. -lies förhärskande västliga vindar. III. adv åt (mot) väster, västvart. -n [-n]

I. a 1. västlig, västra, väst- [mera omfatt. än -ly; W^j Europe; the ~ *ky]] the W*u Empire se west I. 1. 2.
västerländsk. II. s västerlänning; väst|iänning, -bo. -ner [-na] se föreg. -nmost [-nmoust] a västligast.

Westllfield [we'st|fi:ld], -gate [-g(e)it] nprr.

West India [westi'ndja] a blott attr. västindisk se äv. India,, Indies, »»man [-man] s väst-indiefarare fartyg. ~n [-
n] I. a västindisk.

II. s västindler.

westing [we'stig] s i* västlig kurs (deviation).

Westllinghouse [we'stlighaus], -macott [-'makot], •meath [-mi:{)] nprr.

Westllminster [we/s(t)|minsta] I. npr Abbey; nu Hall: nu School]. II. s engelska parlamentet, politiken, -moreiand
[-maland] npr.

Weston-super-Mare [we/stans(j)u:pa|ms/a, [--ms'a-ri]-] {+-ms'a- ri]+} npr.

Westphalia [westfei'lja] npr Westfalen. [-n] I. a västfalisk. II. s västfalare.

West Saxon [we'st sæ'ksn] eng. hist. I. s. 1. väst-saxare. 2. västsaxiska språket. II. a västsaxisk.

westward [we'stwad] I. adv åt väster,, västerut, -vart; ~ of väster om; ~ ho! «£• aid. åt väster! väst över! färj
karlarnas rop på Temsen. II. s väster [from the to the III. a västlig, vänd (vettande) mot väster. ~ly [-li] I. a västlig
vind. II. adv se följ. ~s [-z] adv väst-vart, väster ut.

west-wind [we'stwind] s västan[vind] Eav. west wind].

wet [wet] I. a° I. våt, blöt, fuktig [with av]; regnig, ruskig dag; as nu as a sponge {fish) våt som en svamp (tupp);
~ through genomvåt; ~ to the skin våt in på bara kroppen; rc from the press nyss tryckt, nyutkommen, färsk



tidning &c; get nu äv. blöta (väta) ned sig; your feet will get ~ du (ni) kommer att bli våt om fötterna; have ~ feet
vara våt om fötterna; it set in nv det började regna; ~ dock våtdocka; ~ measure våtvarumått; [6y] the nu method
(process, way) tekn. [på] våta vägen; ~ pactfing] iak. våt inpackning; paint! Nymålatl nu year äv. våtår; ~ nurse
se wet-nurse. 2. färsk fisk. 3„ antiförbudsvän-lig, restriktionsfri,'våt'; berusad, förfriskad; a ~ night en kväll i sus
och dus; ~ goods starka varor. 4. F om kväkare &c mindre rigorös, [något] Världslig. II. regelb.; t nu ~ tr 1. väta,
blöta [ned], fukta; ~ through genomj-blöta, -dränka. 2. F blöta, fira en tilldragelse

med ett glas [we will ~ the occasion]; ~ o*'s whistle biidi. fukta sin strupe; ~ the other eye dricka ett glas till,
'späda på'. 3. skölja ned med spritdryck. III. s 1. väta; fukt; nederbörd, regn[vädeT]. 2. F ett glas, styrketår, drink.
3. Am. F antiförbudsvän.

wether [we'èa] s kastrerad bagge, ham mel.

Wetherllaii [we'öa|ral, -o:l], -by [-bi] nprr.

wetllness [we't|nis] s väta, fuktighet. - -nurse [-na:s] s amma. -ter [-a] s 1. boktr. fuktare.

2. F en riktig blöta.

Wetter [we'ta, v-] npr; Lake ~ Vättern.

wettlling [we'tjig] s 1. vätande, blöta[nde], fuktande. 2. F en tår på tand, ett glas. -ish [-ij] a något våt, fuktig.

we've [wi(:)v] sammandr. av we have.

Wexford [we'ksfad] npr.

wey [wei] s viktenhet mellan 2 o. s hundredweight.

Weyilbridge [wei'lbridg], -man [-man], -mouth [-maj>] nprr.

W. f. förkortn. av wrong fount.

whack [wæk, hw-] F I. tr 1. slå, dunka på; klå Upp, mörbulta. 2. dela sinsemellan [äv. ~ up].

3. få ihop, improvisera, ordna [till]. II. s 1. kraftigt slag, smäll, klapp; sittopp. 2. portion, [an]del; go dela jämnt;
have (take) a ~ at eg. Am. försöka sig på, hugga i med, ge sig på. ~er [-a] s F stor hejare, baddare, väldig koloss;
grov lögn. ^ing [-ig] a F kolossal, väldig [äv. ~ big (great)].

1. whaie [weil, hw-] tr Am. F klå upp, piska, prygla.

2. whaie [weil, hw-] I. s zooi. val; right (Greenland, arctic, bowhead) ~ grönlandsval; bull nu valhane; cow ~
valhona; be a nu on F vara styv (en baddare) i; very like a nu Hamlet 111,2. -ackurat som en valfisk', iron,
mycket Sannolikt,

alldeles riktigt. II. itr idka valfångst, f&nga val. ~-boat [-bout] s val[fångar]båt. ~bone [-boun] s fiskben av
valfiskbarder, ^-cutter [-[-kA-ta]-] {+[-kA- ta]+} s zooi. späckhuggare. ~-fin [-fin] s hand. se -bone. ~-fisher [-
fija] s valfångare, ^-fish-ing [-fiffig] s valfångst. /valine [-lain] *:val-fångarlina. ^man [-inan] s valfångare. ~-olI
[-oil] s valfisktran. ~r [-a] s 1. valfångare. 2. valfångstfartyg. ~ry [-ari] s [-valfångst[sta-tion].-] {+valfångst[sta-
tion].+}

whaling [wei'lig, hw-]s valfångst. ~-gun[-gAn] s valbössa. ~-master [-ma:sta] s valbåts|kap-ten, -fångare.
tWhalley [wo'l|i, hw-], Whalsay [-si] nprr.

1. whang [wæg, hw-] F ei. dial. I. tr slå, smälla (dänga) på, mörbulta. II. itr smälla, dunka, dåna. III. s smäll,
dunk, duns.

2. whang [wæg, hw-] s dial, läderrem.

W haram [ws'aram, hw-] npr.

wharjf [wo:|f, hw-] I. (pi. ei. *ves [-vz]) s lastj-kaj, -brygga, skeppsbro, båtbrygga, hamn-, lastageiplats. II. tr



förtöja båt; lossa last [at vid; on på]. ~age [wo/fidj, hw-] s 1. kaj|av-gift, -pengar. 2. koll. kajjer, -plats, -utrymme.
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whatsoe'er

linger [wot'fmdja, hw-] s kaj-, hamn|mästare; lastageplatsägare.

Wharton [wo:tn, hw-] npr.

what [wot, hw-] I. fråg pron a) sjäivst. vad [oj happenedf oj do you mean?~\; i iudirekt tai ss. subj. vad som [itell
us oj happened]; ss. pred. av. vilken, hurudan [~ are your reasons? ~ will he the result?äv. i utrop he has
suffered/]; oj? vad [för något (slag)]? F va[sa]? F sist i satsen av. eller hur? [awfully jolly evening — äv. vad nu!
the deuce.']; about o>? ei. ~ .. about? om vad? vad talade ni om? varom? ^ about . .? se ~ of. .? and oj not efter
uppräkning och Gud vet vad allt, med mera, med mera [i oändlighet]; ~ but? vad annat än? [~ is he but a
braggart?]; ~ ever can it mean? vad i all världen kan det betyda? [jfr whatever ~ for ei. ~ . .for? F varför? vad ..
för? I gave him o, for F jag gav honom på huden [-[ordentligt];-] {+[or- dentligt];+} ~ ho! hallå! hör hit! ~ if..?
nå om så vore [att], tänk om, vad mer om, vad gör det om, antag att, nå än sen? o» if we were to try? äv. vad sägs
(tänk) om vi skulle (om vi skulle ta och) försöka! ~ is he like? hurudan karl är det? hur är han egentligen? ibi. hur
ser han ut? [det senare vani. ~ does he look fike?]; ~ is he the better for it? vad har det hjälpt honom? ~ is her
namet vad heter hon? ~ is that to me? vad rör det mig? fv is the [F best] news? vad (något) nytt? oj's the time?
vad är klockan? Wo,'s Woj? Vad är det? uppslagsbok; know oj's ^ veta besked, vara inne i (förstå sig på, ha reda
på) saker och ting, veta hur landet ligger; know oj it is to av. veta vad det vill säga (hur det är) att; ~ next? vad
skall nu komma? äv. det var det värsta jag har hört! ~ of..? hur är (var) det med? vad skall det bli (blev det) av? ~
of him? vad är det med honom [då]? ~ of it (that)? äv. nå, än sen? vad gör det [till saken]? /v; on earth! vad i all
världen! I[?ll] tell you ~ vet du vad? hör du! ~ then? nå, än sen? ~ a thing is love! hur underbar är icke kärleken!
~ though ..? aid. vad gör det mer om du ar rattig? se av. ~ if; oj to do? åid. vad är att göra? [vanl. i direkt tal T
don't know oj to do]; o>'s up? vad står på? ~ was my surprise! hur stor var (blev) inte min förvåning! b) attr.
vilken, vad för en, vad för [slags], hurudan, vad day is it? o, wine is this? o, abilities has he? oj news?]; hur
mycket (många) [~ money (men) has he?]; i utrop vilken, [en] sådan [*n» a day and o, weather! oj foolsi]; i utrop
framför adj. äv. så [oj a Stupid thing! oj beautiful zueather/]; oj good is it? se ned. "v use; oj book is that? av. vad
är det där för en bok? matter? vad betyder (gör) det? det är ingenting att bry sig om; <v sort (kind, manner) of [a]
man is he? hurudan karl är det?

det som [I'll do oj I can; oj followed was unpleasant; he yielded to o> were doubtless good reasons]; syftande på
en följande sats äv. något SOm, och det är en sak som [but, o» even you must condemn, he was lying; jfr which
IIJ; that's oj it is så är det; that's oj I did det är (var) just vad jag gjorde; ~ is (are) called vad man kallar, s. k.; ~ is
more vad mer är; come oj will (may) hända vad som hända vill (som helst); but oj F* efter negation SOm inte,
utan att [not a man but oj likes her; not a day but o> it rains]; not but o> F icke som om icke, visserligen [not but
oj many changes had been wrought]; for oj I know inte annat än (så vitt) jag vet, mig veterligen; and o> else èfter
uppräkning och allt annat (möjligt), o. s. v.; the wood, oj there was of it, was rotten den [lilla] ved som fanns var
rutten; b) attr. [all] den (sådan) . . som [I will give you oj help is possible; use ~ resources there are]; of ~ rank or
estate soever they may be av vad rang eller ställning de vara må; ^ time åid. när [helst], medan. III. adv; oj with ..
[and] oj with ei. ~ by, oj by, ibi. between . . and antingen det nu var [på grund] av . . eller [av], på grund av dels .
. dels [oj with drink and oj with fright, he could not ..]; ~ with one thing, o, with another av en eller annan orsak.

what||about[s] [wo'tjabaut(s), hw-] s * sysselsättning, förehavanden. - -d'ye-call-'em [-dja-ko:1am, wo'tja-, hw-] s
F om en vars namn man glömt hur är det han heter nu [igen]? [äv. [---do--you-call-'em];-] {+--do- -you-call-
'em];+} Mr Woj herr den och den (N". N.). *e'er [-s'a, hw-] poet. se -ever I.

Whatoley [wei'tli, hw-] npr.



whatever [wote'va, hw-] I. obest. rel pron a) sjäivst. vad [som] än, allt vad I have is

yours]; äv. fristående med koncess. bet. [oj I have, it is yours]; ss. pred. äv. vilken än, hurudan (hur[u] stor ei.
liten) än [~ his faults [may be], he is honest]; come, ~ you do vad du (ni) gör så kom! kom för all del! do oj you
like gör som (vad) du (ni) vill! do oj is necessary gör allt som är nödvändigt! ~ the iceather i alla slags väder; b)
attr. vilken . . än, hurudan (hur[u] stor ei. liten) . . än [Pil pay oj sum you demand]; äv. fristående med koncess.
bet. [oj sum you demand, I'll pay it]. II.

, obest pron attr.; vanl. efter nekande any[thing], no[thin

Whatilley [wo'tjli, hw-], -man [-man, hw-] nprr.

what[-]not [wo'tnot, hw-] s 1. etagär, atenienn, prydnadshylla. 2. äv. pi. ojs varjehanda, allt möjligt.

whatll's-his-name [wo't|sizneim, hw-] s F Mr Woj herr den och den (N. N.). -soe'er [-sous'a,
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where

hw-] poet., -soever [-SOUe'va, hw-] litt. o. starkare an whatever se a. o. /., II. whaup [wo:p, hw-] s isht Skotti.
zooi. storspov, wheal [wi:l, hw-] variant av 2. weal se wale 1. wheat [wi:t, hw-] s vete. ~ear [-ia] s zooi. sten-
skvätta. ^[-]ear [-is] s veteax. ~en [-n] a av vete, vete- bread], ^-flour [-flaua] s vetemjöl, ^v-grass [-gra:s] s bot.
kvickrot £ — couch-grass]. Wheatley [wi/tjli, hw-], Wheaton [-n, hw-],

Wheatstone [-'stan, -oun, hw-] nprr. wheedllle [wi:dl, hw-] I. tr locka, narra, snärja

genom smicker &c [into . . -ing till att]; ~ a th. \ ont of a p., ~ a p. out of a th. locka (narra) av ngn ngt, avlocka
ngn ngt. II. itr smickra; lisma, -er [-a] s smickrare, lismare. -ing [-ig] a° smickrande, lismande, wheel [wi:l, hw-]
I. s 1. hjul i olika bet., av. Midi. [the »us of fortune (progress)]; free ~ frihjul; go (run) on c^s Midi, gå som [om
det vore] smort, gå lekande lätt; grease the F biidi. använda mutor, ge en handtryckning, 'smörja'; put (set) o.'s
shoulder to the ~ Midi, lägga manken till,ligga i [av alla krafter]; sit high on the ~ vara en lyckans gullgosse, F
vara uppe i smöret; ~s within eg. mm.; Midi, invecklat maskineri (problem), komplicerade förhållanden. 2. tekn.
krukmakarhjul, drejskiva; trissa; ~ of life stroboskop, troll|snurra, -skiva. 3. i ratt av. på bil &c [ — steering-^];
the man at the av. rorgängaren. 4. F isht Am. cykel; cykeljtur, -sport. 5. fyrverk. sol, hjul. 6. rotation,
svängning[srörelse], kretslopp av. biidi.; g.vmn. volt; X direktionsföräudring; turn hjula. 7. stegel och hjul; break
on the ~ rådbråka; break a [butter]fly on the ~ F biidi. t a till storsläggan i onödan. II. tr 1. svänga [runt], snurra
[på], vrida kring (runt), låta rotera; ^ av. låta trupp göra direktionsförändring [av. ~ round]. 2. rulla, skjuta rullstol
&e. 3. tekn. dreja. III. itr 1. svänga [runt], snurra, gå runt, rotera; av. göra direktionsförändring; om fåglar kretsa
[av. rv» round]; his head det gick runt för honom; right

linje framåt höger! 2. åka, köra; F cykla. 3. bildl. kasta Om, slå om (Över) från en åsikt till en annan. ~harrow [-
bæ^rou] s skottkärra. -hoat [-bout] s hjulbåt. chair [-tjsa] s rullstol. ~-drag [-dræg] s hämsko, ^-driver [-draiva] s
stångryttare. ~ed [-d] a försedd med hjul; hjul-don; isms, -hjulig [two-wheeled]. ~er [-a] s 1. en som rullar
(skjuter) kärra &c. 2. F cyklist. 3. stånghäst. 4. se ~wright. -guard [-ga:d] s hjulskydd; stänkskärm. -horse [-ho:s]
s stånghäst. <v-house [-haus] s & styrhytt. ~ing [-ig]s I. svängning, rotation; X äv. direktions-, frontförändring. 2.
rullande, skjutande av rullstol &c; körning, transport; F cykling, hjulsport; se av. wheel //., III. <vman [-man] s 1.
F cyklist. 2. Am. rorgän-gare. "w-nave [-neiv]s hjulnav. ~-rope[-roup]

s 8tyr|lina, -rep. ^-shaped [-Jeipt] a hjul-formig. ~-tire [-taia] s hjul|ring, -skena. - window [-wi'ndou] s byggn.
hjul-, rosettfönster. /x;[-]work [-wa:k] s hjulverk, ^wright [-rait] s hjul-, vagn|makare. wheezlle [wi:z, hw-] I. itr
flåsa, pusta, kikna, väsa, rossla. II. tr; ~ out väsa fram. III. s flåsande, väs|ande, -ning, fnysning, -y [-i] a väsande,
astmatisk, andfådd, hes.

1. whelk [welk, hw-] s zooi. valthornssnäcka.



2. whelk [welk, hw-] s 1. utslag, blemma, finne. 2. strimma, rand, märke efter slag.

whelm [welm, hw-] tr poet. över|svämma, -ösa, -skölja; dränka, sänka i vatten; Midi. begrava, uppsluka,
ödelägga, förjkrossa, -inta; om sorg o. d. överväldiga, tillintetgöra, whelp [welp, hw-] I. s 1. valp [vani. puppy], 2.
lejon-, tiger-, björn- &o Unge [vanl. Cub], 3. bildl. Valp, spoling. II. itr o. tr valpa, yngla, föda. when [wen, hw-]
I. rr&g. adv när? will you have finished!!]; ~ evert när i all världen? from från vilken tid? since sedan när? hur[u]
länge? till [in]till vilken tid? hur[u] länge? Say Säg till (stopp)! när jag skall börja ei. sluta o. d.; tell me to stop
säg till när jag skall sluta. II. konj då, när av. rei. [there was a time ~ ..]; rei. av. i vilket fall, var|på, -vid, och då
(därpå), ty då; vid motsats då tvärtom (däremot), medan; scarcely (hardly) . . nu knappt . . förrän; ~ [he was] a
boy när han var pojke, som pojke; /v, bathing när man &o bada]r (-de), under (vid) badning; ~ passing i
förbigående, när han &c gick förbi; read, the book is to be returned boken skall återlämnas när den är läst (efter
läsningen); ~ sent vid avsändandet jfr föreg.; ~ there, I found . . när jag kom dit (fram), fann jag; ~ young i sin
&0 ungdom. III. s tid[punkt] [fx the nu and the how and the where], whence [wens, hw-] åid. el. litt.; fråg. el. rei.
adv varifrån Evani. where , .from; rei. from where]; varav; vadan? rei. av. varför [(oeg.) av. from ~ and whither?
vadan och varthän? ~ comes it that.,? varav (hur) kommer det sig, att? return ~ you came återvänd dit varifrån du
kom[mit]: ~ his surprise eiupt. varav (därav) hans förvåning, whenlle'er [wen|s'a, hw-] poet., se föij. I. -ever [-
e'va, hw-] I. konj när . . än, närhelst, beton. när, så ofta [som], varje gång [som]; Skotti. så snart; ~ you like när
du (ni) vill, när som helst. II. fråg. adv F = when ever se when I. -soever [-soue'va, hw-] litt. o. starkare än "CVer
se d. o. I.

where [wsa, hw-] 1. frag adv 1. var? biidi. var-uti? ~ ever? var i all världen? ~ . .from? varifrån? var .. ifrån? ~ . .
to? vart? jfr 2; I don't know ~ to look jag vet inte var jag skall söka; 1 don't know nu to have him Midi, jag vet
inte (aldrig) var jag har honom; ~ shall we be, if ..? hur skall det gå (bli) med
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whichsoever

oss, om ..? ~ would be the harm, if..? vad skulle det göra [för skada], om ..? ~ would be the use of trying? vad
skulle det vara för idé att försöka? 2. vart? E~ are you goingf] oj ever? vart i all världen? II. rel adv 1. där [stay ~
you are]; var|i, -på &o, i (på &c) vilken; dit (till (på) en (den) plats, någonstans) där [send him o> he will be
taken care of]; var [. . än] [Ht ~ you like]; biidi. det [stycke] vari E~ he is weakest, is in his facts]; vid mot-sats
där, då [tvärtom]; is this oj Mr Y. lives? är det här herr Y. bor? that's [just] o> it is F det är just där skon klämmer,
där har vi ägget; from ~ I stand från min plats, [från] där jag nu står; in cases ~ i sådana fall, då. 2. dit [the place
oj I went next was 2?.]; vart [. . än] [go ~ you like]; turn ~ I would vart jag än vände mig. III. s [skåde-] plats,
rum; the when and the ~ of tiden och platsen för en händelse.

•åid. varför, för vilken, ^fore [-fo:] aid. ei. ntt.

1. fråg. o. rei. adv varför[e]. II. s orsak, skäl [the whys and ojs]. ~from [-fro'm] rei. adv åid. varifrån, »v/in [-ri'n]
fråg. o. rei. adv åid. vari, varuti[nnan]. "vinto [-rintu:', -ri'ntu] rei. adv aid. vari, till vilken, dit. ~of [-ro/v] fråg. o.
rei. adv åid. var|av, -om, -för; vars. ~on [-ro'n] fråg. o. rei. adv aid. varpå; om tid äv. varefter. ~out [-rau't] rei. adv
aid. varur, ^soever [-soue'va] åid. ei. lite. se wherever 1. oj-through [-J>ru:/] rei. adv åid. varigenom. ~to [-tu:']
fråg. o. rei. adv åid. vartill; fråg. av. vart. ^unto [-rAntu/, -rA'ntu] åid. se föreg. 'X/Upon [-rapo'n] fråg. o. rei. adv
aid. varpå; ännu vani. i bet. varefter.

wherever [weare'va, hw-, war-] adv 1. obestämt rei. var helst, var [. . än]; vart helst, vart [.. än]; överallt där (dit)
you are (go), you will make friends]; äv. fristående med koneess. bet. his destination [may be], we will hope . .].

2. F = where evert se where I. l.,2.

wherewith [wsawi'3, hw-] fråg. o. rei. adv aid. varmed, med vilken. ~al [-o:'l] I. åid. se föreg. II. s isht the ~ F



medel, möjlighet, råd, resurser, material [he has not the oj \to do «*]].

wherry [we'ri, hw-] 5 liten färja; roddbåt; dial, pråm, skuta.

whet [wet, hw-] I. tr 1. vässa, bryna, slipa. 2. biidi. skärpa; sporra; egga, reta, öka aptit, nyfikenhet etc. II. s 1.
diai. vässning, bryning. 2. biidi. sporre, eggelse, stimulans. 3. aptit-retande medel; [aptitjsup, snaps.

whether [we/Öa, hw-] I. konj. 1. huruvida, om EI don't know oj he is here or not]; he did not know oj to cry or
laugh han visste inte om han skulle gråta eller skratta; tell me ~ it is true or not (oj or no it is true) säg mig om det
är sant eller inte; the question [as to] ~ .. frågan [om] huruvida. 2. ~ .. or vare sig (antingen) .. eller we go or not,
the result will be bad]; you must, ~ you will or no (not) du (ni) måste, antingen du (ni) vill eller ej; ~ or no i varje
fall, hur det än må vara (bli), under alla omständigheter. II. fråg o. obest. rel pron åid. vilkendera [än],
whetllstone [we't|stoun, hw-] s brynsten, bryne; biidi. eggelse, sporre; lie for the oj ljuga som en borstbindare, -ter
[-a, hw-] s vässare; brynsten; biidi. eggelse, sporre [of till], -ting [-'ig, hw-] s vässjning, -ande &c, se whet. whew
[hwu:, hiu:, wiu] interj puh! usch! brr! Whewell [hju(:)'al, -el, -il] npr. whey [wei, hw-] s vassla. ~ey [-i] a, «x,ish
[-if]

a vassjlig, -leaktig. which [witj, hw-] I. fråg pron sjäivst. o. fören. vilken[dera] vid urval E~ boy (way) is it? oj of
the boys (ways) is it? he left on Monday or Tuesday — I forget oj; sjäivst. äv. ~ one; aid. the

&c; åid. the Oj]; syftande på en (vanl.) föregående sats

vilket, något (en sak) som [he said he was there, was a lie; jfr what]; in oj case i vilket fall, och i så fall; in both oj
cases och i båda fallen; added to oj vartill ytterligare kom[mer]; compared with ~ i jämförelse med vilken; ~ I
did vilket jag också gjorde; he was not yet the classic oj (that) he is now han var ännu ej den klassiker han är nu;
our Father oj art in heaven aid. Fader vår som är i himmelen; about oj varom; against oj varemot; among oj
varibland; at ~ varjvid, -över &c; by oj varigenom; for oj varför; in oj [-var-[üt]i;-] {+var- [üt]i;+} of oj var|om, -
av &c. ~ever [-e'va] I. obest. rel pron sjäivst. o. fören. vilken[dera] . . än vid urval [take oj road you like; oj road
you take, you will go wrong; jfr whatever]. II. F för which ever se which I. ^soever [-soue'va]

aid. se föreg. 1.

oj whole title-word 0 adverb regular $ rare ifcc military «£> marine F colloquial P vulgar S slangWhickham
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whip

Whickham [wi'kam, hw-] npr. whidah-bird [wi'daba:d, hw-] s zooi. paradisj-änka, - vida [av. = widow-bird].

1. whiff [wif, hw-] I. s 1. pust, puff, fläkt; lukt, stank; biidi. skottsalva; a ~ of fresh air en 'nypa' frisk luft. 2. drag,
bloss ur pipa; take a few dra några bloss [at på, ur], 3. svag vissling; sus. 4. cigarrcigarrett. 5. liten ut-riggare,
utriggad båt isht pä Temsen. II. itr 1. pusta, flåsa; fläkta; vina; fnysa. 2. dra[ga], bolma, blossa [at på pipa &c].
III. tr 1. vani. med adv. blåsa, fläkta bort, ut &o. 2. blossa (bolma) på pipa. 3. dra[ga] in (upp) lukt &o i näsan,
vädra (lukta) på.

2. whiff [wif, hw-] s zooi. flundra, flatfisk. whiffet [wi'fit, hw-] s Am. 1. liten hund[racka].

2. F viktigpetter, nolla, whiffle [wifl, hw-] I. itr 1. fläkta, fladdra; vina, vissla, susa; om vind av. slå om [äv. ~
about]. 2. biidi. vackla, irra, snurra, svänga, slingra sig [äv. ~ about]. II. tr 1. vani. med adv. blåsa, fläkta bort&c.
2. biidi. bringa (komma) att vackla, rubba, blåsa (jaga) bort. III. s fläkt, pust, vind|stöt, -kast. Whig [wig, hw-]
poiit. I. s whig, [-[gammal]libe-ral-] {+[gammal]libe- ral+} [mots. Tory; nu ersatt av Liberal; jfr av. [-Whig-
gamoré].-] {+Whig- gamoré].+} II. a whig- [the ~ party]. [-~[g]a-more-] {+~[g]a- more+} [-amo:] s förakti.
[skotsk] presbyterian, whig. ~gery [-ari] s mest rerakti., se ougism. gish [-ij] a° mest rarakti. whigfärgad,
[gammal-] liberal; whig-, ^gism [-izm] a whigpolitik, [gammal]liberalism. Whigham [wi'gam, hw-] npr. while
[wail, hw-] I. s 1. stund; isht i vissa uttr. tid; it will be a long ~ before det kommer att dröja [ganska] länge, innan;
J have not seen him for a long ~ jag har inte sett honom på [mycket] länge; the ~ a) under tiden, så länge [I shall



stay here the ~]; därvid; b) poet, medan; all the ~ [under] hela tiden (den tid son^; all this ~ [under] hela denna
tid, hela tiden; all that [under] hela [den] tiden; after (in) a ~ efter (om) en stund (tid); kort därefter; at between
[underjstundbm, [allt] emellanåt; for a ~ en stund (tid), för (på) en stuiad (tid) jfr ovan; enough for one ~ nog för
en tid bortåt; in the mean ^ under [mellan]tiden [vani. [-meanwhile]',-] {+mean- while]',+} in a little ~ om en
liten stund; inom kort; [ievery] once in a ~ allt emellanåt, då och då; this long past [under] hela denna långa tid;
icke . . nu på länge; quite a ~ F ganska länge, en god stund. 2. worth ~ (^ worth the värt mödan, lönande, skäl [i]
att göra ngt [it may be worth ~ examining (to examine) the matter]; 1 will make it worth your ~ jag skall laga att
du (ni) inte behöver ångra det (göra det förgäves). II. konj medan, under det att; vid motsats äv. medan (då)
däremot; så länge [som] [/ shall stay ~ my money Zaste]; vid motsättning på samma gång

som [~ I admit his good points I can see his bad]; ~ you are about it medan du (ni) håller på (är i gång) kan du
gärna o. s. v.; ~ reading I fell asleep under det jag läste, somnade jag; f\> at toork medan han &c arbetade, under
arbetet; there is life there is hope ordspr. så länge det finns liv finns det hopp; ~ we live, let us live! låt oss leva
glatt, så länge vi leva. III. tr vani. ~ away fördriva, -nöta tiden [with med]. ~s [-z] konj aid. se while II. whilk
[wilk, hw-] se whelk. whilllom [wai'ljam, hw-] aid. I. adv fordom, [-till-för[e]ne,-] {+till- för[e]ne,+} en gång [i
tiden]. II. a förre, före detta, forne. -St [-St] se while II. isht i adversa-tiv bet.; the ~ aid., se the while. whim
[wim, hw-] s 1. excentriskt infall, hugskott, nyck, fantasi, grill[er]; take a to inf. (for . . -ing) få det infallet att,
komma på den besynnerliga idén att inf.; out of a av en nyck. 2. gruv. vindspel, uppfordrings verk; hästvandring
[av. horse-^J]. whimbrel [wi'mbral, hw-] s zooi. småspov. whim my [wi'mi, hw-] a se whimsical. whimper
[wi'mpa, hw-] I. itr om bam, bund &c gnälla, jämra sig, knarra, kvida, pipa. II. s gnäll [ande], klagolåt, pip[ande]
se »reg. ~er [-ra] s gnällmåns, knarr, kinker. «Jng [-rig] a° gnällig, knarrig, kinkig, whimsical [wi'mzikj(a)l, hw-]
a° nyckfull, grill-sjuk, vurmig; fantastisk, bisarr, [-egendomlig],-] {+egendom- lig],+} konstig, komisk. >v,ity
[«æ'liti], ~ness [-(a)lnis] s nyckfullhet, vurmighet; bisarreri, originalitet, egenhet, whimllsy [wi'mjzi, hw-] I. s se
whim. II. a° se whimsical. - -wham [-wæm, -hw-] s aid. 1. lappri, småsak; leksak. 2, nyck[fullhet], bi-sarrjhet, -
eri.

1. whin [win, hw-] s botf gultörne.

2. whin [win, hw-] skotti. o,noTåcn^i.,aewhinstone. whine [wain, hw-] I. itr gnälla, kvida, jämra

sig; om utter m. R. djur pipa, vissla; om vinden vina. II. tr isht ~ out gnälla fram. III. s gnäll[ande], klagolåt, kink,
knarr, pip, lip; vinande. <v,r [-a] s gnällmåns, knarr. whinger [wi'g(g)a, wi'ndga, hw-] s hist, jakt-,

dolkjkniv, stickert. whining [wai'nig, hw-] o° gnälliande, -ig, kvidande, Ömklig klagan &c.

1. whinny [wi'ni, hw-] a rik på (full av) gultörne.

2. whinny [wi'ni, hw-] I. itr gnägga svagt ei. belåtet. II. s gnäggjning, -ande jfr I.

whinstone [wi'nstoun, hw-] s min. basalt, grönsten, flinta. whinyard [wi'njad, hw-] hist, se ivhinger. whip [wip,
hw-] I. tr 1. piska; slå, klå, spöa; gissla; piska på', sätta fart på snurra; biidi. plåga, ansätta, gissla; egga, liva,
väcka; be ~ped av. slita spö, få risbastu (pisk); Pil be *^ped if. . jag vill bli hängd, om; ~ the cat F a)

nu hela uppslagsordet ° adverb regelbundet $ sällsynt X milltärt«rm »t* sjöterm F familjärt P lägre språk S slang
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whisht

gå bort på dagsverke, 6) liålla frimåndag, c) snåla, knussla. 2. vispa qradde. 3, linda, vira; om svepa, -linda; «t«
tackla, rigga [upp]. 4. kasta [ över, ihop] som; fålla runt omkring. 5. fisk. kasta ut rev; tiska med fluga i (på) å, sjö
&c. 6, S överträffa, slå; that ojs creation det är enastående. 7. isht \t> hissa, hala. 8. isht med adv. ei. prep.-,
hastigt sticka, stoppa, stöta, köra, kas£a. slänga, danga, slå, smälla, hugga, draga, rycka, vrida, gripa, svänga,
fälla [he o>ped (ryckte) off"his coat; he ojped (svängde) his hat through the air &o,\ee nedan]; about prep,



omlinda, vira in (om); ~ a*vo/köra( jaga) bort; rycka (snappa) bort; undansnilla; ~ back driva (tvinga) tillbaka;
rycka (slänga, stoppa) tillbaka; ~ down rycka (slänga) ned; ~ from rycka från; /v in piska (driva) in; jakt. hålla
hundarna tillsammans med piskan, piska ib,op; pari» piska in, trumma ihop, samla partimedlemmar tm röstning;
slänga (stoppa) in; inflicka; into slänga (köra) in (ut) i; off jaga (köra) bort av* jakt.; rycka (slita, kasta) av;
stoppa undan; S stjälpa (svepa) i sig dryck; »v/ On piska på' häst; kasta på Sig kläder; oj out piska (driva)
ut;vdraga (rycka, slita) ut ngt ur ngt: anforingsverb utbrista; round se *» about; ~ up piska upp (på, fram);. F
biidi. piska, tvinga , [h$. mould not do it, if not o^ped up to it]', rycka upp; hissa upp; rafsa till (åt) sig; smacka
(koka, röra) ihop ngt i hast; S stjälpa (jSVepa) i sig .dryck; pari., se ~ in. II. itr 1. piska , [pä]; slå; om vind av.
svida, bita. 2. fisk. kasta lit rev* :3. pnrl. se oj in. med adv. el. prep. ru~ sa, rasa, jaga, störta, kila, smita, ila,
flyga, . flänga, far§k\ [into, in (ut) i; out of ut ur; he o.p£'d away, to France &c, se nedan]; ~ away -kila ,i yäg,
skynda; ~ back rusa tillbaka; ~ down rusa (störta) ned, komma huvudstupa ned; in rusa (kila) in; biidi. komma
stickande, 'slå, ned, avbryta samtal &c; jakt. piska iiiop (samla) hundarna; pari. piska in, agitera; ojjnto rusa (kila)
in i; <-y off rusa (skynda) bort, sm-ity; jakt. avbryta (sluta) jakten; m on iara . (tl.'inga) i väg; ~ ,QUt rusa (störta)
ut (fram); oj out of sight försvinna ur sikte, bli Osynlig; ry out with haspla ur sig en ramsa; ~ röund svänga (kila)
runt [om]; oj up rusa ..(kila), upp [för]; pari. &o< agitera [for för]. III. s 1. piska; gissel; piskrapp; ~ and spur .rida
i sporrsträck; ~ behind! rop till kusken smäll på med piskan baktill! för att köra av ijuvAkare; crack, the o, smälla
(klatscha) med piskan; a crack.ofsthe /v ,en-pisksmäll; give .[/? lash of] the oj to, a horse ge en häst ett rapp. 2.
spö, kvist; kon. kvistar. 3. kusk, korsven.v [v^ht meji attr. a good (poor) oj]. 4» jakt. pikur whipper-in\. 5. pnrl.
inpiskare; agltlttior;;. kalleli?e^ cirkulär till pnrtimedlemmar. 6. .vispgrädde. ,7. kastsöm. 8. väderkvarnsarm. 9.
piling; :vipp[tåg].( 10. Skotti. piek, prygel,. v ,iy. interj vips! ^-antj-derry [-ande'ri]

se whip 111.9. ~cord [-ko:d] s piskjsnodd» -snärt.whisk
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white

whisk [wisk, hw-] I. s 1. dammjviska, -vippa. 2. hårtofs, hötapp, knippe, kvast, risviska, klase. 3. visp. 4. svep,
drag, tag med damm-vippa &c; biidi. fläkt; utbrott [~s of gaiety]; with (in) a ~ i ett enda tag (svep). 5. svans-
viftning. II. tr 1. damma, sopa, borsta,stryka bort [off bort [från]]. 2. hastigt förflytta, köra, skjutsa; away (off) äv.
rycka (plocka, flytta, fösa) bort (undan); ~ round svänga (snurra) runt; ~ up skjuta (fösa, slänga) upp; he was
n*ed across the Channel han förflyttades [hastigt och lustigt] över Kanalen. 3. svänga (vifta) med ngt. 4. vispa.
III. itr fara, flänga, flyga, svepa fram &o, kila, sno [about omkring; along fram, bort; into in i; off i väg],

whisker [wi'ska, hw-] s vani. pi. 1. polison-ger, kindskägg. 2. morrhår. 3. % visp. /x,ed [-d] a [försedd] med
polisonger (morrhår). ~y ["ri] a [försedd] med stora polisonger.

1. whisky [wi'ski, hw-] s slagg gigg, karriol, schäs.

2. whisky [wi'ski, hw-] $ visky; [kornbrännvin [äv. whiskey]; ^-and-soda av. i tre ord visky-grogg. ^-straight [-
street] s S Am. oblandad

visky.

whisp [wisp, hw-] se wisp.

whisper [wi'spa, hw-] I. itr 1. viska [to till, åt; about om]. 2. om vinden &c susa. II. tr viska [om] [a th. to a p. (in
a p.'s ear)]; framviska; viska till (för) ngn, sufflera; it is that . . det viskas (glunkas) om att; abroad utsprida rykte;
^ed conversation viskande samtal. III. s 1. viskning; mumjmel, -lande, prat, dovt rykte, antydan; med negation
knyst; talk in a ~ (in ~s) tala viskande (i viskande ton). 2. vindens sus. [-ra] s visk|are, -ande; bakdantare,
örontasslare. ~ing-gallery [-riggæ'lari] s visk[galleri, -valv.

1. whist [wist, hw-] s kortsp. vist; a game of ~ ett parti vist; a rubber [of en omgång vist.

2. whist [wist, hw-] åid. ei. dial. I. interj hyss[j]! [=ÅW*Å]. II. a vanl. pred. tyst, stilla.



whistllle [wisl, hw-] I. itr 1. vissla [for på, efter]; om kulor &c vina; om vinden av. susa; om fågel drilla; om
ångbåt &o av. blåsa; ^ for F biidi. se sig om efter, bli lurad (få vänta) på ngt [he may ~ for it]; ~ for a wind in a
calm sjö-mansskrock vissla efter vind i stiltje; go F dra åt skogen; let (bid) a p. go ~ F strunta i ngn, önska ngn dit
pepparn växer, be ngn dra åt skogen; ~ down the wind tala ut i luften (för döva öron) jfr II. 2. viska, tissla och
tassla, sladdra om ngt; äv. tr. 8. ~ off F.< smita i väg, avdunsta. II. tr vissla ngt; vissla på (till) ngn; ~ back vissla
(locka)»tillbaka; ~ off (away) biidi. blåsa (jaga) bort, nonchalera bekymmer &c; ~ o.'s way vissla hela, vägen; ~
down the wind svika, ge på båten, inte befatta sig med, ej bry sig om jfr I. 1. III. s 1. vissling; vinande; sus; drill;
[vissel-]

signal; gäll ton; give a ~ låta höra en vissling, vissla; ready at a p.'s ~ färdig (redo) vid ngns minsta vink. 2.
visselpipa; ång-vissla [av. steam />-]; penny (tin) ~ leksaksflöjt; as clean as a ~ så ren (nätt, fin) som helst; ss.
adv. lekande lätt; pay [too dear] for o.'s ~ få dyrt betala [det] nöjet, få betala [dyra] lärpengar; worth the ^ värd
lite besvär. 3. F strupe, hals [wet o.'s /v,], -er [-a] s 1. vissiare; i pip|are, -blåsare. 2. zooi. ä) slags murmeldjur; b)
bläsand m. a. fåglar, -ing [-ig] I. s visslande, -ing, vinande &c, se whistle III. 1.; ~ pipe visselpipa. II. a°
visslande, vinande, gäll, skarp &c, se ichistle I.; ^ marmot se whistler 2. a); ~ swan sångsvan, -ing-shop [-igjop] s
S hemlig spritutskänkning, krog i fängelse.

Whit se Whit Monday, Whit Sunday.

whit [wit, hw-] s aid. ei. litt. smul[a], grand [isht i uttryck som never (not) a no *x/]; every n* as good fullt
(alltigenom) lika god.

Whitilaker [wi't|ika, hw-, -ta-], -bread [-bred], -by [-bi], -church [-t/a:tj] nprr.

white [wait, hw-] I. a0 1. vit; blek [from, with av fruktan &c]; färglös, klar; [as] ~ as a sheet kritvit, dödsblek;
bleed ~ utjblotta, -arma; paint vitmåla; turn ~ av. vitna, blekna. 2. biidi. oskyldig, fläckfri, ren; make ~ rentvå. 3.
pol. vit rojalistisk, kontrarevolutionär [the Army]. 4. F S hygglig, hederlig, rättskaffens [jfr ~ man]. 5. % ljus,
lyckosam period. 6. idiomatiska uttryck. ~ alloy vitmetall; ~ ash bot. nordamerikansk ask; F åra; wake the nu-ash
breeze F sätta fart på årorna; ~ bear isbjörn; ~ bread äv. vetebröd; /x/ crow biidi. sällsynt fågel, raritet; the ~
death tuberkulosen; elephant biidi. besvärlig (ruinerande) egendom, kostsam förmån besittning, gåva, ära &e
[that big flat will be a ~ elephant]; ~ ensign örlogsflagga; ~ fib F se ~ lie; flag parlamentärflagg[a]; Wn* Friar [-
karmelit-[munk];-] {+karmelit- [munk];+} ~ frost rimfrost; ~ game koii. snöripor; ~ gold platina; ~ goods hand,
vitvaror; <v, grouse snöripa; ~ hands Midi, rena händer, rent samvete; ~ heat vitglödning; Midi, upphetsning,
upprörd sinnesstämning; ~ horses vågskum, '[vita] gäss'; the Wnu House Vita

huset presidentens residens i Washington, U. S. A.; nu lead kem. blyvitt; ~ lie nödlögn, [liten] oskyldig lögn; ~
man vit [man]; Midi, hederlig (oförvitlig) man, gentleman; the ~ man's burden den vites (vita rasens) [-
[kultur]mis-sion;-] {+[kultur]mis- sion;+} ~ åid. mjölkmat; ~ meats åid. vitt kött fågel, kalv &c; <v, mixture
slags laxermedel; ~ money silvermynt; ~ monk [-cisterciens[er]-munk;-] {+cisterciens[er]- munk;+} ~ night
sömnlös natt; Wnu Paper ot-fentlig dokumentsamling; rapport; aktstycke; nu pudding a) leverkorv; b) ljus
pudding; the nv scourge lungsoten; the Vita havet;

~ sheets botgörarskjorta; stand in a ~ sheet biidi. avlägga syndabekännelse; ~ slave offer
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för vita slavhandeln; ~ slavery vit[a] [-slavhandeln];-] {+slav- handeln];+} spotted f>j vitpriclcig; ~ staff (pi.
staves) lordskattmästarens el. annan dignitärs ämbets-stav; mark with a ~ stone Midi, rita ett rött kors för ngt i
almanackan; striped ~ vitran-+dig; ^ water grnnt vatten, grund; bränningar; tekn. 'tvättvatten'; ~ whale zooi.
vitjval, -fisk. II. s 1. vitt [dressed in vit färg; vithet; turn ~ into black, make ~ black förvandla (göra) svart till vitt



[och tvärtom]. 2. en vit; the de vita, den vita rasen; se äv.

1. 3. 3. äggvita [van!, the ~ o f an egg (Pi. of eggs)]. 4. vitöga, vita [vani. the ~ of the eye (pi. the of the eyes)];
turn up (show) the of o.'s eyes vända ut och in på (rulla med) ögonen. 5. vitt tyg; vit flanell; pi. rvis vita kläder,
vit dräkt; vita [sport-] byxor. 6. boktr. tomrum, lucka. 7. vit fjäril; pi. vitvingar. 8. S silvermynt. ~-and-tan
^antae'n] o vit och brun hund (vit kropp o. bruna ben). ~-ash [-æj] se white /. 6\ ^bait [-beit] s zooi. vani. koii.
vitfisk; småsill. [-<v,beam[-tree]-] {+<v,beam[- tree]+} [-bi:m, -tri:] s bot. vitoxel. ~[-]cap [-kæp] s 1. vit
vågkam, vågskum; pi. äv. 'vita gäss'.

2. zoot. pilfink.

Whitechapel [wa^ttjæpl, hw-] npr fattig stadsdel i London; <v/ cart lätt tvåhjuiig fjädervagn, kärra isht för
varudistribution.

whitellcoat [wai'tjkout, hw-] s 1. vitrock öster-rikisk soidnt. 2. sälungeskinn. - -face [-feis] s bläs p& häst. - -
feathered [-'feÖad] a feg. Whitefield [w(a)i/tfi:ld, hw-] npr.

sik m. fl.; koii. vitfisk. 2. vitjval, -fisk. Whiteilfriars [wai'tjfrai'az, hw-] npr förr karmeiit-

kloster o. stadsdel i the City, se white I, 6. -hall [-ho/1, hw-, attr. - -] npr förr kungl. slott vid Temsen; nu gata
med div. departementslokaler; äv. myndigheterna. -haven [-heivn, - hw-] npr. white-llheaded [wai'theNdid, hw-]
a 1. vithöv-dad fågel &c. 2. vit-, grå|hårig. -hot [-ho't, hw-, attr. --] a vit|glödande, -glödgad. Whiteley [wai'tli,
hw-] npr. white-livered [wai'tlivad, hw-] a eg. med vit lever

feg, harhjärtad, rädd. Whitelock [w(a)i'tlok, hw-] npr. whiteiimeat [wai'tjmkt, hw-] åid. se xohite meat, white I. 6.
-n [-n, hw-] I. tr 1. göra vit, vit|-färga, -mena, -limma, vitta; bleka; biidi. rentvå; o*ed with snoio av. snö|klädd, -
vit. 2. förtenna. II. itr bli vit, vitna; bli blek, blekna [with av]; the sea with foam sjön går vit. -ner [-na, hw-] s
vitlimmare; blekare &c, se föreg. I. -ness [-nis, hw-] s vithet, vit färg; blekhet; biidi. renhet, oförvitlighet. -ning [-
nig, hw-] s 1. vitlimning; blekning &c, se whiten. 2. se whiting 2. - [-]pot [-'pot, hw-] s slags brödpudding;
majsenakräm. - -slave [-sleiv, hw-] a attr. vita slav-handeln [the ~ traffic

(trade)]. -Smith [-smi£>, hw-] s bleckslagare; finsmed. --spotted [-spo'tid, hw-] a vitfläckig; om häst äv.
vitskäckig. - -tail [-teil, hw-] s nordamerikanskt rådjur med vit svans, -thorn [-{>o:d, hw-] s bot. hagtorn. -throat
[-Jjrout, hw-] s zooi. träd-gårds-, törn-, ärt|sångare. -wash [-woj, hw-] I. s 1. konkret vitlimning. 2. widi.
rentvående, överskylande, förskönande. 3. F glas sherry efter annat vin. II. tr 1. vitjlimma, -mena, -kalka, -måla.
2. Midi. av-, ren|två, överskyla fel; släta över; förjsköna, -bättra, bättra på ngns anseende &c; be F bli kvitt
(avveckla) sina skulder genom ackord, börja på ny kula efter ackord, •washer [-woja, hw-] s 1. vitlimmare &o so
föreg. 2. F se föreg. 1.3. -washing [-woNJig, hw-] 5

I. vitjmening, -målning. 2. Midi. av-, renjtvå-ende &c; F avskrivning av skuld genom ackord, •wood [-wud, hw-]
S 1. tulpanträd o. andra träd med vitt trä. 2. hand. gran[virke]. -y [-'i, hw-] a se whity.

Whitfield [wi'tfi:ld, hw-] npr jfr Whitefield. whither [wi'<5a, hw-] åid. ei. ntt. I. fråg. adv varthän [vani. where, F
where .. to]; ~ boundf varthän? vart gäller färden? II. rei. adv dit; vart [. .] än. III. s bestämmelse[ort] [our whence
and our ^soever [^-soue'va, hw-] adv aid. ei. litt. varthän [. .] än [vani. [-wherever].-] {+wher- ever].+}

whiting [wai'tig, hw-] s 1. se whitening 1. 2. slammad krita; kalk-, limjfärg; putspulver. 3». zooi. vitling.
whitllish [wai'tij, hw-] a vitaktig, blek. -low [wi'tlou, hw-] s läk. finger-, nagel|böld, fulslag.

Whitliman [wi'tjman, hw-], -marsh [-ma:J, hw-] nprr.

Whit Monday [wi't mA'ndi, wi'tmandei, hw-] s

annandag pingst. Whitilney [wi'tjni, hw-], -stable [-'stabi, hw-],

-stone [-stoun, hw-] nprr. Whitsun [wi'tsn, hw-] I.a attr. pingst-week].

II. s * pingst.



Whittiaker [wi'tjika, hw-, -ta-], -ier [-ia, hw-], •ingham [-indgam, hw-], -ington [-igtan, hw-] nprr.

whittllie [witl, hw-] I. s åid. ei. dial, slaktarkniv; fäll-, täljikniv. II. tr tälja (skära, karva, skala) av; spetsa, vässa; ~
away biidi. ödsla bort; ~ down biidi. kring-, bejskära, reducera, minska. III. itr tälja, skära [at på], -ings [-igz] s
pi. spån[or], trästickor. Whitworth [wi'twa:£>, hw-] npr. whity [wai'ti, hw-] a vitaktig, i sms. vit-. -brown [-
brau'n] a ljusbrun; biidi. obestämd, vag.

whizz [wiz, hw-] [äv. whiz] I. itr om kula &c vina, susa, vissla. II. s vinande, sus[ande]. -bang [-bæg] s S & slags
granat, *ving [-ig] s o. a° vihande.
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who [hu:, obetonat hu] (gen. tuhose [hu:z]; obj, whom) I. fråg pron vem, pi. vilka; ss. subj. i indirekt tal v em
(vilka) som teaches you Englishf ~ are these people? I know ^ did it; num (F <v,) do you mean? with do you
live? ei. vani. ~ do yoit live with? «v/ would believe it? ~ of us ..?]; ~ but he vilken annan än han, vem om inte
(mer än) han; ~ could? i eftereats, och vem kunde väl det? ~ ever?\em i all världen9 ~ goes there? & vem där?
should I see but Dick? vem får (fick) jag se om inte Dick?

Ethe Swede (svensken), ~ knew English, soon found his way; the Swede (den svensk) ~ knows English will soon
find his way; this is the man of n»m I was speaking (vani. . . the man I was speaking of); you, ~ are my friend,
must help me; there were some words nuse meanings he had to explain; the first ~ (ei. that) tried (ei. the first to
try) was Dick; there is no one ~ we can believe is competent; we had a government ~ were animated by liberal
ideas]; all of vilka alla; both of num vilka båda; many of r^m av vilka många; anyone ~ var och en som, den
som; the one ~ om bestämd pers. den som; he n* lives will see den som lever får se. 2. aid. den som E = whoever
jfr 3.; ~ breaks pays; «N#m the gods love die young]; there were ~ held . . de funnos som ansågo; as ~ should say
som ville han &c säga, liksom för att säga, som om han &c menade; let ~ will come må vem som vill komma. 3.
F obj. vem [än] E = whomsoever; he would invite ~ he pleased],

whoa [wou] interj tin häst ptro! håll! ~ back! back!

who'd [hu(:)d] F sammandr. av a) who had; b) who would.

whoile'er [huQje'a] poet, se raij. 1. -ever [-e'va] I. rei pron obest. vem [som] än, pi. vilka än, vem (vilka) som
helst som, var och en som Egen--ever's F, -sesoever utt., -sever objektsformer: -ever F, -msoever ntt., -mever -
ever comes will be welcome; for -ever met him he had a

nod]; äv. i fristående koncessiv sats [-ever else ob-

jects, I do notj. II. F = who ever se who I.

whole [houl] I. a 1. hel; hel och hållen; av. i bet. odelad, ostyckad [the ~ sum; the skirt is he bolted the egg he can
repeat ~ [-sentences];-] {+senten- ces];+} his ~ time hela (all) hans tid; the ~ thing det hela, alltsammans; the ~
three alia tre; ~ brother helbror, köttslig bror; ~ milk oskummad mjölk; do a th. with o.'s ~ heart

ägna sig med hela sin själ åt ngt, gå upp med liv och lust i ngt; go the ~ length (S hog) biidi. ta steget (låta linan
löpa) fullt ut. 2. oskadd, välbchållen [&v. sound and ~]; bibi. helbrägda; åid. frisk; get off with a ~ skin komma
helskinnad undan; make ~ åid. hela, bota; they that be ~ need not a physician ordapr. den friske behöver ingen
läkare. II. s ett helt; helhet; the ~ det hela, alltsammans; vani. i uttr. the nu of hela, framför pi. alla, samtliga Ethe
"u of Europe, the ~ of the apples]; the ~ of his income hela hans inkomst, alla hans inkomster; the ~ of them
allesammans, alla, samtliga; the ~ of tohich vilket [-allesammans],-] {+allesam- mans],+} som i sin helhet; two
and a third två hela och en tredjedel; [taken] as a nu som helhet tagen, i sin helhet; in ~ i sin (dess) heihet; in nu
or in part helt eller delvis; [up]on the ~ på det hela [taget], överhuvud, i allmänhet, /^-coloured [-kAlad] a
enfärgad, rv-hearted [-ha:Hid] o° helhjärtad, uppriktig, oförbehållsam, öppen. hoofed [-hu.ft] a zooi. enhovad.



length [-leg£>] I. a om porträtt i helfigur. II. s helfigur[sporträtt]. ~-milk [-milk] a attr. sötmjölks-ost. ~ness [-nis]
s helhet, fullständighet, enhetpighet]. ~sale [-seil] I. s åid. grosshandel; nu blott i [by] ~ en gros, i parti; biidi. i
klump, i massja (-or), en masse, massvis, i långa banor, utan åtskillnad, över en bank. II. a grosshandels-, gross-,
engros-, parti-, mass-; mmi. allomfattande, oinskränkt, mass-; our business is nu only ' vi handla endast en gros;
~ business grosshandelsfirma, partiaffär; dealer (merchant) gross|handlare,-ist; ~ price partipris; ~ trade parti-,
gross|handel; in a ~ manner (way) massvis, utan åtskillnad; ~ slaughter massmord, massaker; a ~ admirer en
okritisk (blind) beundrare. III. adv se [by] ~ [sell ~saler [-seila] s grosshandlare, -ist. ^some [-sam] a° 1.
hälsosam, sund; biidi. nyttig, välgörande E~ food (air, exercise); a nu lesson]. 2. t frisk, sund. ^someness [-
samnis] s hälsosamhet; biidi. nytta, gagn.

Who'll [hu(:)l] F sammandr. av who will.

wholly [hou'l^i] adv helt [och hållet], alldeles; uteslutande; ~ and solely endast och allenast.

whom [hu:m, obetonat hum] objektsform av who; ibl. oriktigt i st. f. who E~ is it you mean? he saw the man ~ he
knew must be the King], «*e'er [-s'a] poet., ~ever [-e'va] t, ~soe'er [-sou&'a]

poet., ^soever [sOUe'va] litt.; objektsformer av whoever o. whosoever.

whoo[h] [hwu:] interj hu! åh! ack! uggleskrik klävitt.

[w]hoop [hu:p] I. itr 1. ropa högt, skrika, skria, hojta av. tr. 2. iäk. kikna. II. s högljutt rop, skri, skrän,tjut; jakt-,
jägarjrop;indians strids-, krigsjrop. III. interj hej! hejsan. w~ee [-i(:)]

4-se föreg. III. [-a] s 1. skrikhals, skränare.
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2. zooi. sångsvan [äv.~ swan]. ~ing-cough [-[-ig-ko(:)f]-] {+[-ig- ko(:)f]+} s kikhosta Evani. hooping-cough].
whop [wop, hw-] S F I. tr klå [upp], ge på, mörbulta. II. s 1. dask, smörj, stryk. 2. duns, fall, smäll. ~per [-o] s S F
stor hejare, baddare; grov (fräck) lögn. ^ping [-ig] a SF väldig, kraftig, bastant, grov [a ~ lie]. whore [ho:, hoa] I.
s hora, sköka. II. itr bola, hora, bedriva otukt. ~dom [-dam] s hor[eri], otukt, boleri. ^monger [-mAgga] s åid.
horkarl.

wliorl [wo:l, wa:l, hw-] s 1. bot. krans. 2. zooi. vindling. 3. sländtrissa på spinnrock. 4. virvel; se ar. whirl. ~ed [-
d] a 1. bot. kransformig. 2. zooi. spiral-, snäck|formig. whortle[berry] [wa/tljbe'ri, hw-, -ba-] s blåbär

[vani. bilberry]; red ~ lingon, who's [hu:z] F sammandr. av who is el. who has. whose [hu:z] gen. av who vems,
vilkas; vilkens, vars; se av. which II. ~-ever [-e'va], ^soever [-soue'va] ntt., gen. av whoever o. whosoever vems
(vilkas) än. whosoever [huisoue'va] utt., se whoever I. why [wai, hw-] I. fråg. o. i vissa uttryck rel. adv varför,
aid. vi? ~ ever? varför i all världen? ~ so? varför det? hur så? ~ is it that? hur kommer det sig att? varpå beror det
att? the reason (^ cause) ~ skälet varför, anledningen till att; that is ~ det är därför [som], det förklarar varför; for
o.? F varför? II. s orsak, skäl [there are o»s and wherefores for all things]. III. interj uttr. förvåning, förtrytelse,
invändning, intresse &c å[h]! minsann! kors! nej titta! nå [låt gå]! nå än sen? nåå? men kära du, men det sa' jag ju
{don't you know? it's in to-day's paper; did I not tell youf]; jaa [is it /rue? yes, I think so]; [t]ja[a] [if that will not
do, then we must try something else]; a child knows that äv. det vet ju ett barn; ~ no! visst inte! nej då! ~ yes! ja
(jo) visst! whydah-bird [wi'daba:d, hw-] se whidah-bird. Whymper [wi'mpa, hw-], Whyte [wait, hw-],

Whytham [wai'tam] nprr. W. I. förkortning för West Indies {Indian). wich-llelm [wi'tflelm], -hazel [-heizl] se
wych-

-elm, wych-hazel. wlck [wik] s 1. veke. 2. kir. tampong, wicked [wi'kid] a° 1. syndig, gudlös, orättfärdig,
ond[skefull], lastbar, skändlig, dålig [lead a ~ life]; no peace (rest) for the skämts, aldrig får en fattig syndare ro.



2. F elak, stygg, nedrig, självsvåldig, fräck, okyn-nig, odygdig, skälmaktig; om djur av. arg, bångstyrig. 3. om
lukt, smak &o otäck, obehaglig, vidrig, faslig. ~nass [-nis] s 1. syndighet, gudlöshet, ogudaktighet, ondska, [-
lastbarhet],-] {+last- barhet],+} osedlighet, skändlighet. 2. F elakhet, gemenhet, självsvåld &c. 3. vidrighet &c,

se föreg.

Wickens [wi'kinz] npr.

wicker [wi'ka] I. s 1. vani. pi. ^s ci. koii. flät-, korg|verk, vide. 2. videkorg [ = basket]. II. a [gjord] av vide, vide-
korg, korg-stoi[~ chair]; ~ bottle korgflaska. ~ed [-d] a 1. so föreg. 2. täckt (omvirad) med flätverk. <-vW0rk [-
wa:k] s korg-, flätjverk; korgarbete.

wicket [wi'kit] s 1. liten dörr i el. bredvid en större, sido-, halvjdörr; portlucka; men grind [av. -gate]. 2. kricket
grind; kricketplan [the play began on a perfect keep ~ vara (stå) grindvakt; jive down fem spelare utslagna. 3.
Am. krocketbåge. ~-keeper [-ki:pa] s kricket grindvakt. Wickllham [wi'k|am], -liffe [-lif], -low [-iou] nprr.

widder [wi'da] P = widow.

Widdicombe [wi'dikam] npr.

wide [waid] I. a 1. vid; vidsträckt, vittomfattande av. biidi. [his ~ experience]; bred isht vid angivande av två el.
tre dimensioner [5 yards long by 2 yards ~]; vidöppen [vani. ~ open]; lång, stor [at ~ intervals]; aconscience ett
rymligt samvete; ~ culture allmänbildning; a very ~ difference äv. en himmelsvid skillnad; his eyes were ~ with
horror hans ögon voro uppspärrade av skräck; a ~ guess en ungefärlig (fri) gissning; a o, range stor räckvidd; ~
views vida vyer, vidsynthet, fördomsfri uppfattning; the ~ world [stora] vida världen; be left to the ~ world
lämnas (stå) alldeles ensam i världen. 2. avvikande från sin bana, skjutande förbi målet, felriktad;

kricket sned boll; bildl. i vissa uttryck: ~ of the

mark alldeles oriktig, förfelad, F uppåt väggarna jfr II.; ~ of the trtith långt ifrån sann; be ~ in error missta[ga]
sig mycket; be ~ of the purpose förfela målet. 3. fonet. öppen vokal. 4. S vidlyftig, lättsinnig, ö. S om pris &o
omåttlig, grov. 6. S slug, slipad, klipsk, finurlig. 7. % vitt skild, olika, avvikande [of från]. II. adv blott i vissa
uttryck vitt, vida, långt [of från]; långt bredvid (förbi) [målet]; isht far and ~ vitt och brett, vida omkring; ~ apart
vitt [åt]skilda; ~ awake klarvaken; F biidi. vaken, på sin vakt, slug, slipad; ~ open vidöppen, på vid gavel,
uppspärrad; bowl ~ kricket kasta fel; fall (go) nu [of the marlc] falla (gå) långt utanför målet, gå fel; biidi. vara
(bli) ett slag i luften jfr I. 2.; fling (fly) ~ slå (kasta) upp dörr &c; open ~ öppna[s] på vid gavel; spärra[s] upp: slå
(breda) ut armarna; Open O.'s mouth ~ äv. gapa [stort]; shoot ~ skjuta bom, bomma; throw ~ se fling yawn ~
gäspa (gapa) ?tort; biidi. öppna sig [vitt]. III. s kricket sned (felriktad) boll [ = ^ ball], rv-awake [-aweik] I. a se
wide II. II. s låg bredskyggig slokhatt. ~-eyed [-aid] a med uppspärrade (stora) ögon. ~iy [-li] adv vitt, vida äv.
biidi., vitt omkring, vitt och brett; allmänt spridd; biidi. äv. avsevärt, väsentligt [differ ~]; vitt-berömd
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famed]; ~ known vittbekant; ^ popular populär i vida kretsar, ^-mouthed [-mauåd. -mauf)t] a med stor mun
(mynning, öppning), gapande. ~n [-n] I. tr [utjvidga, göra vidare (bredare), bredda; ^ the breach {gulf) biidi.
vidga klyftan. II. itr vidgas, bli vidare (bredare), vidga sig; inidi. äv. förstoras, tilltaga. ~ness [-nis] s vidd, stor
utsträckning, omfång, räckvidd äv. widi. [jfr width], ^-spread [-spre'd, attr. -'-] a vitt utbredd (spridd, utgrenad);
vidsträckt; allmän. -spreading [-spre'diij, attr. ---] a vidsträckt, [vitt] omfattande, vitt utgrenad, omfångsrik äv.
widi.; om träd lummig; biidi. äv. [ständigt] växande.

widgeon [wi'dpn] s zooi. bläsand; kon. bläs-änder.

widish [wai'dij] a ganska vid[strackt] äv. biidi.



Widnes [wi'dnis] npr.

widow [wi'dou] I. s 1. änka [of efter]; f\»'s. weeds änkedräkt; ~ bewitched, grass ~ F gräsänka; she was left a ~
hon blev änka. 2. attr. änke-; ~ lady änkefru; ~ queen änkedrottning; rv, right änkas giftorätt (arvslott). II. tr 1.
göra ngn till änka (^ änkling); vani. i pp. ^ed bliven änka (änkling), berövad sin make (maka), ensam [och
övergiven]; garments änkedräkt. 2. poet. beröva, blotta vani. i pp. [of på]. ~-bird [-ba:d] s zooi. paradis|-änka, -
vida [äv. W~er [~a] s änkling, -eman. rverhood [-ohud] s änklingsstånd, r^hood [-hud] s änkestånd.

width [widjj] s vidd, bredd ofta angiven i siffror; utsträckning äv. biidi.; ~ of mind vidsynthet.

wield [wi:ld] tr hantera, handha[va], svinga, sköta, föra svärd, penna &c; styra ett rike; ~ the sceptre föra spiran
äv. biidi. [of över]; ~ great influence utöva stort inflytande [over över]; ru an absolute power utöva en våldsmakt,
härska (styra) enväldigt [over över].

wife [waif] (Pi. wives [waivz]) s hustru, maka, fru; &id. kvinna; his wedded (lawful) ~ hans äkta (lagvigda)
hustru; have a ~ and family to support ha hustru och barn att försörja; take [to o. s.] a ~ ta[ga] sig hustru, gifta
sig; take as [a] ngt aid. take to nu ta[ga] till hustru, äkta; all the world and his nu F hela världen, varenda levande
själ, alla möjliga, 'fan och hans mormor'; äv. hela societeten; old wives' tales käringjprat, -snack; skrock, ow-
beater [-bi:ta] s hustruplågare. ~tiom [-dam], "i/hood [-hud] s kvinnans äktenskap, hustruskap, -värdighet, 'x.less
[-lis] a utan hustru, ogift. ~like [iaik] a, ~ly [-ii] a hustrulig, en [sarin] hustrus självuppoffring &c. ~-ridden [-
ridn] a stående under toffeln, förtryckt äkta man.

Wiffen [wi'fin] npr.

wifie [wai'fi] S i smeksamt tilltal till hustrun [lilla]

gumman.

wig [wig] I. s 1. peruk, löshår; there will be r^s on the green F hårtestarna kommer att

ryka, det kommer att gå hett'(blodigt) till vid slagsmål. 2. F perukkiäd.i domare; pamp, storgubbe. 3. S F ovett,
skäll, uppsträckning. ,11. tr S F läxa upp. ta i upptuktelse. Wigan [wi'gan] npr. . •

wig-block [wi'gblok] s perukstock. ' ' wigeon[wi'd5an] se v: Mg eon. wiggüed [wigid] a perfikkladd. -ery [-ori] *
koii. löshår; bruket av peruk. -ing%'[-'ig] s;S F So wig 1. 3. [T gave him a good Wiggins [wi'ginz] npr.

wiggle [wigl] itr F vrida [på] sig, vicka, svänga, sno, slingra sig; krumbukta äv. biui. - waggle [-wægl] itr o. tr
snurra och ,^no, vrida och vränga. ' s wight [wait] s åid. ei. skämts, varelse, stackare,

sate [isht a luckless (wretched, poor) Wight [wait] npr [the Isle o/~]. ~wick [wrtfk] npr.

wigless [wi'glis] a peruklös.

Wigümore [wi'gmo:, -moo], -ton f-ton], -town

[-tan] nprr. wigwam [wi'gwoem, -worn] s wigwam, indianhydda.

Wiliberforce [wi'ljbafo-.s], -braham [-br(i)om],

-bye [-bi], -cox [-koks] nprr. wild [waild] I. a 1. vild i olika bet\[nu animals]; förvildad; vild-sviu boar]; om land
äv. öde land]; om djur p. skygg; ilsken; rasande; om vind, väder &c av.. stormig, våldsam', häftig, ursinnig äv.
biidi., se 2.; ~ beast vilddjur, biidi. av. odjur; ~ boy äv. vildbasare; be drawn by nu horses straff ei. tortyr dragas,
sträckas (slitas) mellan hästar; ~ man av, vilde;" ~ we» pi. biidi. ytterlighetsmän, yildhjärnor; ~ man [of the
woods] zooi. orangutang: ^v oats vild-, flyg havre; sow o.'s ~ oats biidi. så sin vildhavre, rasa ut i un-domen; ~
vine hut. vildvin; the Wnu West Vilda västern; ~ wind åid. virvelvind, orkan; ~ woman av. vildinna; ~ youth s,
vildbasare, sprakfåle; drive {make) a p. ^ göra ngn vild (ursinnig): go ~ växa vilt: förvildas; bli vild (tokig) [with
av]; run ~ springa omkring fritt (i vilt tillstånd); växa vilt; förvildas: büdi. äv. komma på villovägar, fara vilse
(vill), hoppa over skack-larna, förlora besinningen, gå till ytterligheter; run nu pp. förvildad, 2. biidi. vild i bet. a)
yster, bråkig, oregerlig, bångstyrig: självrådig, egensinnig; upp rorisk, -studsig; tygellös, otyglad, lössläppt [the



<*uest of libertines]; a nu fellow en vild sälle; b) förryckt, virrig, förvirrad, kollrig, utom sig [with av];
fantastisk, bisarr, överspänd, 'måttlös: orimlig, absurd, vettlös, befängd, förflugen idé &c-, get ~ äv. bli alldeles
ifrån sig (sina sinnen), tappa besinningen jfr II.; go <-u ^ o. //.; rnn ^ se /.; a ^ project en äventyrlig plan; ^ and
whirling words virrigt tal,©sammanhängande ord, överilat, yttrande: c) vred, rasande, upphetsad, -jagad [with på:
about över, för]; d)
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alldeles galen, tokig i ngn el. ngt [about i]; lie is Oj to go han har en vansinnig lust (är alldeles vild på) att resa; e)
oregelbunden, oberäknelig, ostadig; felriktad; a oj shot ett skott i luften, ett slängskott; en förlupen kula. II. adv
skjuta &c på måfå, slumpvis, planlöst; åt fel håll, galet; get oj träffa &c fel; go ~ gå fel jfr I. 1.: shoot oj bomma,
skjuta bom; talk o, prata i [natt]mössan, yra. III. s isht pi. o,s vildmark, ödsliga trakter, obygd[er]. Wildair
[wai'ldsa] npr.

wildli-born [wai'ldjbo:n] a född i frihet. - [-]cat [-kæt] I. s vildkatt; biidi. äv. argbigga, odjur. II. o attr. F svindel-,
humbugs-, skojar-bank &c-, värdelös gruva <fec; olaglig, förbjuden hantering whisky]. Wilde [waild] npr.

wildebeest [wi'ldibi:st, -beist, -da-, vil-] « zooi. gnu.

wilder [wi'lda] -tr poet. förjvilla, -virra, -brylla E = bewilder], reness [-nis] s 1. vildmark, öken; ödslig sträcka,
oändlighet [the o, of the waves]; the voice of one crying in the oj bibi. en ropandes röst i öknen. 2. biiai. labyrint,
virrvarr, djungel, brokig mångfald; a o, of masts en skog av master. wiid!i[-]fire [wai'ldjfaia] s 1. hist, grekisk
eld; biidi. löpeld [run (spread) like ~]; go like o, tiv. gå som smör. 2. kornblixt. 3. iak. [-ros-[feber];-] {+ros-
[feber];+} vet. rödsjuka. 4. irrbloss. - [-]fowl [-faul] s vani. koii. vildfågel, fågelvilt isht gås o. and. -[-]fowling [-
faulig] s viidfågeljakt. - -goose [-gu:s] s vildgås; grågås; biidi. gås; a oj chase fåfäng möda; go (be sent) on a oj
chase biidi. [få] löpa med limstången, gå (skickas) förgäves, -ing [-ig] I. s vilt träd, vild växt (frukt); vild-,
suriapel (-äpple). II. a poet. vild växt. -ish [-ij] a något (litet) vild; skygg, -ling [-lig] s 1. se -ing. 2. vilt djur. -ly [-
li] adv vilt; vansinnigt &c; se wild; talk oj prata i [natt]mössan, fantisera, yra. -ness [-nis] s 1. vildhet;
förvildning; skygghet. 2. biidi. tygellöshet, självsvåld, lättsinne; uppsluppenhet; förvirring; dårskap,
överspändhet, befängdhet; häftighet; iver &c, se wild I. 3. % se wilderness, -wood [-wud] s isht poet. vild skog,
urskog, wile [wail] I. s [vani. pi. ~s] knep, list, [-illfundig-het[er],-] {+illfundig- het[er],+} ränker, försåt. II. tr 1.
locka, narra [into in i, till]. 2. ~ away se while III. Wilfred [wi'lfrid, wu'l-] npr. wilful [wi'lf(u)l] a 1. uppsåtlig,
avsiktlig, medveten, överlagd. 2. egensinnig, självrådig, envis, oresonlig, hårdnackad. ~ly [-i] adv äv. med berått
mod; ~ and knowingly med vett och vilja.

Wilklles [wilkjs], -ie [-i], -ins [-inz], -inson [-[-in-sn]-] {+[-in- sn]+} nprr.

Will [wil] npr Ville kortnamn for William.

will [wil] I. [obet. äv. -(a)l, ofta skrivet Ht] hjälpverb utan inf. o. pp.; imp. ICOllld se äv. d. o. 1. 1. pers. skall i
bet. ämnar, tänker s. k. viijeruturum [Pil soon be back; indirekt tal he says he oj soon be back]; äv. utan hjaipv. i
sv. [/ think Pil go]; we oj forget låt oss glömma [jfr we shall [-forget];-] {+for- get];+} I wouldn't do it if I were
you jag skulle inte göra det om jag vore [som] du (ni); you and I oj change parts du (ni) och jag skall byta
roll[er]; I promised not to say it, and I ioon't jag lovade att inte säga det, och det skall jag inte heller [göra]. 2.
emfatiskt vill absolut, nödvändigt; she oj have her own way hon vill (måste, skall) absolut ha sin vilja fram
(igenom); I shall and o> do it jag vill och [jag] skall göra det. 3. i nek. o. villkorl. sats samt i 2. pers. i frågesats
vill [Åe ~ not [won't) do as he is told; if he wouldn't do it, she said, there were others who would; oj you take it
with you or shall I send it?]; oj you have some tea? — ~ I? of course I ~ vill du ha lite te? — om jag vill? visst
vill jag det; she oj have none of me hon vill inte veta av mig; the door won't shut dörren går inte att stänga (vill
inte gå igen); if you oj om du (ni) så vill; if God ~ om Gud vill; shut that door, oj you? var snäll och stäng [den



där] dörren! whether he oj or no, oj lie or not, oj lie oj he not, åid. ~ he nill he vare sig (antingen) han vill eller
inte, med eller mot hans vilja. 4. idiomatiska uttryck as he oj have it som han vill göra gällande; as you oj som du
(ni) vill; be that as it oj vare därmed hur som helst; come ichat oj vad som än må komma; say what he oj [han
må] säga vad han vill; / ~ (would) die rather (sooner) than inf. jag vill (ville) hellre dö än; tum where he ~
(would) vart han än vänder (vände) sig. 5. 2. o. 3. pers. skall, kommer att [i frågesats i 2. pers. ibi. av. shall; I'm
afraid you oj never manage it; indirekt tal you say I oj (vani. shall) never manage it; you oj write, won't you? he
and I (we tico) oj have to suffer for it; so toe all oj (el. SO shall V)e all)]; äv. utan hjälpv. i sv.

[/ hope he oj come (kommer); I can come to--viorrow if that oj (would) suit you]; he who lives o> see den som
lever får se; who would have thought it? äv. vem skulle ha kunnat tro det? 6. brukar, plägar, kan ei. intet hjaipv. i
sv. [he oj (would) sit for hours doing nothing; meat won't keep in hot weather]; he would call av. han tittade
gärna in; accidents ~ happen en olycka kan alltid hända, olyckan kan ju vara framme; boys ~ be boys pojkar äro
[nu en gång] pojkar; such things oj happen sådant händer [understundom]; when the cat's away the mice o, play
ordspr. när katten är borta, dansa råttorna på bordet. 7. torde förmodan ei. uppmaning [you oj understand that . .;
you oj
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leave, the room immediately]; it would be about four o'clock klockan var väl (torde Ira varit) ungefär fyra; that ~
do det får räcka (duga), det räcker (duger), det är bra. 8. Am., dial. el. F 1. pers. skall temporalt [I ~ (i st. f. shall)
folOW all about it in a week jfr would 7.]. II. tr regeib. 1. isht om Gud o. högre makter vilja, bjllda, befalla
Freligion <^>s us to love our enemies; God had so ~ed «£]; God r^ing om Gud vill; power to ~ viljekraft. 2.
genom sin blotta vilja förmå, få, hypnotisera ngn att göra ngt [he ^>ed her to eat a raw potato as an apple], 3.
förordna genom testamente, testamentera Eto till, åt]; Ow away bortjtestamentera, -skänka genom testamente; ~
away from a p. genom testamente beröva ngn hans arv. III. s 1. vilja [the freedom of the against my ~ (ci.
wishes)]; according to o.'s own ~ and pleasure efter eget gottfinnande; at ~ efter behag, fritt, obehindrat; tenant at
~ efter ägarens gottfinnande Upp-sägbar arrendator; tenantry at ^arrende på obestämd tid jfr föreg.; at the ~ of a
p, efter ngns gottfinnande (godtycke); good ~ god vilja; välvilja, ynnest; gillande; bear good (ill) ~ to hysa
välvilja (illvilja) mot; in good ~ i god mening, i välmening; good ~ toward men bibi. människorna en god vilja;
ill ~ illvilja, groll, avoghet jfr good have {get) o.'s ~ få sin vilja fram; of o.'s own [free] ~ av egen fri vilja;
poptdar ~ [-folkvilja^];-] {+folk- vilja^];+} such is our ~ and pleasure så (det) är vår höga vilja; take the ~ for the
deed låta den goda viljan gälla, uppskatta den goda viljan; thy ~ be done bibi. ske din vilja; ^ to live vilja till liv;
~ to power vilja till makt; what's your aid. vad är din (er) vilja? vad begär du (ni) [av mig]? where there's a ~
there's a way ordspr. god vilja drar halva lasset [av. a hearty ~ is half the battle]; with a ~ med liv och lust, med
fart (kläm), med friska tag; work o.'s ^ driva sin vilja igenom; work o.'s wicked ~ upon vända sina onda anslag
mot, smida onda planer mot. 2. ngns yttersta (sista) vilja, testamente [av. last ~ and testament]; leave by ~
[bort]testamentera; make o.'s ~ göra (upprätta) sitt testamente; mutual (joint) ~ inbördes testamente; under a
arvinge genom (på grund av) testamente; witness to a ~ testamentsvittne. 'v-ed [-d] a 1. hågad, benägen [to do].
2. viljebestämd. 3. hypnotiserad.

Willesden [wiijzdn], Willet [-it] nprr.

William [wiijam] npr av. Vilhelm. >vite [-ait] s anhängare av Vilhelm av Oranien. ~s[-z], ~SOn [-sn] nprr.

willing [wi'lig] I. s 1. vilja[nde]. 2. testamenterande. II. a 1. villig, redobogen, beredvillig [to do]; be ~ to av.
[gärna] vilja, samtycka till att, gå med på att Eäv. med bisats I was ~ that they should visit him]; I am quite rv det
vill jag [så] gärna; ~ or not ~ or

unwilling med eller mot sin vilja. 2. frivillig E~ exile]; se av. will II. ~ly [-ii] adv gärna; villigt; godvilligt;
beredvilligt; med nöje (glädje), ^ness [-nis] s 1. villighet, redobo-genhet [to do]: tjänstvillighet. 2. frivillighet.



will-less [wiilis] a° viljelös.

will-o'-the-wisp [wi'ladawi'sp] s irrbloss, lyktgubbe; biidi. av. bländverk.

Willoughby [wiiabi] npr.

willow [wi'lou] I. s 1. bot. vide, pil; weeping ~ tårpil; wear the ~ bära sorg efter sin troiovade. 2. kricket slagträ
[handle the 3. spinn, plys-maskin; öppnare. II. tr spinn, plysa, uppluckra un. ~-herb [-ha:b] s bot. videört;
fackelros; kropp, mjölke. ^ing-machine [-[-'ig-maJi:Nn]-] {+[-'ig- maJi:Nn]+} se willow I. 3. ~-twig [-twig] s
videspö, pilkvist, ^v-weed [-wi:d] s bot. fackelros; kropp, mjölke. ~-wort [-wa:t] s bot. videört; fackelros. ~y [-i]
a 1. rik på vide. 2. vide-, piljliknande: smidig, slank.

will-power [wi'lpaua] s viljekraft.

Willlls [wil|z] npr. -y [-i] kortnamn för William

Ville.

willy [wiii] se willow I. 3. o. II.

willy-nilly [wi'liniii] I. adv med eller mot sin vilja, antingen man vill eller ej. II. a 1. ofrivillig. 2. viljelös,
vacklande. Wilmllcote [wi'gkat], -ington [wiimigtan], -ot[t] [wi'lmat, -ot] nprr.

Wilna [vi'lna] npr Vilna.

Wilüsden [wii|zdan], -shire [-Jia], -son [-sn] nprr.

1. wilt [wilt] aid. [2. pers. sg. pres. av will /.] vill [thou

2. wilt [wilt] I. itr vissna, hänga [ned], sloka; biidi. slappna, svikta, mattas, tyna av (bort). II. tr låta vissna (tyna
bort); biidi. äv. förj-slappa, -svaga. ~ed [-id] a slapp, slak; vissen.

Wiltllon [wiitian], -s [-s] F se föij., -shire [-J(i)a] nprr.

wily [waiii] a illistig, [bak]slug, lömsk, förslagen, finurlig.

Wimübledon [wi'mfbldan], -borne [-bo:n, -ba:n] nprr.

wimple [wimpl] I. s 1. nunnedok; slöja. 2. ring-ling, bukt[ning]; pà vatten krusning, skvalp. II. tr beslöja äv.
widi.; lägga i veck. III. itr om vattendrag] ringla sig; krusa sig, porla, skvalpa.

Wimpole [wi'mpoul] npr.

win [win] won won I. tr 1. vinna, tillvinna sig, bildl. äv. erövra seger, pris, pengar, vad, ära, rykte [by på en affär;
at på vist o. d.; of (off, from) av, från ngn; I toon £ 5 of him at cards]; ^ förvärva E~ riches]; ~ from av. avvinna;
~ o.'s bread åid. förtjäna sitt bröd (uppehälle); ~ the day (field) vinna slaget, hemföra segern; ~ an election vinna
en valseger, segra vid ett val; ~ a prize in a lottery vinna på lotteri; ~ o.'s spurs förtjäna (vinna) sina sporrar, biidi.
äv. göra sig ett namn; ~
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the toss vinna vid lottning: ~ o.'s w <y kämpa sig fram, bana (leta) sig väg [into till, in i (bland)]; ~ a woman
vinna en kvinnafs bjärta]; lightly won, lightly gone ordspr. lätt fånget, lätt förgånget; ~ the horse or lose the
saddle ordspr. allt eller intet. 2. utvinna ur fyndighet. 3. [upp]nå, nå fram till [/%, the shore], 4. [lyckas] övertala,
vinna, få med sig på sin sida. 5. om trumfkort &o gå (ta) Över; ta hem triok. 6. S stjäla, knycka. 7. åid. bemäk-
tiga sig, erövra, intaga stad o. d. 8. med adv. ei. prep. ~ for o. s. tillvinna sig,.förvärva; ~ a p. over [to o.'s side]
vinna ngn för sig (sin sak); oj a p. [over] to vinna ngn för ngn, ngt [he toon them to Christ]* II. itr 1. vinna, segra



i tävlan &c [by 3 to 1 med 3 mot 1]; ~ hands down F vinna [lekande] lätt; upofi a p. vinna [insteg hos] ngn; ~
upon a p.'s sympathy tillvinna sig ngns sympati; let those laugh to ho oj ordspr. skrattar bäst som skrattar sist. 2.
med adv. ei. prep. [lyckas] nå, hinna, komma fram, genom &c [— get]; oj away from komma undan förföljare; ~
home hinna hem, nå hemmet; ~ through äv. kämpa sig igenom, övervinna svårighet. 3. [lyckan] bli -f adj.; oj free
from [lyckas] frigöra sig från. III. s F 1. sport, seger. 2. vinst, förtjänst, wince [wins] I. itr rycka (spritta, skälva)
till, fara (rygga) tillbaka av fruktan el. smärta [at vid heröriug &c; under pain av smärta]; without wincing utan
att blinka (darra), alldeles oberörd; rv against the prick biidi. spjärna mot udden. II. s sprittning, ryckning,
skälvning se föreg. wincey [wi'nsi] s starkt halvylle, winch [winj] s 1. vev, vevsläng. 2. vinsch,

vindspel. 3. rulle på metspö. Winchlleisea [wi'njjalsi], -ester [wi'ntjista], -field [-fi:ld], -iisea [-'(i)lsi], -more [-
mo:, -moa] nprr. 1. wind [wind, i poesi äv. waind] I. s 1. vind, blåst; and weather väder och vind; breath of o,
vindfläkt; a capful of o, en vindstöt; gale of oj [vind]kåre; gust of oj vindj-kast, -stöt; squall of oj [vind]by; the ~
is north[erly] (from the north) det blåser nordlig vind (nordan) [äv. there is a northerly i< dead) ~ motvind; fair oj
förlig vind; ~ and weather permitting om väder och vind till-låta, i händelse av tjänlig väderlek; catch a great deal
of o, ha stort vindfång; catch the oj få vind i seglen; go like the ~ gå (fara) med vindens hastighet (som en
vindil); hold a good ~ & hålla loven bra; keep o.'s ~ <£• hålla dikt bidevind; raise the oj biidi. skaffa pengar
(kontanter); the o, is rising det börjar blåsa [upp]. 2. luftdrag, -ström, luft i bäig, orgel &c. 3. i vissa uttryck and-

ning, anda: goda &c lungor [have a good (bad) break oj rapa jfr 5.; break the oj of a horse spränga en häst: carry
the oj om hast sätta nosen i vädret, hålla upp huvudet; catch o.'s oj hämta andan, dra andan till sig; get (take) o.'s
second o, [börja] andas igen; biidi. återvinna sina krafter, hämta Mg; have o.'s oj taken, be hit in the oj boxn.
träffas i solar-plexus så att man tappar audan; lose o.'s oj tappa andan, bli andtruten; short of oj and truten, -fådd;
slip o.'s ~ P kola [av]; stop a p.'s oj F ge ngn så att han tappar andan, göra kål på ngn; take oj hämta andan jrr 4.
4. väderkorn; get (gain, take) the oj of få väderkorn på, vädra av. Midi.; jfr 9.; get oj of få nys om, få korn (reda,
slag) på; get (take) oj ^ om hemlighet

mots, till mässingsinstrument. 8. biidi. fläkt, vind;

storm [the of passion]. 9. med prep, against the oj av. i motvind; at the mercy of the ojs vind för våg äv. biidi.;
before the o, & fördevind: sail (run) before the o> länsa undan; by the oj bidevind; between oj and water i
vattengången (-linjen); Midi, på en ömtålig punkt; a shot between oj and water är. ett grundskott; close to the ~
dikt bidevind; biidi. se ned. near; down [the] oj med vinden; åid. biidi. i utförsbacken, på glid (retur); from the
four ojs från alla väderstreck; in the oj a) isht »i* i vinden; [i] lovart [of om]; 6) biidi. i görningen, under
uppsegling, i annalkande [there is something in the ~]; ha ve in the oj ha fått nys om (spår på), vädra: all in the oj
upp i vinden; in a high oj i blåst; in the eye, in the teeth of the ~ rakt mot vinden: keep in the ~ behålla loven;
near the oj & upp i vinden, biidi. nära gränsen tm det otillåtna &e-, sail (go) near the oj biidi. leva indraget,
inskränka sig så mycket som möjligt; have (take) the Oj of biidi. ta loven av, ha (få) övertaget över; off the oj .£.
rumt; on a oj bidevind; out of oj and truten, -fådd; take the oj out of a p.'s sails ta[ga] loven av av. Midi.; to the
o> [upp] mot vinden; bidevind; för vinden; cast (fling, give, throw) to the ojs biidi. kasta bort (överbord), låta sin
fruktan fara, slå bort, släppa: go to the ojs skingras för alla vindar, gå till spillo, gå upp i rök: [with] head to oj &
vindrätt; speak (talk) to the oj tala för döva öron; under the ~ & i lä; up [the] ~ upp i vinden; upon a oj fie ovan
on; go with the oj driva med vinden; sail with a fair oj ha vind i seglen, ha (gå med) förlig vind; sail laith every
[shift of] oj biidi. vända kappan efter vinden. II. tr 1. vädra, få [vä-
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window-sill

derjkorn på äv. biidi. 2. utsätta för väder och vind, torka, vädra, lufta. 3. Eäv. waind] äv. wound wound blåsa
trumpct[signai] &c, stöta i horn &c. 4. gör a (rida) i) ast &c andfådd, tröttköra, jäkta,'anstränga. 5. låta hast pusta
ut (vila).



2. wind [waind] I. abound wound tr 1. vinda; vrida, veva; sno, vira, fläta, linda, slingra Eround, about [om]kring,
om]: vira, linda ei. svepa om [with med]; rulla ei. spola [upp] tråd, härvla, nysta [ora på; into till nystan]; ~ o.'s
arms round a p. slå armarna kring ngn, sluta ngn i sina armar; ~ off nysta (vinda) av; ^ a p. round o.'s little finger
\ivl-da ngn kring sitt lillfinger; ~ o. s. (o.'s way) into a p.'s affection nästla sig in hos ngn, genom smicker vinna
ngns bevågenhet; ~ o.'s way om tiod &c slingra (ringla) sig fram. 2. vinda, hala ei. hissa upp; & varpa; dra[ga]
upp urverk &c [vanl. ~ up\ 3. & vända båt åt motsatt el. an-nat håll. 4. ^ büdi. styra, leda ngn efter sin vilja [he
could 'v him to his will]. 5. ~ up a) veva (vinda, nysta &e) upp; spänna armborst &c; 6) hand. avsluta, saidera,
avveckla [the company was wound up]; c) sluta ngt med ngt [he wound up his speech by declaring; she wound up
the day ivith her bottle of soda-water]; d) spänna, stämma sträng &c; e) biidi. rycka upp ur forsofiiiing; uppröra;
~ o. s. up spänna sina krafter, anstränga (spänsta upp) sig [to till handling; to do]; f)biidi, stegra, höja,
uppdriva[£o till]. II. wound wound itr 1. vrida, sno,linda, slingra ei. ringla sig [round, about [omjkring; out of nt
ur: down ned-, ut för; up uppför, fram [över]; [up]on [upp] på]; gå i (göra) bukter, bukta [sigj; tum and ~ gå i
bukter och sling-ringar; ~ off rullas (nystas) av. 2. i* ligga på svaj; svänga; vända sig; styra: how ~ you? ei. how
does the ship r>u? vilken kurs håller fartyget? hur ligger fartyget an? 3. ~ up hand. avvecklas; sluta se /. 5. b), c);
~ up! sluta nu [äntligen]! III. s krök[ningj, vridning, bukt; out ofnu rak, jämn.

windüage [wi'nd idj] s anm. 1. spelrum. 2. avvikelse genom vindens inverkan. - [-]bag ["bæg] s

1. luftsäck. 2. pratmakare. - -band [-bænd] s mus. blåsorkester. - -bound [-baund] a hindrad av storm (motvind). -
-broken [-broukn] a se broken-winded. - -chest [-tjest] s luftlåda i orgei. - -colic [-koiik] s läk. luftkolik, -ed [-id]
a 1. om mat &c angripen, skämd, skadad, förstörd. 2. andfådd.

1. winder s 1. [wai'nda] born- &c blåsare. 2. [wi'ndo] F strapats, ansträngning, lopp &c,

som gör en andfådd.

2. winder [wai'ndo] s 1. uppvindare; viock- &c uppdragare. 2. härvlare, nvstare. 3. härvel, haspel; spole; nystfot, -
vinda. 4. kiock- &c nyckel. 5. vinsch; vindspel; vev. 6. isht pi. Steg i vindeltrappa, svängsteg.

Windermere [wi'ndamie] npr.

windilfall [wi'ndifo:l] s 1. vindfälle. 2. fallfrukt. 3. oväntad fördel (gåva), skänk, fynd, oväntat arv. - -failen [-
fa.in] a ned-, kulljblåst.

- -flower [-flaua] s bot. sippa; vitsippa. - -gail [-go:l] s 1. veter. vädergalla. 2. se weather-g all.

- -ga[u]ge [-geidj] s fys. vindmätare. Windham [wi'ndom] npr.

windilhover [wi'nd|hovo, -Iiavo] s zooi. tornfalk, -iness [-inis] s 1. blåsighet. 2. biidi. tomhet, innehållslöshet,
ordprål.

1. winding [wai'ndig] I. s 1. slingrjande, -ing; uppvindning; vridning; varv; krökning, bukt; sväng: »us biidi.
krokvägar, krumbukter, omsvep. 2. om trä vindhet, skevhet; out of rak, jämn, plan se äv. 2. wind /., II. II. a slingr
ande, -ig; krokig, buktig; svängande; sväng-hjul; ~ stairs vindeltrappa; a ~ story en omständlig (långdragen)
historia.

2. winding [wi'ndig, wai'-] s mus. blåsjning, -ande; hornstöt.

windingll-engine [wai'ndig e*n(d)3in] s gruv. o. »t* uppfordringsmaskin, ångkran. -iy [-ii] adv äv. i bukter
(slingringar). - -machine [-moJi:"n] s spinn, nyst-, spol-, haspel maskin. - -shaft [-Jcuft] s gruv.
uppfordringsschakt. - -sheet [-J"i:t]s sveplakan,liksvepning. --tackle [-tækl] s *£> gina. - -up [-A'p] 5 avslutning,
slut; imud. avveckling; sale [konkurs]realisation. wind-liinstrument [wi'ndli'nstrumant] s blåsinstrument; äv.
orgel, dragspel &c. -jammer [-djæmo] s S skuta, windlass [wi'ndlas] I. s tekn. vindspel; gruv. haspel, gruvspel;
«£• ankarspel. II. tr vinda (hissa) upp. windless [wi'ndlis] a0 1. vindlös, stilla. 2. t

andtruten, windlestraw [wi'ndlstro:] s torrt grässtrå, windmill fwi/"n(d)mil] s väderkvarn; fight

bildl. kämpa mot väderkvarnar obefintliga fiender, window [wi'ndou] s 1. fönster; blind (blank, false) ^



blindfönster; at the ~ vid (i) fönstret; in the ~ av. i skyltfönstret, på anslagstavlan; come in by the ~ biidi. smyga
sig in; escape by the ~ smita ut genom fönstret (fönstervägen); look out of [the] ~ titta (se) ut genom fönstret;
throw (turn) the house out at [the] ~ biidi. ställa till en förfärlig oreda, vända upp och ner på allt. 2. öppning;
biljett-&c lucka. ~-bar [-ba:]s l.fönsterjpost,-pelare. 2. bom, slå för fönsterlucka, ~-blind [-blaind] s rullgardin;
jalusi, fönsterskärm. ~-box [-boks] s fönsterlåda för krukväxter. ~-casa [-keis] s fönsterram, -foder, ^-dressing [-
dreNsig] s 1. fönsterskyltning. 2. hand. 'ba-lansfrisering'; biidi. falskt sken. ^-envelope [-'e^nviloup] s
fönsterkuvert med genomskinlig a-iress. ^-frame [-freim] s fönsterram, p ledge [-ledj] se nu'sill. ~-pane [-pein] s
fönsterruta. 'vz-sash [-sæj] s engelsk fönsterbåge se sash. ~-seat [-si:t] s fönsterbänk, -soffa i J fönstersmyg. ~-sill
[-sil] s fönsterjbräde, -bänk.

militärterm sjöterm F familjärt P lägre språk S slangwindpipe
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wink

windllpipe [wi'nd|paip] s anat. luft|rör, -strupe. - -rose [-rouzj s meteor, yindros. -row [-rou] s 1. lantbr. hösträng;
skyl. 2. rad torvstycken, torvsträng. -sail [-seil] s 1. & vädersegel. 2. väderkvarnsvinge, -segel. - -screen [-skri:n]
s vindruta Pa bii. - -shake [-Jeik] s spricka i trä, väderspricka.

Windsor [wi'nza] npr Castle]; the House of oj huset Windsor sedan 1917 namnet på Englands kungahus; ~ bean
bot. Windsor-, bond|böna; ~ chair windsorstol slags solid trästol; ~ uniform windsoruniform bäres vid särskilda
tillfällen i Windsor Castle.

wind-llstick [wi'ndjstik] s S flygmaskinspropeller, -sucker [-SAka] s veter. väderslukare, krubb-bitare. -tight [-
tail] a lufttät.

wind-up [wai'ndA'p] s avslutning, slut.

windllward [wi'ndjwad] I. adv & [i] lovart; mot vinden. II. a lovarts- [the oj side]; gående mot vinden; the Woj
Islands eg. öama över vinden Små Antillerna. III. s lovart, vindsida; to [the~\ ~ se ~ I.; beat {ply, work) to ~
arbeta sig upp i vinden, kryssa sig upp; get to oj of komma i lovart om; biidi. ta.[ga] loven av; keep to o> of
biidi. hålla sig på [tryggt] avstånd från. - -way [-wei] s gruv. ventilationsledning.

windy [wi'ndi] a0 1. blåsig, stormig, utsatt för vinden [a ~ situation; oj weather]; on the oj side of the law
oåtkomlig för lagens arm. 2. brusande som vinden; vindsnabb. 3. läk. väderspänd; vädergivande. 4. bombastisk,
prålig, tom retorik. 5. S skraj, byxis, rädd.

wine [wain] I. s 1. vin; Adam's oj vatten; be in oj vara upprymd- (berusad); new oj in old bottles bibi. nytt vin i
gamla läglar; over the walnuts and the oj vid desserten; spirit of*» vinsprit, alkohol; take ~ dricka vin; take ~
with skåla med ngn; when oj is in, wit is out ordspr. där vinet går in, går vettet ut. 2. se party. II. itr F dricka vin.
III. tr F bjuda på (undfägna med) vin [he was dined and ojd]. ~-bag[-bæg] si. vinsäck. 2.vinpimplare, driükare. ~-
bibber [-biba] s aid. se »reg. 2. -bottle [-botl] s vinbutelj; vinsäck. ~-card [-ka:d] s vinlista, s^-case [-keis] s
vinlåda. sN/-cask [-ka:sk] s vinfat. ~-cave [-keiv], -cellar [-sela] s vinkällare, ^-cooler [-ku:la] s vinkylare. ~-cup
[-kAp] s vinbägare. -decanter [-dikæNnta] s vinkaraff. ^-farmer [-fa:ma] s vinodlare. ~-fat [-fæt] åid. se oj-vat. ~-
grower [-'groua]s vinodlare. <v/-house [-haus] s 1. vin|hus, -firma. 2.vinstuga. ~-jar [-dja:], ~-jug [-djAg] s
vinkrus. ~-lees [-li:s] s vin|-jäst, -drägg. ~-list [-list] s vinlista, /^-merchant [~ma:tjant] s vinhandlare. ~-party [-
pa.:Hi] s isht. univ. vin|fe8t, -gille, libation. •press [-pres] s vinpress, ^-shop [-Jop] s vin|-handel, -stuga, <*v-skin
[-skin] s vin|säck, -lä-gel. ~-store [-sto:] s villager, -handel, <v--taster [-teista] s vinprovare av. apparat.

-trade [-treid] s abstr. vinhandel. ~-vat [-væt] s vin|kar, -press, ^-vault [-vo(:)lt] s 1. vinkällare, -lager. 2. ofta pi.
ojs vin|utskänkning, -stuga, krog |av. a ~s]. --v,-vinegar [-vi^niga] s vinättika. [-i] a se winy.

Winfred [wi'nfrid] npr.

wing [wig] I. s 1. vinge av. Midi.; spread of <^s vingbredd; beat the o,s slå (flaxa) med vingarna; clip a p.'s ojs



biidi. stäcka ngns flykt, hålla ngn tillbaka; come on the o>s of the wind komma med vindens snabbhet; le,A
(add) ojs to biidi. ge vingar åt, bevinga, påskynda; make oj ^ flyga [bort]; on the oj a) i flykt, flygande; biidi. i
rörelse, i gång, i farten, i verksamhet; under uppsegling; b) biidi. färdig till uppbrott, resfärdig, på resande fot; go
on ojs gå med bevingade (lätta) steg; rest on the ojs äv. sväva i luften; rise on the oj lyfta vingarna till flykt, flyga
[sin väg]; take ~ flyga [upp], lyfta [åid. take to biidi. ge sig av, försvinna; take under o.'s büdi. taga under sina
vingar[s skugga] (sitt beskydd); money takes to itself ojs pengar[na] smälta bort (förslå aldrig). 2. flygförmåga, -
färdighet; flykt; get ~ bli flygfärdig (flygg). 3. skämts, arm; framben. 4. X byggn., anat. flygel av. mmi. [the right
~ of the Labour Party]; sidojdel, -stycke, -utsprång, sida; & slag i lastrum. 5. isht pi. ojs teaterkulisser. 6.
axel|klaff, -slejf, epålett. 7. bot. viuge, segel. 8. jakt. flock ljungpipare. 9. X flygdivision. II. tr 1. förèe med
vingar, bevinga, Midi. äv. påskynda [fear o>ed her 2. flyga fram genom (på, över)

the air]. 3. föra bort genom luften; svinga, Slunga pil &c. 4. vingskjuta; såra ngn i armen el. axeln, lemlästa;
sönderskjuta. 5. anbringa sidostycke[n] på, förse byggnad med flygel (flyglar). III. itr poet. flyga, sväva [bort] [to
till; »V. oj o.'s way], ^-beat [-bi:t] s vingslag.

+^-case [-keis], ~-cover [-kAva] s zooi. täckvinge. ^-covert [-kAvat] s zooi. vingtäckfjä-der. ~ed [-id, -d] a (~edly
[-idli] adv) 1. [be-] vingad av. widi.; [ving]snabb; ~ arrow [be-] fjädrad pil; the ~ god den vingfotade guden
Merkurius; ~ horse vinghäst, pegas; ~ hours flyktiga (korta) timmar; ~ words bevingade ord. 2. vingskjuten se av.
wing II. ~er [-a] s fotboll &o flygelman, inner ei. ytter, ^-footed [-fuHid] a mytoi. vingfotad, poet. äv. [ving-]
snabb,

Winifred [wi'nifrid] npr.

wining [wai'nig] s vindryckeslag, pokulerande.

wink [wigk] I. itr 1. med person ögon) som subj.

blinka [at åt; at (to) a p. to do a th.]'. oj at äv. se genom fingrarna med, blunda för; ^
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förbise; before you could ~ innan man hann blinka (visste ordet av). 2. om ljus blinka, blänka, tindra. II. tr blinka
med one eye]; he n»ed his eye at us han blinkade åt oss; ^ the other eye F sätta sig över (strunta i) det [hela]. III. s
1. blink; blink|ande, -ning; widi. vink i vissa uttryck; get the ~ få en vink (fingervisning); give (tip) the ~ ge en
vink (ett tecken); in (at) a på ett ögonblick, i ett huj, i en blink (handvändning); a nod's as good as a f^ to a blind
horse ordspr. ingen är så blind som den som inte vill se. 2. i vissa uttryck blund \_T did not sleep a ~ all night; l
could not get a <v of sleep]; forty F en liten [tnpp]lur. 3. hastig blick, titt [at på]. ~ers [-az] s pi. skygglappar.
~ing [-ig] s blinkning; like ~ S i en blink, i ett huj, som en blixt, med fart (kläm); as easy as <v lekande lätt, som
en dans. winkle [wigkl] s zooi., ätbar strandsnäcka, winn er [wi'n|a] s vinnare, segrare; come out ~ utgå som
segrare, segra, -ing [-ig] I. s vinnande; förvärv[ande], erövring; pi. n»s konkr. vinst isht genom spel el. vad; se äv.
win. II. a° vinnande av. Midi, [he has very ~ ways with him]; vinst-kort; a ~ game ett segerrikt (sä-fkert) spel, en
segermatch, -ing-post [-ig-

poust] s sport. mål|stolpe, -linje. Winniplleg [wi'nipjeg], -iseogee [-isiou'gi, [--iso:'-ki]-] {+-iso:'- ki]+} nprr.

winnow [wi'nou] tr X. lantbr, vanna, kasta, rensa säd; skilja agnarna från vetet, äv. bildl. [from från]; ~ out
särskilja, plocka (leta) ut; rensa bort, avlägsna. 2. poet., om vinden föra med sig doft, leka med ngns hår; om
fågel svepa fram genom luften, slå med vingarna, 'ver [-a] S lantbr. 1. sä-desrensare. 2. sädesvanna, kastmaskin
[äv. ing-fan, n^ing-machine]. Winslow [wi'nzlou] npr.

winsome [wi'nsam] a° vacker, täck, vän; behaglig tin utseende ei. sätt, vinnande, sympatisk, älskvärd, intagande.
<^ness [-nis] s behag, charm, älskvärdhet. Winllstanley [wi'nstanlli], -ston [-] nprr. winter [wi'nta] I. s 1. vinter;



in [the"] ~ om (på) vintern, vintertid; in the dead (depth) of nu mitt i [smällkalla] vintern; over the ~ över vintern;
the is upon us vintern står för dörren; on a day adverbial en vinterdag; the JFfv/tf Tale "Vintersagan av
Shakespeare. 2. attr. vinter- garden (quarters &c)]; ~ sleep vinterdvala. II. itr övervintra; ^ through life together
tillbringa sin levnadsafton tillsammans. III. tr I. förvara ei. (om djur) fodra under vintern, vinterjfodra, -föda. 2.
isht mmi. isa, kyla, göra stel. ~-cherry [-tje^ri] s bot. judejkirs, -körsbär, /v-feed [-fi:d] tr vinterj-föda, -fodra.
~green [-gri:n] s bot. vinter-gröna. o^-greens [-gri:nz] s 1. vintergrönsaker. 2. bot. singrön vinca minor. ~ing [-
rig] s 1. övervintring. 2. vinterfod|ring, -er. ~ish

[-rij] a se följ. ~ly [-ii] a vinter|lik, -lig, vintrig, vinter- frost. ~-season [-si:zn] s vintertid, -säsong, /^-solstice [-
soistis] s vintersol -stånd. [-ri] a se wintry.

Winthrop [wi'njDrap] npr.

Winton. latinsk förkortn. biskop i Winchester.

wintry [wi'ntri] a vinterlik, vintrig; biiai. kall, kylig.

winy [wai'ni] a 1. vinjaktig, -färgad, smakande [av] vin, vin-färg. 2. upprymd av vin, överförfriskad.

wipe [waip] I. tr 1. torka [av], torka bort ffrom (off) från]; gnida ren el. blank; ~ o.'s feet (boots) torka av sig om
fötterna, torka av skorna; nu o.'s hands of se wash; ~ a p.'s eye S a) klå upp (smocka till) ngn; b) överlista
(bräcka, bräda) ngn se äv. eye; ~ a p.'s nose S se föreg. b); nu the floor with S stuka, tillplatta, göra kål på; ~
away (off) torka bort (av); biidi. utplåna, avtvå skymf &c: ~ off äv. klarera, likvidera skuid; out torka ur; gnida ur
fläck; stryka (sudda) ut; widi. utplåna, av-, ren|två; ned-, tillintet|göraj utplåna från jordens yta [the whole army
was n*d out]; ~ up torka upp. 2. biidi. rensa, befria [from, of från]. 3. S klå upp, avbasa. II. itr torka, gnida; the
spots will easily nu off fläckarna gå lätt [att gnida] ur. III. s 1. [av]torkning; give a nu torka av.

2. S kraftigt slag, rapp, hugg; widi. snärt, gliring; I fetched a ~ at him jag gav honom ordentligt på huden [äv. I
fetched him a

3. S näsduk. ~r [-a] s 1. torkare. 2. tork-, trasa. 3. tekn. [lyftjkam. 4. S se wipe III. 2.

W. I. R. förkortn. för West India Regiment.

wire [wai'a] I. s 1. [metall]tråd, wire; ståltråd, -lina; ledning[stråd], telegraf-, telefontråd; barbed ~
taggtråd[sstängsel]; pull (move, work) the draga i (sköta) marionett-trådarna, biidi. äv. hålla trådarna i sin hand,
dirigera spelet [bakom kulisserna]. 2. telegraf; telegram; by »v per telegraf, telegrafiskt.

3. mus. metalisträng. 4. harjakt. Snara. 5. bot. reva; lång, smal stjälk. 6. Skotti. strumpsticka. 7. S ficktjuv. 8. %
pi. ~s poet. lockar; soi &c strålar. II. tr 1. linda om (fästa, binda, förstärka) med ståltråd; inhägna med ståltrådsnät
[vani. ~ in]. 2. förse med elektrisk [-ledningstråd].-] {+lednings- tråd].+} 3. telegrafera äv. intr. \to till; for efter].

4. träda [upp] pärlor på metalltråd. 5. jakt. fåi^ga i metalltrådssnara, snara. 6. be n*d krocket ligga i mask. 7. get
n^d om fågel &c flyga mot en telegraftråd. III. itr; ~ in (away) S hugga (ligga) i, gno på, jobba undan: into S
hugga in på måltid. bridge [-brid3] s stål-linebro. ~-cloth [-klo(:)J}] s metalltrådsduk. /^-cutter [-kAta] s
avbitartång. ~-draw [-dra:] tr t dra[ga] ut metan till tråd; widi. a) utdraga, -tänja, spinna ut; b) hårdraga;
förvanska, snedvrida faktum, 'v-drawer [-droa] s tråddragare. ^-drawing [-dro:Mg] s tråddragning; biidi. a)
uttänjande; b) hårklyveri; för-
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vanskning. ^-drawn [-dro:n] a isht biidi. utdragen, -tänjd; hårdragen, spetsfundig, subtil. <v,-edge [-redj] s råegg,
grad på eggjärn. -fence [-fens], «w-fencing [-fe'nsig]*? ståltrådsstängsel. ^-gauze [-go:z] s metaiitrådnät. -grate [-



greit] s metalltrådsgaller. ~-grub [-grAb] se ojworm. ~-guard [-ga:d] s eldskärm av metalltråd. haired [-hsad] a
med stripigt hår; strävhårig. <v,-iron [-raian] s metan, trådjärn. ~less [-lis] teiegr. I. a° trådlös telegraphy]. II. s
trådlös telegrafering; radio; trådlöst telegram (meddelande); by oj trådlöst; a set of oj en radio[apparat]. III. itr o.
tr telegrafera trådlöst, ^man [-man] s telegraf-, telefonjarbetare. ~-nail [-neil] 5 trådstift, ^-netting [-ne%tig] s
metalltrådsnät, trådjnät, -stängsel. ~-puiier [-pula] s marionettspelare; biidi. osynlig (hemlig) ledare, in-
trigmakare. ^-pulling [-puMig] s marionettspel; biidi. hemligt spel bakom kulisserna, in-trigjerande, -spel. ~-rope
[-roup] s ståltrådslina. ^-stitched [-stitjt] a bokb. häftad med ståltråd. ~-string [-strig] s mus. metallsträng. ~-tack
[-tæk] s trådstift, -spik. ^-walker [-wo:ka] s lindansare, ^-work [-wa:k] s 1. metalltrådsarbete, trådarbete; trådnät.
2. pi. o,s tråddrageri. ^-worker [-wa:ka] s 1. metalltrådsarbetare. 2. se oj-puller. ~-worm [-wa:m] s zooi. 1.
knäpparlarv. 2. tusenfoting. ~-W0Ve [-wouv] a veläng-papper.

wiri iness [wai'arjinis] s trådighet; biidi. seghet, senighet jfr wiry, -ing [-ig] s 1. se wire II. 2. koii. metalltrådsnät,
trådjnät, -galler, -stängsel. -y [-i] a° 1. [gjord] av metalltråd; stål-tråds-, tråd-, 2. trådjlik, -ig, -formig; om hår äv.
stripig. 3. seg, senig, fast, muskulös: gänglig, mager. 4. om röst tunn, metallisk.

wis [wis] tr åid., isht parentet. / ~ [det Vet jag] förvisso.

Wisbe[a]ch [wi/zbi(:)tj] npr.

Wise, förkortn. för följ. Wisconsin [wisko'nsin] npr.

wisdom [wi'zdam] s vis|dom, -het, förstånd, klokhet; åid. lärdom, kunskap; it is oj to inf. man gör klokt i att; the
collective oj of the nation nationens samlade visdom parlamentet; pour forth o.'s oj låta sin visdom flöda; the
Woj of Solomon ei. the Book oj Woj Vishetens bok en av de apokryfiska böckerna. ~-t00th

[-tu:j)] s visdomstand: he has not cut his oj-teeth yet ban har inte fått visdomständerna ännu äv. bildl.

1. wise [waiz] a. 1. vis, klok, förståndig: förtänksam, försiktig; the o, men of the East bibi. de tre vise männen
från österlandet; ~ man äv. klok gubbe, trollkarl; ~ woman, av. a) klok gumma, trollkäring; 6) barnmorska; ~ saw
visdomsord, sentens; clo a o* thing handla klokt; the o,st thing he could do det klokaste (förnuftigaste) han kunde
göra; a word to the ~ nog sagt för den vise, sat sapienti [äv, verbum [sa<] sapienti]: ~ after the event efter-

klok; be {get) o, to Am. vara (komma) på det klara med, ha (få) reda på; I am just as oj as I was (äv. as before ei.
as ever) jag är lika klok som förut, jag förstår (vet) inte mera för det [äv. I am none (not a whit) the o>r for t£]; 1
came away as as I went jag kom (gick) därifrån lika klok som förut: you are ~ (it is oj of you) to wait du är
förståndig som väntar, det är klokt av dig att vänta [äv. it is oj for you to zoait]; without my being the ojr utan att
jag får (fick) reda på det, utan min vetskap. 2. förnumstig [a oj shake of the head; he put on a oj look]. 2. wise
[waiz] s åid. ei. ntt. vis, sätt [in any [in] no oj ,på intet sätt, ingalunda; on this ~ på detta (följande) sätt. wiseüacre
[wai'zjeika] s snusförnuftig (förnumstig) person, narr; förakti. [lärdoms]ljus; klokhuvud. -crac [-kræk] I. s kvick
(träffande) anmärkning. II. itr fälla träffande anmärkningar, vara kvick, -ly [-ii] adv 1. vist, klokt [act ~]; visligen,
klokt nog [he oj preferred to stay]', you did oj to inf. du (ni) gjorde klokt i att. 2. förnumstigt, wish [wij] I. tr
önska, vilja ha, med inf. ei. att-sats äv. vilja [what do you oj? I oj to go; what do you oj me to do? I ~ it [to be]
finished; I oj it were (F was) true]', tillönska ngn ngt a p. good morning (a happy New Year)) I oj success to each
and all]; önska sig [vani. oj for]; I ~ you would be quiet äv. om du (ni) ändå ville vara tyst; I oj I could av. ack,
om jag kunde det; o. s. far away önska att man vore långt borta; oj a p. at the devil (further) F önska ngn dit
pepparn växer; I ~ your good jag vill ditt bästa; I wish to Heaven that Gud give att; I o» to goodness you would
be quiet Herre Gud om du ville tiga; ~ a p. joy lyckönska (gratulera) ngn; he o,es me well, he ojes nobody ill han
vill mig väl, han vill ingen något ont; ~ a wish önska sig något, hysa en önskan; it is to be ojed that det är
önskvärt att. II. Grönska; ~ for önska [sig], längta efter, åstunda [I ojedfor something to happen]; he has nothing
left to oj for han har ingenting mer att önska [sig]; he well to all men han vill alla människor väl. III. s önskan,
åstundan, önskemål; pi. ojes önskningar [for om, efter]; håg, lust [he has a great oj to go to sea]; according to a
p.'s ojes enligt (efter) ngns önskan; act upon a p.'s o^es handla i enlighet med (tillmötesgå) ngns önskan: against
(contrary to) a p.'s o^es [tvärt]emot ngns önskan; at a p.'s oj enligt ngns önskan, på ngns begäran: attain o.'s nå



sina önskningars mål; [you have] my best ojcs [mottag] mina varmaste lyck- ei. välgångsönskningar; his every ~
varje hans önskan; good ~es välgångsönskningar; have a o> jor känna längtan efter; have (get, obtain) o.'s oj få
sin önskan uppfylld, få sin vilja
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fram, få det som man vill; meet a p.'s ~es tillmötesgå ngn[s önskningar]; everything succeeds to his nues allt går
honom väl i händer; to [o.'s] ~ efter behag; så mycket man vill; with every nu to inf. hur (så) gärna jag &o än
ville . .; the nu is father to the thought ordspr. man tror så gärna det man hoppas på (önskar); if nues were horses,
beggars might ride ordspr. om man bara behövde önska, vore det ingen nöd. <^bone [-boun] s gaffelben på fågel.
~edfor [-tfo:] a efterlängtad, åstun-dad. "vful [-f(u)l] a *längtan|de, -sfull; ivrig, angelägen [to do a th.]; be ~ to
äv. önska, ha lust att [jfr desirous].

wishing- bone [wi'Jigjboun] se wish-bone, -cap [-kæp] s önskejmössa, -hatt. -rod [-rod] s slagruta.

wishtonwSsh [wi'jtanwiJ] s Am. präri[e]hund.

wishil-wash [wi'jjwoj] s tunn dryck, blask, 'soppa'; biidi. snack, svammel, nonsens, 'goja'. -y-washy [-iwovJi] a
tunn, vattnig, blaskig dryck; biidi. av. svamlig, urvattnad, matt,kraft-, märgjlös, banal skildring &c.

wisp [wisp] s 1. hötapp, sudd, knippa, bunt. 2. borste, viska, liten kvast. 3. biidi. strimma, remsa, litet stycke, bit.
4. poet. se will-o'-the--wisp. nuy [-i] a tovig.

wist [wist] åid., imp. av wit visste.

wistful [wi'stf(u)l] a° längtansfull, trånande, -sjuk, smäktande; grubblande, tankfull. ~ness [-nis] s längtan, trånad;
tankfullhet.

Wit [wit] I. S litt. el. åid., nu mest i vissa uttryck, ofta i

Pi. 1. vett, förstånd, klokhet; intelligens; Pi. nus äv. själsförniögenheter; quick (nimble) ~ rörligt ingenium, snabb
uppfattning, slagfärdighet; slow (dull) nu trög fattningsgåva, [tanke]tröghet; I am at my (ei. ~s') end mitt förstånd
står stilla, jag vet mig ingen levande råd, jag är (står) alldeles rådlös; frighten a p. out of his ~s skrämma ngn från
vettet; have o.'s nus about o. ha tankarna med sig, veta vad man gör; have the ~[s] (ei. ~ enough) to inf. ha
förstånd nog (vett) att, förstå att; in o.'s nus vid sitt sunda (med sunt) förnuft; live by o.'s nus lyckas hålla sig
uppe utan stadigt arbete, ta sig fram genom knipslughet, lita på slumpen, leva på en slump; lose o.'s nus tappa
huvudet (besinningen); out of o.'s nus från vettet, besinningslös; frightened out of o.'s vettskrämd; it is past (it
passes) the ~ of man to inf. det övergår en [vanlig] människas förstånd att begripa hur; in possession of o.'s Jive
nus åid. vid sina sinnens fulla bruk, med sunt förnuft: set o.'s nus to inrikta hela sitt skarpsinne på uppgift; bought
nu is best ordspr. av skadan blir man vis; where the liquor is in, the nu is out ordspr. där vinet går in, går vettet nt
se av. wine. 2. espri, kvickhet, fyndighet. 3. kvickhuvud, spirituell (vitter) person, 'skönande' [av. a man of II. tr o.
itr åid. veta [pres. /

wot, thou hottest, he wot; we (you, they) wot; imp. o. pp. wist]; nu blott i to ~ adv. nämligen.

witch [witj] I. s troll|kvinna, -käring, -packa, häxa; * trollkarl; biidi. [för]tjuserska, förtrol-lerska; nues' meeting
(sabbat-h) häxsabbat; white nu välvillig (hjälpsam) trollkvinna, -gumma. II. tr förhäxa, -trolla; biidi. av. tjusa
[vani. bewitch], /^craft [-krcr.ft] s trolldom, häxeri, trolltyg; pi. nus trolljkonster, -medel: biidi. trollmakt,
tjuskraft. <x,-doctor [-dokto] s medicinman, trollkarl. ~-elm [-elm] se wych-elm. 'very [-eri] se -craft, ^-hazel [-
heizl] se wych-hazel. ~ing [-ig] a° förhäxande, troll-, häx-, spök "timma; bildl. förtrollande, trolsk, nu-meal [-
mi:l] s farm. nikt. work [-wa:k] s trolljdomsverk, -eri.

witenagemot [wi'tanagimou't] s hist., angelsaxisk folkförsamling.



1. with [wi]3, wiö] se withe.

2. with [wiö, isht Nordengl. wij)] prep 1. med bc-

teckn. sätt, metod, samtidighet, samband, sällskap, tillbehör, beledsagande omständighet, [o]enighet, [-
[niiss]belå-tenhet-] {+[niiss]belå- tenhet+} m. m. [handle "v care, cut nu a knife, rise nu the sun, ivhat has that to
do nu the question? come nu us! a man ~ a red nose. ~ the greatest delight, [dis~]agree ~ a p., [dis-] pleased nu a
p. (th.)]; äv. jämte, tillika med [John, nu his two brothers, came]; tillsammans med [travel nu a i och med this
defeat everything was lost]; i kapp med [run ~ a p.]; se äv. 10.; nu his hat in his hand med hatten i hand [&v. [~]
hat in hand]; ~ no hat on utan hatt [på sig]; ~ scarcely an exception nästan utan undantag; be nu a p. äv. stå på
ngns sida, hålla med ngn [about om] jfr 2.; Vm quite ~ you there det håller jag alldeles med dig (er) om; he that is
not ~ me is against me den som icke är med mig är mot mig; covered ~ [över]täckt med (av); 1 can do nothing nu
him jag kommer ingen vart med honom; filled ~ fylld med (av); what's the matter ~ him? vad är det fatt med
honom? ~ tears med tårar i ögonen, under tårar; ~ that av. därmed: dessutom. 2. hos [live nu a p. (= at a p.'s
house)]: be ~ a p. äv. vistas hos, besöka ngn, jfr 1.; be well ~ stå väl hos; be in favour ~ stå i gunst hos; be nu
God vara hos Gud (död); the deal is ~ you given är hos dig (er), det är din (er) tur att ge; the fault lay ~ him felet
låg hos honom, det var hans fel (skuld); it rests nu him to decide avgörandet ligger hos honom; he is staying ~
the Browns han bor hos Browns. 3. bland [common nu the people]. 4. av a) be-

teckn. samtidig orsak el. omständighet [stiff nu cold,

tremble nu fear, wet ~ tears, tired nu playing, surrounded nu a fence]; crowded ~ överhopad (fylld) av (med) folk
&c; b) ~ all o.'s heart av allt sitt hjärta. 5. i jfr 4. a) [he was laid up nu influenza]. 6. mot a) beteckn. fientlighet,
strid, motsats; ibl. üv. med [fight nu, Contrast
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Ö) i sitt förhållande till, gentemot [honest, hind, patient 7. på a) i rumsbet. [/ have not got it ~ me]; meet ~ träffa
[på], stöta på, äv. råka ut för, möta; b) vid uttryck för vrede o. d. [ang-ry offended ~ förtörriad på. 8. för a) ~ God
all things are possible för Gud är ingenting omöjligt; matters were changed oj him förhållandena voro [nu] helt
andra för honom; b) charge oj anklaga för; c) ~ open windows för (vid) öppna fönster. 9. från i uttr. part o, avstå
från, äv. skiljas vid, göra sig av med ngt. 10. trots,, med [oj all this]. 11. om samtidigt förlopp under [oj evolution
of heat]. 12. använda socker till kaffet o. d. [take Sugar o> O.'s coffee]. 13. andra motsvarigheter ~ One
aCCOrden|-stämmigt, -hälligt; ~ a curious eye nyfiket, forskande, vaket; ~ impunity ostraffat; done (åid. have) oj
you! låt gå! kör till! topp!; take nu o. ta med [sig]; the next move is oj you nästa schackdrag är ditt (ert); what
does he want oj me? vad vill han mig?; hot (warm) oj S eg. med socker [varm] toddy.

withal [wiöo:'l] åid. I. adv därjämte, tillika, på samma gång [kind, but firm II. prep efter

subst., vanl. i slutet av en sats med [what shall he

{he has nothinq to) fill his belly

Witham [wi'öam, stad i Essex wi'tam] npr.

withdraw [wiödro-/, wi£>-] I. tr 1. dra[ga] tillbaka (bort, undan); avlägsna, ta bort (ut) [from från, ur]; dra[ga] in,
indraga lista, bevakning; oi from äv. beröva, undandraga ngn ngt; ~ o.'s name from anmäla sitt utträde ur
förening &c; ~ o.'s obedience (allegiance) from a p. uppsäga ngn tro och lydnad; <%, o. s, åid. draga sig tillbaka.
2. upphäva förbud; återkalla beskyllning, förslag &c; återtaga, ta tillbaka yttrande, lörte &c; ~ the proceedings
(suit) nedlägga målet, låta saken falla; cities of ' pari. [högljudd] uppmaning [till talaren] att återtaga sitt yttrande.
II. itr draga sig tillbaka, avlägsna sig; Midi. äv. träda tillbaka, utträda [from från, ur]; from äv. uppsäga traktat.



~al [-al] s 1. tillbakadragande; borttagande, avlägsnande; uttag[ande] av pengar ur bank [from från, ur];
indragande, återkallande jfr föreg. t. 2. återjtagande, -kallande, -kallelse av löfte &o; notice of oj uppsägning; the
oj of proceedings jur. målets nedläggande. 3. utträdje, -ande, tillbakaträdande, av-, utgång; försvinnande; återtåg,
^ing-room [-igru(:)m] åid., se drawing-room. [-n] a tillbakadragen; Midi. äv. isolerad, avskild.

withe [wi}), wiö, waiö]svidja, hank, vidjeband.

wither [wi'<3a] I. tr 1. för torka, -bränna,-krympa växtlighet, göra vissen [äv. ~ up]. 2. tära, utmärgla, undergräva
kroppskrafter; härja, skövla, ödelägga ngns hälsa el. skönhet. 3. bildl. förinta, -stena med hånfulla blickar. II. itr
vissna, för torka,-smäkta; tynabort; för tvina,-krympas, skrumpna [äv. ^ away]', Midi. äv. dö [bort], avtaga,
mattas, försvagas, sjunka.

~ed [-d] a° förtorkad, vissen; för-, hop|-krympt, förtvinad, skrumpen; Midi. äv. fadd, kraft-, livjlös. ~ing [-rig] a°
1. [för]vissnande &c. 2. biidi. förintande, tillintetgörande, isande biiok; svidande,bitande, mördande hån, gyckel,
withers [wi'öaz] s pi. hästs manke; our oj are unwrung Shakesp.: Hamlet III. 2.; biidi. 'våra ryggar äro hela', vårt
samvete är rent. withhold [wiöhou'ld, wif>-] tr 1. hålla tillbaka, återhålla; hindra, avhålla [from . .ing från att]; ~
o. s. avhålla sig, låta bli, stå emot. 2. undanhålla, neka, [för]vägra [oj o.'s consent; a th. from a p. ngn ngt]. ~en [-
n] åid. pp. av ~ [= withheld], ~er [-a] s förhindra-re; en som undanhåller &c. within [wiÖi'n] I. adv iitt. ei. àid. 1.
inuti, [där-] inne, innanför, invändigt, på insidan; inomhus; hemma; inomlands; in [jfr inside]; oj and loithout
[både] utan och innan, utvändigt och invändigt, i yttre och inre avseende; landet var hotat utifrån och inifrån;
from ~ inifrån. 2. biidi. inom sig, i sitt hjärta, invärtes. II. prep 1. inom om rum o. tid, inuti, inne i, innanför,
beton. i; på.. när; åid. i, in i [ = resp. in, into]; oj the Act faiia &o under lagen; enligt lagens anda och mening;
anything ~ reason allt som rimligtvis kan begäras; ~ doors inomhus, inne; oj closed doors inom (för) lyckta
dörrar; keep oj bounds (limits) hålla [sig] inom måttliga gränser, belgränsa, -mästra; live (keep) oj o.'s income
leva efter (ej överskrida) sina tillgångar; oj the law inom lagens gränser; ^ o. s. a) inom sig, i sitt stilla sinne; b)
utan att forcera (överanstränga sig); the task is well oj his powers uppgiften överstiger ingalunda hans förmåga,
han är väl vuxen [den] uppgiften; ^ a trifle (little) på en hårsmån när, så när, närapå; true oj limits sann inom
vissa gränser (med viss modifikation). 2. rumsuttr. ~ a foot of the wall icke fullt en fot från väggen;.^ a mile på
en eng. mils avstånd, inom en eng. mils omkrets [of från]; ~ an ace of destruction på undergångens rand (brant);
~ call inom hörhåll (anropningshåll); ~ hearing inom hörhåll; ~ reach inom räckhåll [of för, från]; be oj reach of
äv. kunna nå[s av]; ~ shooting-distance inom skotthåll; ~ sight i sikte, inom synhåll [of för, från]; be o. sight of
äv. kunna se[s av]; from o, inifrån; Bishopsgate Wo, Bishopsgate inom murarna i London. 3. tidsuttr. ~ five
years inom (på mindre än) fem år, senast om fem år, under loppet av (på) fem år; ~ a week o/inom en vecka från
viss tid, senast en vecka efter; ~ this half hour för mindre än en halvtimme sedan; he died oj the year han dog
före årets slut (innan året var till ända); they died o, a few days of each other de dogo med blott några dagars
mellanrum; well oj a year inom (på) långt mindre än ett år.
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Withüington [wi'ö|igtan], -old [-aid] nprr. without [wiöau't] I. adv litt. ei. &id. utanför, [där]ute, utvändigt, på
utsidan, utanpå; utomhus; ut [vani. outside; mots, within se av. d. «.]; from ~ utifrån; those [that are] ~ de
oinvigda. II. prep 1. utan difficulty, ~ a hat; ~ .. -ing utan att]: ~ my help av. min hjälp förutan; be ~ av. sakna,
undvara; do ~ reda sig ütan, undvara, försaka; go ^ leva utan, umbära, få reda sig utan; it goes ^ saying det säger
sig självt, det är självklart;

cause av. i onödan, i oträngt mål; ~ end utan ända, ändlös; ~ fail ofelbart, absolut [säkert]; ~ a home av. hemlös;
** joking skämt åsido; ~ number utan tal, oräknelig; from ~ utifrån; cold ^ S eg. utan socker grogg. 2. litt. ei. åid.
utanför, utom [vani. outside; mots, within; negotiations within and ~ the House]; ~ doors ute [i fria luften],
utomhus; things »u us yttervärlden; from utifrån. III. konj åid. ei. P utan att, så framt icke (inte), med mindre [ =



unless]; but not ~ F eiiipt. men annars gör jag det inte. withstand [wiÖstæ'nd, wi]>] I. tr 1. motstå, kunna uthärda,
trotsa angrepp &o. 2. motjarbeta-, -sätta sig, göra motstånd mot. II. itr poet. göra motstånd, spjärna emot. ~er [-a]
s motståndare [of av, till], withy [wi'öi] I. s 1. bot. vide. 2. se withe. II. a

% videlik, böjlig, smidig, witüless [wi't|lis] a° 1. enfaldig, dåraktig, dum, trögtänkt, obegåvad. 2. [sinnes]rubbad,
mindre vetande, -iessness [-lisnis] s enfald, dårskap, dumhet, -ling [-lig] s"dåiig vits[mak]are. witness [wi'tnis] I.
5 1. vittnesbörd nu blött i

vissa uttr., vanl. ss. obj. el. efter prep. [jfr testimony];

bear ~ to (of) bära vittne[sbörd] om, be-, in|tyga, vittna om av. biidi.; in ~ of som ett vittnesbörd om (bevis på);
in ~ whereof jur. till bestyrkande varav, till yttermera visso; with a ~ åid. med eftertryck (besked), så det förjslår
(-slog). 2. pers. vittne [of (to) till]; sak bevis [of på]; I was [o] o/*jag var vittne till [pi. we were ~ of]; call to ~
kalla till vittne[n]; call as a r* tillkalla som vittne; call ~es to taga vittnen på; [the] ~ deposed jur. vittnet uppgav;
have a ~ to ha vittne på ngt; hear r^es av. anställa vittnesförhör; take to taga till vittne[n]: [as] ss. förklarande
tillagg härom vittnar, som bevis må tjäna, som exempel kan nämnas, jur. till yttermera visso bar jàg med egen
hand &o ['Vr my hand and Seal se

2. seal I. /]. II. tr 1 .bära (utgöra ett) vittnesbörd om, vittna att, be-, injtyga; biidi. äv. vittna om, tjäna som bevis
på. 2. vara åsyna vittne "till, bevittna, övervara; närvara som tillkallat vittne vid affärsuppgörelse. 3. bevittna,
[å]se händelse, uppleva; he did not live to ~ han fick aldrig uppleva. 4. bevittna dokument, namnteckning o. d.
III. itr vittna, vara vittne [against mot; for för; to om]; ~ to av. betyga; call to

*\j to kalla till vittne på; ~ for Christ vittna om Kristus; God ~ with mel må Gud vara mitt vittne! [av. ~ Heaven!].
~-box [-boks] s avbalkning för vittnen, vittnes|bås, -bänk. Witney [wi'tni], Witte [vi'ti], Wittenberg [wi'tan-

ba:g, vi'-] nprr. witt icism [wi't|isizm] s en kvickhet, spydighet, vits. -iness [-inis] s abstr. kvickhet, espri,
vitsighet. -ingly [-igli] adv med [full] avsikt, med vett och vilja, med berått mod [äv. ~ and wilfully], -o! [-al] s
åid. tålmodig (beskedlig) hanrej. -y [-i] a° 1. kvick, spirituell, lustig, vitsig. 2. åid. el. dial, klok, intelligent,
kunnig. Witwatersrand [witwo:'tazrænd] npr; the ~ i

Transvaal.

wive [waiv] * I. itr taga sig hustru, gifta sig.

II. tr gifta bort. Wiveliscombe [wivali'skam, wiiskam] npr. wivern [wai'van] se wyvern. wives [waivz] pi. av
wife.

wizard [wi'zad] I. s trollikarl, -konstnär [the TF~ of the North w&iter Scott; the Welsh W^ Lioyd George]; F
mästare, överdängare. II. a 1. trollkunnig. 2. magisk, trolsk, wizen [wi'z(a)n] a [hop]skrnmpen, skrynklig, tärd,
tunn [av. ^-faced [-feist] a med

rynkigt (fårat, tunt) ansikte, skrynklig i an-

siktet.

wizier [wizi'a] se vizir.

Wm förkortn. för William. W. N. \N. — west-north--west. W. 0. = a) War Office; b) walk-over.

1. wo [wou] interj stopp! p[t]rol

2. wo [wou] åid. för woe.

woad [woud] s bot. vejde. ~-colour [-kAla] s

vejdejfärg, -blått. ~ed [-id] a vejdefärgad. wobbllie [wobl] I. itr vackla av. biidi., stappla, darra, kränga, ragla,
slingra, vicka, svänga [hit och dit], vingla, gira, gunga, vagga. II. s slingring, gungning, skakning, gir &o, se
Kreg.; biidi. vacklan, -er [-a] s en vacklande &c; biidi. av. slingerbult, vindböjtel. -y [-i] a ostadig, vacklande,
vinglig, osäker. Woburn [wou'ba(:)n, wu:'b-], Wodehouse [wu'd-



haus, wu:-] nprr. Woden [wou'd(a)n] npr Oden. woe [wou] s poet. ei. skämts, ve, olycka, sorg, bedrövelse,
elände; lidande [the cup of is me! ve mig! ~ [&e] to thee! ve dig! ^ betide you! ve dig! F akta dej! gud nåde dej!
om du gör [om] det; ~ worth the day! förbannad vare (ve) den dagen! ^[-]begone [-bigo(:)Nn] a olycklig, eländig,
förtvivlad, hopplös. ~ful [~f(u)l] a° 1. bedrövad, sorgsen, olycklig. 2. om plats &c dyster, trist, eländig. 3.
bedrövlig, usel, sorglig, jämmerlig ignorance]. ~-worn [-wc»:n] a tärd av sorg, sorgtyngd. woful [wou/f(u)l] =
?üoe/«/. woke [wouk] imp. o. pp. av wake. Wokey [wou'ki], Woking [wou'kig], Wolborough

[wo'lb(a)ra], Wolcott [wuikat] nprr. wold [would] s högplatå; hed; slätt.
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wonder

woljf [wul|f] I. (pi. -ves [-vz]) s 1. varg, ulv; a r«j in sheep's clothing (in a lamb's skiti) en ulv i fårakläder; cast to
the -ves biidi. prisgiva, utlämna, offra; cry o> [too often] ge falskt alarm; have a oj in the stomach vara hungrig
som en varg; have (hold) a ~ by the ears biidi. sitta i klämma (klistret), vara i en förtvivlad situation; keep the oj
from the door, Iceep the ~ out (off) biidi. hålla nöden (svälten) på avstånd; see (have seen) a oj t>ndi. vara stum,
ha mist talförmågan gammal vidskepelse. 2. the Woj astr. Vargen. 3. mus. tjutande biljud, dissonans. II. tr 1.
sluka glupskt [äv. ~ down]. 2. börs. spekulera i kursfall i bomull &c; åstadkomma prisfall i genom att framkalla
panik. ~-Cllb [-f kAb] 8 vargunge äv. om junior-skaut. ~-dog [-fdog] s varghund. Wolfe [wulf], Wolff [wulf,
volf] nprr. wolfll-fish [wu'lf|fif] s zooi. havkatt. -ish [-ij] a° varglik, varg-; biidi. glupjsk, -ande. -kin [-kin], -ling
[-lig] s vargunge. - -man [-mæn] 8 varulv. - -pit [-pit] s varggrop. wolfram [wu'lfram, vol-] s min. 1. volfram. 2.
tungsten.

wolf's-llbane [wu'lfsjbein] s bot. stormhatt [ = aconite], -claw [-klo:] s bot. lummer [äv. "foot]. -head [-hed] s
varg i veum, fredlös, -milk [-milk] s 1. bot. törel Euphorbia. 2. vargmjölk. Wollailcombe [wu'ljkam], -ston [-
ostan] nprr. wollop [wo'lap] se wallop. Wolljlstonecraft [wu'l|stankra:ft], -seley [-zli], -sey [-zi], -singham
[wo'lsigam], -stanton [-stæntan, -stan], -stenholme [-stanhoum] nprr.

wolverene [wulvari:'n] s zooi. järv. Wolverhampton [wu'lvahæm(p)tan, - - - -] npr.

wolverjine se -ene. Wolverton [wu'lvat(a)n] npr. WOlveS [wulvz] pl. av wolf. woman [wii'man] (pi. women
[wi'min]) s 1. kvinna, , dam; kvinnogestalt; P fruntimmer; käring [av. old ~]; pi. av. kvinnfolk; man has his will,
oj has her way mannen vill, kvinnan får som hon vill; ~ of letters litterär kvinna, författarina; ~ of sense klok
(förståndig) kvinna; ~ of the town gatslinka; oj of all work ensamjungfru; ~ of the icorld världs-, societets|dam;
she is quite a ~ hon har [växt upp och] blivit stora damen; all the ~ in her rose in rebellion hela hennes kvinnliga
natur uppreste sig däremot; make an honest oj of legalisera förbindelsen med en kvinna; a man bom of oj en man
av kvinna född, en vanlig dödlig; he has much of the oj det är något kvinnligt över honom; play the oj bära sig åt
(sjåpa sig, lipa) som en kvinna; single oj ogift kvinna, ungmö; there's a o, in it det är en kvinna med i spelet; tied
to a oj's apronstrings biidi. gå i en kvinnas ledband. 2. genitivuttryck motsv. sms. kvinno-, dam-; kvinn-

lig; oj's craft (wit) kvinnlig list; o,'s heart kvinnohjärta[t]; oj's instinct kvinnlig instinkt; oj's man fruntimmerskarl;
oj's (women's) movement kvinnorörelse; oj's (women's) rights äv. kvinnofrågan; oj's tailor damskräddare. 3. attr.
kvinnlig doctor]; kvinno- [o* suffrage]', oj author äv. författarinna; ~ friend väninna. 4. Am. ei. dial, hustru,
'gumma' [my dear little 5. åid. kammarjungfru; hovdam, ^-born [-bo:n] a född av kvinna. <vJully [-fuli] adv som
en sann kvinna, med kvinnlig beslutsamhet, sv-hater [-heita] s kvinnohatare. ^hood [-hud] s 1. kvinnlighet; vuxen
(mogen) ålder [sAe grew to 2. koii. kvinn|or, -folk, -oslakte. ~ish [-if] a° vanl. förakti., isht om män kvinnlig,
OUian-lig. ~ism [-izm] s feminism. ~ize [-aiz] I. tr förkvinnliga, feminisera. II. itr uppsöka fala kvinnor (slinkor),
'gå till flickor'.
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ögon; look at a p. in nu se undrande på ngn. II. itr undra, förundra sig, förvånas [at (over) örèr; to över att]; it ts
not to (cannot) be n^ed at if man får inte förvåna sig om (över att); 1 don't ~ at you for loving her det förvånar
mig inte att du (ni) älskar henne; I nu at you du (ditt beteende) förvånar mig verkligen, ni gör mig förvånad; I
shouldn't ~ F det skulle inte förundra mig om... III. tr undra, fråga sig om, hur, när &c; how can that be, I nu jag
undrar hur det kan hänga ihop; / what the time is av. vad kan klockan vara? vad är klockan månne? I F det undrar
jag, det tror jag knappast; I ~ how to proceed jag undrar hur jag (man) skall gå till väga. ~er [-ra] s en undra|nde,
-re. ~ful [-f(u)l] a° underbar, förunderlig, beundransvärd, ^fulness [-f(u)lnis] s underbarhet; the ~ of det
underbara i. /vjng [-rig] a° undrande, förundrad, sx/land [-iænd] s under-, sago|land. /vment [-mant] s utt. 1.
[för]undran. 2. under[verk]. ~ous [-ras] se vjondrous. ^-stricken [-strik(a)n] a, ^-struck [-strAk] o slagen av
häpnad, häpen. ~-work [-wa:k] s underbart arbete, storverk; mästerverk. ^-worker [-wa:ka] s undergörare. -
working [-wa:kig] a undergörande, wondrous [wA'ndras] I. a° utt. underbar, beundransvärd. II. adv aid.
underbart, wont [wount, isht Am. WAnt] I. a pred. van; he was ru to say han brukade säga. II. ~ ~ ei. nued rued
itr åid. vara van, bruka isht i imp. III. höjn. som föreg. tr àld. vänja [to vid]. IV. S åid. vana, sed [according to his
it is his ~ to say].

won't [wount] F=will not. wonted [wou'ntid, isht Am. WA/n-] a° åid. 1. vanlig; things went their ~ way allt gick
sin vanliga (gilla) gång. 2. Am. van; hemmavan. woo [wu:] litt. I. tr fria (gilja) till; mmi. söka vinna, 3träva efter
rykte &o; söka locka [into in i; to inf. till att]. II. itr fria, gilja; go nuing vara stadd på giljarfärd (friarstråt). wood
[wud] I. s 1. skog [av., nus; jfr forest]; [Board of] and Forests sko gsj styr el se,

-förvaltning; not see the ~ for the trees ordspr, inte se skogen för bara träd; don91 halloo (shout) till you are out
of the ~ ordspr. man skall inte ropa hej, förrän man är över bäcken; out of the ~ biidi. utom fara, i säkerhet,
räddad; go to the nus mmi. spåra ur, komma på 'dekis'; take to the nus bege sig (rymma) till skogs. 2. trä; ved;
virke, timmer; träslag; ~ alcohol trä-, sulfit|sprit; ~ goods trävaror plank &c [jfr n^en goods]; log [of <v] vedträ;
piece of nu träjbit, -stycke; red ~ furu[virke]; touch nu 'ta på trä', peppar! peppar! waste ~ träavfall; white ~
gran[virke]. 3. trädg. träd|-grenar, -krona; dead n* vissna (förtorkade) grenar, ris, av. skräp. 4. vinfat [from the 5.
mus. the nu träblåsinstrumenten i orkester. II. tr

1. plantera med skog. 2. förse (lasta) fartyg med ved. ^-anemone [-ane'mani] s bot. vitsippa, rv-ant [-ænt, -a:nt] s
zooi. skogsmyra. ~bind [-baind], rv»bine [-bain] s bot. kaprifolium. 'v-bound [-baund] omgiven (kringväxt) av
skog. ^-carver [-ka:va] s träsnidare. <vchat [-tjæt] s zooi. törnskatn. /vchuck [-tjAk] s zooi. amerikanskt
murmeldjur. /vcock [-kok] s zooi. morkulla. ~craft [-kra:ft] s skogs|kännedom, -vana, jagares förtrogenhet med
skog och mark. ~-cut [-kAt]s träsnitt. ~-cutter[-kAta] s 1. vedhuggare. 2. träsnidare, xylograf. rvr-dove [-dAv] se
nu-pigeon. ~ed [-id] a skog|ig, -beväxt. ~en [-n] a 1. av trä, trä-•ben, hus, sked &c; ~ goods (ware) trä|varor, -
alster skedar &c [jfr wood goods]; nu horse a) trähäst; 6) trämärr tortyrredskap; ~ (wood) pavement
träbeläggning på gata; ~ spoon a) träsked; 6) Cambridge univ. S sämste man i examen; 'jumbo'. 2. (~Iy adv) Midi.
trä[akt]ig, klumpig, dum; torr, andefattig; okänslig, oberörd; slät agur. ~-engraver [-ingreiVa] s träsnidare,
xylograf. <^enhead [-nhed] s trä-, tjockskalle. ~en-headed [-nheMid] a tjockskallig, dum.

Woodford [wu'dfad] npr.

wood-llfretter [wu'd|freta] s zooi. trämask, ved-borre. -grouse [-graus] s zooi. tjäder.

Woodham [wu'dam] npr. woodll-house [wu'd|haus] s vedbod, -iness [-inis] s 1. 8kog|rikedom, -ighet. 2. träighet.
-land [-land] s skogsjland, -trakt; attr. skogs- [air, bird]; ~ scenery skogsnatur, -lark [-la:k] s zooi. skogs-,
träd|lärka. -less [-lis] a skoglös, kal. -like [-laik] a trä|artad, -liknande, - -louse [-laus] s zooi. gråsugga. -man [-
man] s 1. skogs[tjänste]man. 2. timmer-, ved|hnggare. 3. àid. skogsmänuiska, vilde. 4. åid. jägare. - -notes [-
nouts] s poet. vildmarks|toner, -poesi [av. wildnu], -pecker [-peka] s ZOoi. hackspett; green <%/ grön|spett, -
göling; the greater spotted nu större hackspetten [av. - -pie]; the lesser spotted nu lilla hackspetten, - -pigeon [-



pidjan] s zooi. ringduva; skogs-, blå|duva. - -pile [-pail] « ved|stapel, -trave. - -pulp [-pAlp] s trä-, pappersmassa.
- [-]reeve [-ri:v] s [-skog]supp-syningsman,-] {+skog]supp- syningsman,+} -vaktare.

Woodllroffe [wu'd|rof], -row [-rou] nprr.

woodliruff [wu'd^Af] s bot. madra; sweet o^mysk-madra. - -rush [-rAj] s bot. fryle Luzuia. -[-]shed [-Jed] s
vedskjul. -s|man [-zman] * isht Am. skogs|bo, -vandrare, -arbetare; jägare. - -sor-* rei [-sor(a)l] s bot. harsyra. - -
spirit [-spirit] s 1. kem. träsprit. 2. skogsjtroll, -rå. - -tar [-ta:] s trätjära. - -warbler [-wo:bla] se —wren. -ward [-
wo:d] s hist, skogvaktare, -ware [-wga] skoii. träalster. - -wool [-wul] s träull. -[-]work [-wa:k] s 1. byggn. trä-,
timmer'jverk. 2. slöjd.

+ 3. åid. träjarbete, -vara. - -worm [-wa:m] s zooi. trä-, skepps|mask. - -wren [-ren] s zooi. löv-, grönjsångare. -y
[-i] a 1. skogjig, -beväxt,
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-rik; skogs-stig. 2. trä|aktig, -ig, -lik, trä-, ved|artad; /v plant vedväxt. • -yard [-jcr.d] s vedgård. wooer [wir/a] s
friare.

woof [wu:f] s väv. 1. väft, inslag äy. biidi. 2. väv[nad].

wool [wul] s 1. ull; carding (short) oj kardull; combing (long) o, kamull; draw (pull) the ~ over a p.'s eyes slå blå
dunster i ögonen på ngn; much (great) cry and little oj ordspr. mycket väsen för ingenting, mycket av munnen
och litet av ullen. 2. ylle; ullgarn; pure ~ helylle [pred. äv. all ball of oj ullgarnsnystan. 3. råbomull. 4. ulligt hår;
Fhår. •carding [-ka:Mig] s ullkardning. ^-combing [-kouNmig] s ullkamning. woold [wu:ld] tr surra, vula. wool-
lldresser [wu'l|dresa] s ullberedare, -dyed [-daid] a ullfärgad, färgad i ullen rare spånad. Woolf [wulf],
Woolfardisworthy [-a/diswa:öi,

wu'lzwa:öi] nprr. woolll-fat [wu'l|fæt] s ullfett, lanolin. - -fell [-fel] se -skin. • -gathering [-gæxöarig] I. s för-
ströddhet, tankspriddhet, drömmeri; go (be) ~ försjunka i drömmar, hänge sig åt fantasier, fantisera. II. a
förströdd, tankspridd, drömmande. - -grower [-groua] s ullproducent, fåruppfödare. - -growing [-grouNig] I. a
ullproducerande. II. s ullproduktion, -led (Am. -ed) [-d] a ullig ofta i sms. -len (Am. -en) [-'in, -(o)n] I. a ull-gam
&c; ylle-strumpa &c, av ylle; ~ goods yllevaror. II. s ylle; vani. pi. o>s ylle|-tyger, -varor, -len-draper [-
(i)ndreipa] s yllehandlare. -lenette [-ine't] s yllemuslin, -liness [-inis] s ullighet. -ly [-i] I. a 1. ull|ig, -beklädd;
ullik; dunig; ullhårig [äv. -ly-hair-ed\; oj bear F slags hårig lövmask. 2. Midi. dunkel, oklar, virrig, vag,
konturlös, suddig; beslöjad röst. II. s ylle|plagg, -tröja; vani. pi. -lies ylleplagg, -ly-head [-ihed] s ulligt huvud;
isht neger, -man [-man] s aid. ullhandlare E= --dealer, - -merchant]. - -mill [-mil] S spinn. reisswolf, öppnare. - -
oil [-oil] s lanolin. - -pack [-pæk] s ull|packe, -bal. - -picking [-piNkig] 5 1. ullsortering. 2. pi. o,s [-plock-[ylle].-]
{+plock- [ylle].+} -sack [-sæk] s ullsäck; isht lordkanslerns plats i överhuset; the o> äv. lordkanslers-iimbetet
[reach the Woolsey [wu'lzi] npr.

woolliskin [wu'ljskin] s ull-, får|skinn. - -stapler -steipla] s ullgross|handlare, -ist. - -stock -stok] s tekn.
valkjstamp, -hammare. - -trade -treid] s ull[gross]handel. Woolwich [wu'lidg] npr stad i Kent med krigshögskola,
wool-work [wu'lwa:k] s ullgarnsbroderi; tapis-+ seriarbete. woorali [wura/li] s sydamér. pilgift [= curare].
Wootton [wutn] npr.

Wop [wop] s Am. S mellaneuropé (ungrare &c) 1 U. S. A.

wop [wop] F se whop.

Wor. förkortn. för Worshipful.

Worcester [wu'sta] npr. ^shire [-J(i)a] npr



[förkortn. WorCS.].

word [wa:d] I. s 1. ord, glosa; pi. av. orda-lag; yttrande, uttalande; sångtext [the oj 'cab'; in well chosen ojs; his
o,s are noteworthy; the ojs are better than the tune]; a oj or two ett par (några) ord; a oj and a blow ord och
handling d. v. s. handgriplighet i samma drag; a oj with you [, please] ett par ord! with him it was a oj and a blow
han slog till genast utan att tveka; big ojs stora (granna) ord, tomt prat, skryt; book of the o,s libretto; one oj
brought on the other det ena ordet gav det andra; coin a oj nybilda (skapa, göra) ett ord; eat o.'s ojs vara tvungen
att ta tillbaka sina ord; fair ojs ingenting annat an vackra (tomma) ord\ forget o.'s o>s teat. o. d. äv. komma av
sig; give a p. the oj lägga ordet i munnen på ngn; give ojs to ge uttryck åt; good oj av. erkännande;
rekommendation; have a ~ with tala (växla) ett par ord med ngn, jfr 2.; have a ~ in the matter ha (få) ett ord med
i laget; have a oj to say ha något av vikt att säga; / have no o>s (ojs fail me) to inf. jag saknar ord att; have the
last oj ha (få) sista ordet; the last oj äv. sista skriket, det allra senaste; he does not know a oj of Latin han kan inte
ett ord latin; a man of few ojs en fåordig man; play upon ojs göra ordlekar, vitsa; put in a oj a) få ett ord med; 6)
lägga ett gott ord \for för; av. say (speak) a good oj for]; put into ojs uttrycka i ord, ge ordets form åt; 1 don't
remember the exact ojs jag minns inte precis ordalagen (den riktiga ordalydelsen); speak the oj säga det
förlösande ordet; suit the action to the oj låta handling följa på ord; take a p. at his oj ta ngn på orden; take my oj
for it du kan lita på vad jag säger, tro mig; take [up] the oj börja tala, ta till orda, själv ta ordet; take up a p.'s ojs
märka ord; take ojs for things förväxla ord och fakta. 2. pi. ojs ordväxling, dispyt, gräl [av. med adj. hard (high,
sharp) come to ojs, get into ojs komma i dispyt ('ihop sig') [about om]; have [hard] o,s with växla [-[skar-.pa]-]
{+[skar- .pa]+} ord med jfr 1.; I won't have any ojs about it jag vill inte höra några om eller men; proceed from
ojs to blows övergå från ord till handgripligheter (gräl till slagsmål). 3.

hedersord, löfte isht i vissa uttr. [keep (break) o.'s he is a man of his oj han är en ord-hållig (pålitlig) man; be as
good as o.'s oj stå vid sitt ord [mots, be worse than o.'s give (pledge, pass) o.'s oj ge sitt hedersord, lova [dyrt] [to
inf., that [på] att]; / give you my oj for it det lovar (försäkrar) jag på hedersord; go back on o.'s oj ta tillbaka sitt
ord, åtrå sig; my oj! F minnsann! det vill jag lova! [ — on my ~ se 10.]. 4. blott i sg., skicka &o bud,
underrättelse, besked E~ came that (o/)];
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bring ~ komma med bud, meddela, anmäla, hälsa att; have ** få bud (meddelande); he left ~ with the porter that
han hälsade genom portvakten att; send ~ av. låta hälsa; write skriva och tala om. 5. med poss. pron. ei. best. art.
befallning; & order, kommando, signal [for om]; give the ~ to fire kommendera eld; his ~ is law hans vilja är lag;
pass the ~ ge order, säga till'. 6. & lösen[sord], fältrop [ = password; give the 7. biidi. motto, lösen, paroll; money
is the ^ pengar är tidens lösen; sharp's the ~ nu gäller det att vara kvick, raska på! 8. åid. rykte [ — rumour]. 9.
åid., tio Guds bnd [the Ten WVvsj. 10. med prep. at a (one) ~ genast, utan vidare, rakt på sak; at the given r>* på
givet kommando; be at vara i dispyt (gräl) [about om]; beyond mer än ord kunna uttrycka, obeskrivligt
[miserable beyond /vs]; by o* of mouth muntligt; ~ for ~ ord för ord, ordagrant; that is not the ~ for it det är inte
rätta ordet (uttrycket); in a (one) rv/ med ett ord, kort sagt; in other ~s med andra ord; in so many säga tydligt och
klart, kort och gott, utan omsvep, rakt på sak; in the t^s of the Committee för att använda (citera) kommitténs
ord; ^ of comfort trösteord; of command [-kommandoord];-] {+kommando- ord];+} the of God, God's W^ Guds
ord;

of honour hedersord; not a ^ of truth inte ett sant ord; \up]on o.'s på [sitt] hedersord; upon my på mitt ord! på min
ära! minsann! sannerligen! kors! my ~ upon it! det kan du (ni) lita på! tro mig! on (with) the ~ genast, strax
[därpå]; without a ^ to say in reply av. alldeles svarslös. 11. ordspr. o. d. »*s are but f^s vad betyda ord? his ~ is
as good as his bond hans ord är säkert som guld; few many déeds handling är bättre än ord; fine butter no
parsnips av fagra löften blir ingen fet; hind go a long way med vänlighet kommer man långt; man's man's honour
en karl står (skall stå) vid sitt ord; [ those are] plain det är ord och inga visor; not have a ^ to throw at a dog vara



stum som en fisk, tiga och hålla mun. II. tr 1. uttrycka [i ord], formulera, avfatta. 2. ~ it aid. disputera, växla
skarpa ord. <vbook [-buk] s ord förteckning, -lista, -v ok, glossar. *u-catcher [-kætja] s ordklyvare. finess [-inis]
s ordrikedom, mångordighet. <vjng [-ig] s form[ulering], [orda]lydelse, uttryckssätt, stil. 'vless [-lis] a° stum,
mållös. ~-order [-o:da] s gram. ordföljd. <v-painter [-peinta] s ord;målare, -konstnär, ^-painting [-perntirj] s
ordmåleri. ^-perfect [-[-pa:x-fikt]-] {+[-pa:x- fikt]+} a okugglig, säker på sin läxa &c; be ~ in kunna ngt perfekt
(utantill). 'v-picture [-piktja] s ordmålning, ^-play [-plei] s ordlek, vits. ^-splitting [-spli'tig] s ordkly-veri.

Wordsworth [wa:'dz|wa(:)j}] npr. ^ian [-wa:'-

öian] a wordsworthsk. wordy [wa/di] a ordrik, mångordig, vidlyftig;

~ warfare] ordstrid, dispyt, wore [wo:, woa] imp. av wear; pp. av 2. wear. work [wa:k] I. s 1. abstr, arbete [at
med, på; live by o.'s syssla, göromål, göra; verk [that is my v cut out f ha fullt upp att göra (fullt knog, ett väldigt
sjå) [to med att; vani. I have my ** cut out for me]; like ~ av. tycka om att arbeta, gärna arbeta; literary ~
skriftställen; make ~ skaffa sig onödigt arbete; ställa till oreda; make ~ for bereda (ge) arbete åt [vani. give ~ to];
make good ~ of it arbeta undan, knoga på bra; make light ~ of winning vinna lätt (utan ansträngning); make
quick ~ of raskt undanstöka, bli fort färdig med; make short of (with) göra processen kort med, behandla
summariskt; mighty under[verk], stordåd; put to ~ sätta i arbete (gång); set to ~ a) tr, sätta i arbete (gång), låta
ngn börja [-[arbeta]-] {+[ar- beta]+} [av. many people were set at 6) itr. börja arbeta, gripa sig verket an [av. set
o. s. to /v]; ta[ga] itu, sätta i gång [at med; to inf. med att]; shirk ~ skolka; stop ~ avbryta (inställa) arbetet; take
up ~ [återupptaga arbetet. 2. konkr., konst-, litteratur- &o Verk [on om; the of Dickens]; hand-, slöjd- &c arbete
virkning &c; an excellent piece ofn* ett utmärkt arbete (mästerverk); ~ of art konstj-verk, -alster; ~ in steel
stålarbete. 3. pi. ur- &c Verk, mekanism. 4. pl. vanl. med ver-bet i sg. verk, bruk, hytta, fabrik, fabriksanläggning,
verkstad [a new åid. a 5. vanl. pl. S befästningsverk, fort; defensive ^[s] försvarsverk. 6. med prep. at ~ i arbete
(gång), i verksamhet; be at ~ at (upon) hålla på med, arbeta på; be hard at ~ arbeta strängt (träget); in ^ i arbete
[mots, out °f xn fatt ~ om fabrik i full drift (gång)

[av. the ~ is well in hand]; love of ~ arbetslust; he never does a stroke of ^ han gör aldrig ett skapande grand; of
mercy
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barmhärtighetsverk, välgörenhet; out of oj utan arbete, arbetslös; throw out of oj be röva ngn [hans] arbete, göra
arbetslös; be thrown out of o, äv. stå arbetslös; maid-of--all-r\> se maid. II. o,ed, ojed; åid. o. tekn. wrought
wrought itr 1. arbeta [ut, [up]on på, med; for för]; verka, vara verksam; ~ hard arbeta strängt (träget, hårt), knoga,
vara flitig; double tides arbeta i dubbla skift; ~ with a will arbeta med kläm, låta det gå undan. 2. handarbeta,
virka, sticka, brodera &o. 3. imp. o. pp. av. wrought arbeta i trä, tenn &c; ~ in wood äv. slöjda. 4. om maskin &c
fungera, arbeta, gå [the pump ojs (will not /x/)]; biidi. äv. verka, göra verkan [the drug ojs (will not oj)]; the
scheme ojed planen lyckades, allt gick väl i lås (efter beräkning); let it oj låt det få ha sin gång, låt det [hela]
utveckla sig själv o. avvakta resultatet; the system may OJ elsewhere systemet kanske fungerar (slår väl ut)
annorstädes; that won't oj det går inte [i lås]. 5. om jarnv. vara i drift (gång). 6. om bjui &o rotera, svänga, löpa
[on kring]. 7. biidi., äv. om tankar &o arbeta, brottas, mala, sjuda [these thoughts were ojing in his mind]; om
anletsdrag spännas; om vågor svalla. 8. kalkylera, räkna. 9. om vin &c jäsa. 10. om fartyg i sjö arbeta, stampa,
rulla [ = labour]; ~ to windward arbeta sig upp till lovart. 11. med adj.

right biidi. rätta till sig, ordna sig; oj tight spännas, dragas åt, sluta till hårdare. 12. vanl. med adv. el. prep. arbeta
sig fram &c, fram- &c tränga se följ. 13. med adv. el. prep. ~ agd/PSt äv. motarbeta; ~ at arbeta på (med; i, vid);
studera, plugga tyska; ~ away arbeta undan (på'); oj by the job arbeta på beting (ackord); ~ by the piece arbeta
per styck; ~ by time arbeta på tid; ^ down om strumpa &o glida ner; ~ for arbeta för ei. åt (i ngns tjänst); ~ in



tränga [sig] in, pina sig in; in|passas, -sättas; in with passa in i, sammansmälta med; ~ into tränga [sig] in i; om
hjul gripa in i; ^ off lossna, glida av; on a) adv. se ~ away; b) prep. arbeta på Eon a paper i en tidning]; biidi.
påverka, [in]verka på, bearbeta, göra intryck på; tekn. vara kopplad till se äv. 5.; oj out a) tränga ut; lossna, glida
av, falla ut (ur); b) biidi. utfalla väi, iiia, avlöpa,utveckla (gestalta) sig [let us see how it ojs out; the business was
ojing out well]; it may oj out all right allt kanske går i lås; det kanske stämmer till sist; ~ out at belöpa sig (uppgå)
till, gå [löst] på; the pay ojs out the same lönen blir densamma; C) boxn. boxa för övnings skull; ~ round om
vind svänga om sakta; biidi. hämta sig, komma sig, tillfriskna; ~ through arbeta (tränga) sig igenom,
genom|borra, -gräva; ~ together äv. sam|arbeta, -verka; ~ towards arbeta för [att nå] enighet &o; oj up a) adv.
arbeta sig upp (fram) äv. widi., framtränga; glida

upp[åt] [jfr ~ down]; Midi. stegras, tilltaga; ~ UP for an examination Fplugga på en examen (tentamen); b) prep.
arbeta sig upp för (mot) ström; ~ upon se on; o> with söka påverka (vinna) ngn. III. ojed ojed; åid. o. tekn.
wrought wrought tr 1. isht tekn. be-, för|arbeta, bereda, behandla, förädla, arbeta [i] trä &c; [ut]forma, modellera
[into till]; knåda deg; ~ by hand slöjda se äv. wrought. 2. brodera, virka, sticka, sy, väva [she ojed (wrought) her
name on the blankets], 3. bearbeta, exploatera gruva; bruka gård; Odla jord; bryta kol &c. 4. sköta, hantera
maskin <fec; manövrera fartyg; köra [Ac ojs the coach from L. to i?.]; handha[va], [be]driva »retag, rörelse;
organisera, leda the elections]; besörja, upprätthålla trafik, trafikera; servera kanon; ~ the bellows dra bäl-gen;
trampa orgeln; ~ o.'s arms arbeta med armarna; o, o.'s legs properly använda (röra) benen riktigt. 5. låta ngn
arbeta [he ojed his boys hard]; ut|nyttja, -suga arbetskraft; jäkta ngn; oj a p. too hard överanstränga (utmatta,
tröttköra) ngn; oj a p. to death låta ngn arbeta ihjäl sig; be ojed twelve hours a day hållas i arbete (tvingas att
arbeta) tolv timmar om dagen. 6. med möda flytta [på], rucka, skjuta fram o. åter, lirka; leda, böja [på] arm &c. 7.
köra, borra, driva, skruva ngt in i ngt [into in i; through genom]; ~ o.'s way into tränga (borra sig) in i jfr 18. 8.
imp. o. pp. äv. wrought åstadkomma, förorsaka, vålla, göra [^ harm (mischief); oj great changes]; uträtta, -föra
wonders]; förverkliga, uppnå o.'s purposes]; oj a p.'s fall (ruin) bringa ngn på fall; oj havoc anställa förödelse; J
will o* it if I can S det skall jag försöka klara(ordna). 9. lösa räkneuppgift, räkna ut [ = «v. out]. 10. slita E~
holes in o.'s trousers]. 11. vetenskapligt genomarbeta, utforska. 12. söka påverka, bearbeta ngn. 13. få ngt att
jäsa. 14. rida in, dressera häst. 15. S F 'avverka*, snoka (plöja) igenom trakt &c för att där sälja el. tigga [the
beggar ojed ten streets in a few hours]. 16. Am. lura, skoja npp. 17. oj o. s. a) arbeta sig varm; ~ o. s. to death
arbeta ihjäl sig; b) med adv. ei. prep. arbeta sig fram, tränga in &e, äv. bildl. [into in i, till] se äv. 21. 18. ^ o.'s
passage arbeta för överfarten, betala överfarten med sitt arbete; oj o.'s way bana sig väg, tränga fram (igenom) jfr
7.; Midi, arbeta (tjäna) sig upp; ~ o.'s will genomdriva sin vilja. 19. med adj. ~ loose lösgöra, lösa, lossa; the
trade will soon o., itself right handeln kommer snart i normala gängor igen. 20. aid. måla, teckna, framställa bild;
avbilda. 21. med adv. el. prep. /v o. s. about förflytta sig i en ruiistoi; oj in arbeta in, blanda (stuva, stoppa) in,
injflicka, -passa; bemänga [with med]; oj into arbeta (stoppa, skjuta, få) in ngt i; Midi, försätta i extas; ~ o. 5. into
a rage hetsa (reta) upp sig till raseri; o. s. into a temper reta upp sig;
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~ off a) arbeta bort (ay), bli av med (kvitt); hand. avsätta, avyttra; 6) boktr. trycka, avdraga; c) avfyra kvickhet [~
off old jokes on a p.]; d) S döda, bänga, 'expediera'; ~ out a) utarbeta plan; utveckla teori; b) räkna ut, beräkna;
lösa problem; c) tjäna (arbeta) av skuld; tjäna (sitta) av Btraff out o.'s time]; d) [-[ut]töm-ma-] {+[ut]töm- ma+}
gruva; e) förverkliga, uppnå syfte; sätta plan i verket; f) utplåna, avlägsna [of från]; g) slutföra, fullborda,
[av]sluta; h) lossa last; ~ over a) överarbeta, gå över, förbättra; 6) övertala, få på sin sida; ~ up a) arbeta (driva)
upp affär; b) utarbeta, framställa produkt, konstruera; ut|gestalta, -forma konstverk; c) [be]arbeta material; knåda;
röra ihop (till) blandning; förjarbeta, -vandia [into till]; biidi. äv. arbeta (göra) om, retuschera, omdana, utveckla
motiv, tema [into, to till]; d) upp'egga, -hetsa, -jaga, -röra, -agitera, exalt era, spänna ner-verna, stegra spänning
[to, into till]; egga, driva, sporra [to do]; <>*>ed (wrought) up äv. nervös, altererad, uppriven; ~ o. s. up jaga



(elda) upp sig; e) skoi. studera, plugga in; f) plåga manskapet [med straffarbete], stable [-abl] a 1. som kan
bearbetas, brukbar, användbar; gruv. brytvärd. 2. utförbar plan, lätthanterlig, praktisk metod. 3. % arbets|för, -
duglig. ~a-day, - -a-day [-adei] a arbet|sfylld, -sam, mödosam [mest i uttr. this ^ world]; vardàgs-iiv; all-daglig,
trist, prosaisk, ^-bag [-bæg] s handar-betsväska, sypåse, ^-basket [-ba:vskit] s arbets-, syjkorg. ~-bench [-benj] s
arbets-, verk-, hyveljbänk. ~-box [-boks] s verktygslåda; syskrin. ~[-]day [-dei] s arbets-, socken-, var'dag; ~
clothes vardags-, arbetsj-kläder; this ~ world se work-a-day. <ved-0Ut, r^ed-up a attr. se ~ OUt, rsj up. ~er [-a] s
1. själs- ei. kroppsarbetare, arbeterska äv. i mots, tin arbetsgivare; he is a hard <x, han arbetar träget, han är
mycket flitig (en riktig arbetsmyra). 2. upphov[sman], anstiftare, orsak [of till, av]. 3. zooi. arbetsjbi, -myra [ =
resp. ~ bee, ~ ant]. rv-fellow [-feviou] s arbetskamrat, chouse [-haus] s arbetsinrättning, fattighus.

working [wa/kig] I. s 1. arbetande, arbete; verksamhet; motors &c funktion, gång; ett systems praktiska
tillämpning, verkan; Pi. verkningar; verk, vägar [the of Providence]; the ^s of the mind äv. vad som rör sig i
själen[s djup], själens dolda krafter; of your own ~ av ditt (ert) eget fabrikat; biidi. ngt som du (ni) själv
åstadkommit (äv. förvållat, råkat i), självförvållad. 2. bearbetjande, -ning; gruv-&c drift; skötsel; manövrering. 3.
mat. [ut-] räkning, lösning. 4. jäsning. 5. spasm; minspel [the ~[s] of his face]. 6. rullning, slingring. 7. gruv.
brytningsplats, brott; se äv. work //., III. II. a 1. arbetande, arbetar-[the <v/ cZass[es]; av. ^-c7«ss[«s]]; arbets-
day; av. nwday]; ~ capital driftkapital; <v

expenses driftkostnader; ^ hours arbetstid. 2. [praktiskt] användbar, brukbar; väl fungerande, praktisk; om
maskin gångbar [in ~ order]; arbets-hypotes; a ~ knowledge of the language en för praktiska behov tillräcklig
kännedom om (praktiskt användbara kunskaper i) språket. 3. aktiv medlem. 4. om min-spel o. d. nervös[t
arbetande], krampaktig. 5. poet. om hav stormig; se äv. work II., III. -beam [-bi:m] s tekn. balans, /^-clothes [-
klou[Ö]z] s arbetskläder. ~-day [-dei] s arbetsdag; ^ clothes arbetskläder; ^ world se work-day. 'v-drawing [-
dro:Hg] arbets-, byggnadsritning. J*s champion sport, världsmästare; the »Ss commerce världshandeln; the end
världens ända; /^'världsutställning; citizen of the ~ världsborgare; history of the världshistoria; round the ~ in 80
days jorden runt på 80 dagar; sail round the ~ segla jorden runt; while the ~ lasts så länge världeu står; the New
(Old) WNya (Gamla) världen. 2. värld människans jordeliv, strävan, öde &c [all the a stage Shakespeare]; äv. om
livet efter detta [the next another begin the ~ börja sin bana, gå ut i livet; bring a child into the ~ sätta [ett] barn i
världen; carry the »x. before o. slå sig fram i världen, göra karriär; come into the ~ komma till världen, födas; the
~ to come (be) den kommande världen; dead to the ~ död för världen; experience of the världserfarenhet; get into
the ~ komma nt i världen; give to the <v» offentliggöra, publicera; as the ~ goes som
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det nu är ställt [i världen], efter omständigheterna; how goes the oj with him? hur lever världen med honom? so
goes (F luags) the ~ så går det till i världen; the ~ went very well loith him allt gick honom väl i händer (bra för
honom); know the oj känna [till] världen, äga världskännedom; let the ~ slide låta världen ha sin gång; sätta sig
över fördomar &c; make a noise in the o> göra mycket väsen av sig, åstadkomma mycket buller och bång; the
Prince of the oj världsfursten; see the oj [komma ut och] se sig om i världen; this oj denna världen; be thrown
(turned) upon the oj kastas ut [vind fö,r våg] i världen; the way of the oj världens gång, världen; ~ without end
evigt, i evighet, evinnerligen; F i [all] oändlighet. 3. sällskapsvärld, societet; all the oj hela den fina världen jfr 1.,
4.; the fashionable (polite, great) o, den fina (stora) världen; man of the oj världsman; woman of the oj
världsdam; ignorant of the oj främmande för [den stora] världen, världsfrämmande; live out of the oj leva
isolerad från [den stora] världen. 4. the oj världen, människorna; världens barn [the ojt the flesh, and the devil];
all the ~ alia människor jfr 1., 3. [är. the whole o, bada med verb. i gg.];' against the ~ våga göra ngt inför all
världen, trots människornas dom; what will the oj sayf vad skall världen (folk) säga? 5. djur- &c värld [the
animal the external (outside) ~ yttervärlden; the lower (nether) oj underjorden; jorden; the literary o>, the oj of



letters den litterära världen. 6. biidi. en oändlig mängd, en massa, en oändlighet, en 'hel värld' av ngt [a oj of
banknotes (trouble, thanks &c)]; do a oj of good göra oändligt mycket gott; av. adv. a oj too wide orimligt bred.
7. vissa förstärk, uttryck all the difference in the ~ en himmelsvid skillnad; she is all the ~ to me hon är allt för
mig (mitt allt); beat the oj överträffa allting annat, slå alla rekord [for i fråga om]; 1 would not do it for the oj (for
ojs) jag skulle inte [vilja] göra det för allt i världen; for all the oj like ackurat (på pricken) lik, precis som; I
would give the ~ (give ojs) to know jag skulle vilja ge hur mycket som helst för att få veta; no trouble in the oj
inte det ringaste besvär (bekymmer); he has not [got] a penny in the oj han har inte ett ruttet öre; how in the ~ hur
i all världen; think the (a) ~ o/ha mycket höga tankarom, sätta oändligt högt; what (where) in the oj? vad (var) i
all världen? 8. to the ~ S enormt, oerhört, dödligt trött &c [tired to the o,]. -famed [-feimd], ^-famous [-feimas] a
världsberömd. /vliness[-'linis] s världslighet, världsligt sinne[lag]. oJing [-lig] 5 ett världens barn, världslig
människa, världsträl. ~ly [-li] a världslig, jordisk, timlig matters]; sinnlig, köttslig lusta; ^ wisdom (prudence)
världsklokhet; of the world, ~ av världen

och levande blott för världen, /vly-minded [-[-li-mai'ndid]-] {+[-li- mai'ndid]+} a världsligt sinnad, ^ly-wise [-
iiwai'z] a världsklok. ~-0ld [-ould] a urgammal. ^-power [-paua] s världsmakt, -v--renowned [-rinau^nd] a
världsberömd. oj--weary [-wiNari] a världs-, levnadstrött. -wide [-wai'd] a° världsomspännande, universell; ~
fame världsrykte. ~-wise [-waiz] a världsklok. <v-without-end [-wiSaute'nd] a attr. evig, evinnerlig.

worm [wa:m] I. s 1. mask, larv, kryp; inälvsmask; food for ojs, oj's (el .ojs') meat maskars föda; have ha mask i
magen; tread on a oj and it will turn ordspr. trampar man på en mask, så vrider den sig [äv. even a oj will turn].
2. biidi. [frätande] mask; ^ of conscience gnagande samvete, samvetsagg; ~ of grief tärande sorg. 3. biidi.
stackare; kräk, usling, mask. 4. skruvgänga. 5. krats. 6. spiraiformigt kyljrör, -slang. 7. S polis, byling. 8. åid.
vurm. II. tr X. ~ o. s., ~ o.'s igay tränga (slingra, orm a, smyga, lista) sig inlfos [into in

1, through genom]; ~ o. s. into a p.'s favour nästla (ställa) sig in hos ngn. 2. ~ out a) locka, lirka ngt [of (from) av,
ur ngn], lista ut hemlighet; b) gradvis tränga undan, driva bort, uttränga [from, of från]. 3. rensa växter från
mask. 4. gänga skruv. 5. kratsa. III. itr Be ~ o.s. -bark [-bark] s farm. angosturabark. ~-eaten [-i:tn] a maskjäten, -
stungen; biidi. maläten, utsliten. ^ed[-d] a 1. maskstungen.

2. gängad. ~er [-a] s 1. maskplockare. 2. fisk. maskmetare. ~-gear [-gia] * tekn. snäcka ändlös skruv med
snäckhjui. ~ing [-ig] I. s 1. krypande, smygande; biidi. äv. mullvadsarbete. 2. fisk. maskmete; se äv. worm II., III.
II. a slingrande, smygande. ~-like [-laik] a maskj-lik, -formig. ~ling [-lig] s liten mask, kryp; biidi. äv. kräk. ^-
powder [-pauda] s maskpulver.

Worms [vo:mz, wa:mz] npr.

wormüseed [wa-/m|si:d] s maskfrö. - -wheel [-wi:l] s tekn. snäckhjui. -wood [-wud] s bot. malört a v. biidi.; it
loas gall and oj to him det var som galla och malört för honom, det pinade och plågade honom, -y [-i] a 1. full av
mask; maskäten. 2. masklik. 3. biidi. krälande i stoftet; slingrande; krypande.

worn [wo:n] (PP. av 3. wear) a sliten, nött; biidi. av. tärd, härjad, avfallen, medtagen, trött [with av]; ~ thin
tunnsliten; ~ tuith age äv. ålderdomssvag, utlevad; om tid svunnen; ~ with weeping förgråten, 'v.-down [-dau'n] a
attr. sliten, [av]nött.

Worrall [wA/r(a)l] npr.

worri ed [wA'rijd] a plågad, pinad, orolig, ängslig, bekymrad, besvärad [about för, över; at över; with av]; be oj
av. ha bekymmer, -er [-a] s 1. plågjoande, -aré. 2. självplågare; she
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is a ~ hon kan inte låta bli att oroa sig. -less [-lis] a sorg-, bekymmerjfri -ment [-mänt] s isht Am. plåga,



bekymmer, ängslan, oro; pinande; gnat[ande], -some [-sam] a° plågsam, besvärlig; gnatig. -t [-t] F se worry /., II.
worry [wa'h] i. tr 1. om jakthund bita i strupen, sätta tänderna i, riva, slita sönder, sarga, ansätta, jäkta. 2. vani.
oroa, ängsla, plåga, pina; trakassera, reta; trötta" [ut] med gnat &c, gnata (kälta) på; ~ o. s. oroa sig, ängslas
[about över, för]; ~ the life out of a p., ^ a p. out of his life {to death) Midi, pina livet ur ngn; 'v; o. s. äv. ängslas,
vara orolig. 3. oavbrutet attackera, utmana, hemsöka, förfölja, jaga. 4. Am. utmatta. Ö. med adv. ~ dOWll söka få
ner (i sig) mat, svälja; ~ out draga (rycka) ut; bildl. söka reda upp, klara (få) Ut problem <fcc [äv. ~ o.'s way to a
solution]. II. itr 1. bita [tag], riva och slita med tänderna [at i]. 2. vanl. oroa sig, ängslas, plåga (gräma) sig, göra
sig bekymmer, grubbla [about, over över, för]; don't rv/ var icke orolig! 3. med adr. flänga, gno; ~ along Midi.
krångla (dra, ta) sig fram, hålla sig uppe; ~ on om vind envist ligga på', hålla i'; ~ through äv. prep. Midi. slå sig
igenom. III. s 1. jakthunds rivande och slitande i byte, angrepp. 2. vani. oro, bekymmer, ängslan, sorg [the cares
and worries of life]; plåga, besvär[lighet]; gnat, kält; in a great av. mycket ängslig (orolig, uppjagad); the hurry
habit ständig oro och jäkt. <-s/ing [-ig] a° plåg-, pin|sam, enerverande. Worsborough [wa:'zb(a)ra] npr. worse
[wars] komp. av bad, badly, ill, evil se äv. dessa i. a o. adv värre, sämre, uslare; ~ and ~ [allt] värre och värre,
[allt] sämre och sämre; be ~ off ha det sämre ställt (svårare), vara sämre [däran]; get (grow, become) äv. för
värras, -sämras; the rain got ~ regnet tilltog; you may (might) go farther and fare ~ ordspr. man kunde ha (få) det
värre, värre kan tänkas; /v, luck! Gudi klagat! make (render) ~ äv. förjvärra, -sämra; to make matters ~ till råga
på olyckan; so much the ** for him så mycket värre för honom, det var tråkigt för honom, det; or it will be ~ for
you tag dig tiii vara annars skall du få se på annat; still ^ ei. <v still ännu sämre (värre); what is ~ vad värre är;
and, what was ~ äv. och det allra värsta (ännu värre) var, att; the o* ju (desto) värre ei. sämre; the for illa
medfaren av, mycket medtagen av (efter); be the ~ for äv. ta (ha tagit) skada av, fara (ha farit) illa av, förlora (ha
förlorat) på, lida (ha lidit) på, må illa av [you'll not be the ~ for a walk]; be none the ~ for icke ta (ha tagit) skada
av &c, se föreg.; the ~ for drink (liquor, wiwe) överförfriskad, berusad, 'påstruken'; for wear [mycket] sliten, illa
medfaren, medtagen; not much the ~ for ivear äv. så gott som ny; his coat would be none the ~ for a good
brushing

det skulle inte skada, om man borstade av hans rock ordentligt. ii. s värre saker, något värre (sämre) isht i vissa
uttr.: do ^ göra något ännu värre; have the ~ [of it] dra det kortaste strået, komma till korta; or ^ eller något ännu
värre; put to the ^ åid. besegra; a change for the ~ en förändring till det sämre, en försämring; matters u-entfrom
bad to ~ det blev [blott] värre och värre, man kom ur askan i elden. iii. tr o. itr ^ se följ.

[-n] tr o. itr förvärra[s], försämra[sj; om pris, kurs o. d. falla. ~r [-a] a o. adv åid. el. P se worse I.

Worsfold [wa/sfould, wa*/z-] npr.

worship [wa/Jip] I. » 1- [guds]dyrkan, tillbedjan, andakt[sövning], gudstjänst; miai. [-dyrkande]-] {+dyr-
kande]+} [the ~ of wealth (rank &c)]; hours of gudstjänsttid; house of Guds hus; liberty of ~ fri
religionsutövning; Minister of Public W** [and Education] ecklesiastikminister; place of ~ andaktsrum,
gudstjänstlokal; public [den] allmän[na] [-gudstjänsten].-] {+gudstjäns- ten].+} 2. åid. anseende, ära, aktning,
värdighet; a man ofrs,en ärad och aktad man, en ståndsperson. 3. tin och om domare m. a. your (his) Ers (Hans)
nåd, nådig lagman. ii. tr 1. dyrka, tillbedja; Midi. äv. avguda [she simply o^ped him]. 2. åid. ära, vörda. iii. itr
tillbedja, förrätta sin andakt, hålla gudstjänst. *vful [-f(u)l] aG 1. andäktig; vördnadsfull [of mot]. 2.
tillbedjansvärd. 3. [äre]vÖrdig nu blott i titlar (fredsdomare, ålderman m. fl.); Right ~ om borgmästare m. fl.
hög-

vördig. ^fulness [-f(u)lnis] s vördnad, andakt &c se föreg. ~per [-a] s tillbedj are, dyr-kare; Midi. äv. beundrare;
pi. äv. kyrkfolk, gudstjänstbesökare; ~ of idols avgudadyr-kare. ^ping [-ig] s tillbedjan, dyrkan[de].

Worsley [wa/sli, war'zli] npr.

worst [wa:st] supen, av bad, badly, ill, evil se äv. dessa i. a o. adv värst, sämst, uslast; svårast [our ~ piece of
work]; be ~ off ha det sämst [ställt], vara sämst [däran]; come off the ~ dra det kortaste strået, komma till korta.
ii. s; the ~ det (de) värsta ei. sämsta; at [the] ~ som värst (sämst) [when things are at the (their) [även] i värsta
(sämsta, ogynnsammaste) fall, på sin höjd [he could, at the lose a crown]; be at the ** äv. vara mycket illa däran;



the ~ [of it] is det värsta [av [-alltsammans]-] {+alltsam- mans]+} är, det tråkiga i saken är att; the ~ of their
troubles deras värsta bekymmer; the ~ of him det värsta med (det största felet hos) honom; that's the ^ of being
alone det är det värsta med att vara ensam; come to the ~ gå så illa (olyckligt) som möjligt; if the ~ come[s] to
the ~ om det allra värsta skulle inträffa [äv. if matters (things) come to the should the ~ arrive]; do o.'s (the) ~
göra så illa man kan, göra sitt värsta; for the ~ förändring till det värsta [möjliga]; have (get)
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the oj of it dra det kortaste strået, ligga under; get the oj of the bargain förlora på affären; make the o» of vända
ngt till det värsta, göra ngt värre än det är, för|störa, -därva [mots. make the best of ]; they are none of the ~ de
äro inte bland de värsta; prepared for the oj beredd på det värsta; put to the o> aid. [fullständigt] nedgöra; when
the storm raged its oj när stormen rasade som värst, mitt i värsta stormen; we have seen (had) the ~ of it det
värsta har varit' (är över nu); think the oj of tro ngn om det värsta, ha mycket låga tankar om ngn, ngt: want a th.
the o, way till varje pris vilja ha ngt. III. tr besegra, övervinna, nedgöra. Worstead [wu'stid] npr.

worsted [wu'stid] I. s 1. kamull; kam-, red|-garn. 2. kamulls-, kamgarns|tyg. II. a kamulls-, kam garns-; av
[hel]ylle, ylle- [sock].

wort [wa:t] s 1. vört. 2. aid. utom i sms. ört, växt.

1. worth [wa:}>] itr aid. 3. p. sg. pres. konj. varde, vare, nu blott i uttr. woe o> the day (man) ve (förbannad vare)
den dagen (mannen).

2. worth [wa:j)] I. a pred. värd pengar, besväret, att görats] £ 5,

Worthing [wa:'öig], ~ton [-tan] nprr.

worthlliess [wa/^jlis] a° värdelös; obrukbar, dålig; om pers. simpel, usel, avskyvärd, karak-

tärslös, moraliskt dålig, undermålig individ, -less-ness [-lisnis] s värdelöshet; karaktärslöshet, uselhet, lumpenhet.
- -while [-wail] a attr. värd att göra, lönande, givande [a oj [-experiment].-] {+experi- ment].+} -y [wa:'öi] I. a 1.
värdig [a oj successor to]; aktningsvärd, hederlig, ädel; F hygglig, förträfflig, god '[this was too much for the oj
man]; our oj host vår [högt] ärade värd; the oj man av., [den] hedersmannen. 2. ~ of värdig, värd, förtjänt av; I
am not oj of her jag är henne inte värdig; oj of remembrance (being remembered) värd att ihågkommas,
minnesvärd [av. to be remembered]; be o* of ar. förtjäna beröm &c; oj of cultivation värd att odla; oj of praise
ar. berömvärd; ^ of respect äv. aktningsvärd; the labourer is o, of his hire arbetaren är sin lön värd; in words oj
[of] the occasion med (i) för tillfället väl lämpade ord, i värdiga ordalag. 3. aid. om saker värdefull, utmärkt. II. s
utmärkt (framstående) person, stor|man, -het; i antiken hjälte; F heders|man, -knyffel; the nine Worthies 'de nio
stora* Alexander, Cesar, Karl den store &c.

Wortley [wa;'tli] npr.

1. wot [wot] se wit II.

2. wot [wot] P se what. Wotton [wotn, wutn] npr.

wough [wuf] s hundskall.

would [wud, obet. är. Wad, ad] imp. av will I. 1. i kondition, el. indir. tal skulle ü) modalt i 1. pers. [I (we) oj do
it if I (we) could; indir. tal he (they) said he (they) oj do it if he {they) could]; b)

temporalt i 2. o. 3. pers. [you (he) oj do it ifyOU

(he) could; who ~ have believed such a thing? he was afraid something ~ (äv. komme att) happen]; it ~ be äv. det
vore jfr will 1.1.,5. 2. emfatiskt ville, skulle absolut jfr will I. 2. 3. i nek.



0. villkorl. sats samt i indir. frågesats motsv. 2. pers. will i direkt fråga ville [/ wouldn't do it; I could if I oj; you
asked if I oj have some tea] jfr will

1. S. o. nedan 4. 4, (isht nek.) kondition, skulle vilja, ville, skulle önska, önskade [/ wouldn't have it at a gift; we
oj (av. vilja) further point out . .; ofta i rei. satser those who oj (önska) live happily should do no wrong to one
another]; I oj we could av. [ack] om vi bara kunde; oj that we could do likewise måtte vi kunna göra detsamma; I
oj to Heaven (ei. ~ God) it were (was) true Gud give att det vore sant; I wish they oj not make such a noise jag
önskar att (ack om) de inte bråkade så; ~ rather se will I. 4. 5. brukade, kunde se will I. 6. 6. torde; it oj seem
(appear) det såg (ser) nästan ut som om; I don't know who it oj be jag vet inte vem det kunde (kan) vara jfr will I.
7. 7. F

el. dial. 1. pers. skulle temporalt [f ~ ( = should) like to know] jfr will I. 8. ~-be [-bi(:)] I. a attr. förment, inbillad,
sig kallande, misslyckad, kvasi- [a oj philosopher]; tilljtänkt, -ämnad [the oj victim]; hycklad, låtsad glädje; the
oj academician akademikern in spe, aka-
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demikandidaten; ~ wit kvickhetsjägare. II. $ [inbilsk] narr. <y-be-wise [-biwai'z] a attr. snusförnuftig,
förnumstig. ~st [-st] aid. 2.

pers. sg. av WOllld [thou

Woulfe [wulf] npr.

1. wound [waund] imp. o. pp. ay 1. loind II. 3. 0. 2. wind.

2. wound [wu:nd] I. s sår; Midi. av. kränkning; skada på trädstam o. d.; poet, hj ärtesår; inflict a nu upon a p.
tillfoga ngn ett sår, såra ngn; receive an ugly ~ få ett otäckt sår. II. tr såra, biidi. äv. kränka; skada träd o. d.; the
**ed de sårade; badly ~ed svårt skadad; mortally f^ed, <^ed to death dödligt sårad, ^ing [-ig] a° sårande, biidi.
äv. smärtsam [to för], /x/less [-lis] a 1. osårad. 2. &id. osårbar, »vwort [-Wa:t] 8 bot. Sy ska Stachys.

wourali [wura/li] se woorali. Wouverman [vau'vamsen] npr. wove [wouv] imp. o. (tekn.) pp. av weave; ~ paper
velängpapper. [-n] pp. av weave. wow [wau] I. interj isht Skotu. uscb! ah! åh! II. , [äv. nu-wow] 8 vov-vov,
hundskall. W. P. förkorta, för weather permitting. W. P. B. = waste-paper basket. W. R. = West Riding. Wr =
Walter. wrack [ræk] I. s 1. bot. på stranden uppkastad tång, sjögräs. 2. hopsamlat Ogräs som skall brännas. 3. åid.
vrak|gods, -spillror [ = wreckage]. 4. förödelse, -störelse, skada; åid. vedergällning, hämnd; go to ~ and ruin se 1.
rack. II. tr åid. förstöra, tillintetgöra. ~ful [-f(u)l] a aid. se wreckful.

wraith [reij?] s isht skotti. vålnad, [ande]syn,

spöke, dubbelgångare, wrangle [ræggl] I. itr gräla, kiva[s], gnabbas, munhuggas [about, over om; upon om fråga;
with med]. II. s gräl, kiv, tvist, /v/r [-a] s 1. grälmakare, polemiker. 2. cambr. univ. student som kommit i l:a
hedersklassen vid matematisk examen Etripos]; senior ~ primus i namn-da l:a hedersklass. ^rship [-ajip] s
wrangler|-grad, -värdighet se föreg. ~some [-sam] a F grälsjuk, trätlysten. wrap [ræp] I. tr 1. [ofta ~ up] svepa,
svepa in (om), linda (veckla, vira) in, slå in paket, hölja [in ei. över], täcka, om rök &c omvärva [in i; about,
round kring; with med]; ~ o. s. up svepa om (in) sig, pälsa på sig. 2. biidi. dölja [äv. ~ up]; nuped in mystery
insvept i [-[hemlighetsfullt]-] {+[hem- lighetsfullt]+} dunkel; f^ped in av. försjunken i drömmar, upptagen av sin
egen storhet; f^ped \jip~] in fördjupad i, fängslad av studium; betagen i, mycket fäst[ad] vid [she was <^ped up
in her child]; intimt förknippad med, inbegripen i, oskiljaktig från [my happiness is ruped up in yours]; be r^ped
up in av. gå upp [med hela sin själ] i;

[-idg] s 1. [om]hölje, omslag[spapper]. 2. över-, ytterjplagg. /v,per [-a] I. s 1. pack[are, -karl. 2. [om]hölje,
omslag av. på bok; konvolut; över|drag, -kast. 3. iatt överplagg, morgonrock, schal, scarf. 4. isht Am. täckblad på



cigarr; cigarr. 5. post. korsband. II. tr vira om (in), slå in; över|täcka, -draga, ^ping [-ig] s 1. in-, om|svepning. 2.
omslag, [om]hölje; kläder. ^ping-paper [-igpeipa] s omslagspapper, wrapt [ræpt] a se rapt. wrasse [ræs] s zooi.
berg-, läpp|fisk. wrath [ro:J>, Am. ra:J>] s isht poet. vrede [the ~ of God; the day of widi. av. raseri [the ~ of the
waves]. oJul [-f(u)l] a° isht poet. [-vred-[gad],-] {+vred- [gad],+} förbittrad, rasande. [-i] a° isht Am. vred, ilsken,
rasande. Wratislaw [ræ'tisb:] npr Yratislav. Wraxall [ræ/kso:l], Wray [rei] nprr. wreak [ri:k] tr 1. ut|ösa, -gjuta, ge
fritt lopp åt vrede &o o.'s rage upon a p.]. 2. utkräva, taga hämnd-[~ [o.'s] vengeance upon a p.].

3. tillfoga, göra, anställa skada o. d. [on på].

4. åid. hämnas.

wreath [ri:J), pj. ri:öz] s 1. blomsterkrans, girland. 2. vindling, rökvirvel, snirkel, ring; Pi. "us av. ringlar; ~ of
snow snödriva. 3. hals-ring [ — torque]. [ri:Ö] I. tr 1. vira, linda, fläta, binda [round, about [om]kring]; >v» o. s.
av. ringla (slingra) sig. 2. [om]kransa, bekransa, smycka med girlander [av. ~ about, in]. 3. samman|fläta, -vira,
sno ihop. 4. vrida [på] kroppen Ac; förvrida; her face was f^d in smiles hennes ansikte var idel (ett enda) leende.
II. itr ringla (slingra) sig, virvla, kröka sig. ~y [ri/jn] a 1. slingrande, ringlande; vriden, snäckformig. 2.
bekransad. 3. kranslik; ~ vine vinlövskrans, wreck [rek] I. s 1. skeppsbrott, förlisning, strandning; in the ~ of the
Titanic vid Tita-nics förlisning. 2. skeppsvrak; koll. vrakspillror; vrak-, strand|gods [the shores were strewn with
«x,s]; Midi, spillrja, -or, rest[er], återstod; om pers. vrak, ruin [he is the ^ of his former self]; ~s of men {man)
människo|-spillror, -vrak. 3. ödeläggelse, förstöring, spoliering, tillintetgörelse, undergång, fördärv, fall [the ~ of
his wealth (health Ac)]; the ~ of time tidens härjningar; go to ~ [and ruin] gå under, tillintetgöras; make ~o/öde-
lägga, skövla. II.. tr 1. göra till vrak, vani. pass, be f^ed lida skeppsbrott, förlisa, stranda av. biidi., förolyckas; gå
i kvav av. Midi.; ~ed goods vrak-, strand|gods. 2. ödelägga, förstöra, fördärva ar. widi. [his health was <vecZ];
kullkasta, stjälpa, tillintetgöra, korsa plan &c; r^ed lives' förfelade (urspårade) existenser. III. itr 1. t lida
skeppsbrott, förlisa. 2. söka strandgods. ^age [-idg] s 1. koii. vrak|spill-ror, -gods, strandvrak. 2. skeppsbrott. 3.
koii. slotts- &c ruin[er]. 4. biidi. tillintetgörelse. ~ed [-t] a skeppsbruten, förolyckad av.

Oj hela uppslagsordet 0 adverb regelbundet $ sällsynt i&c militär term st» ajöterm F familjärt P lägre språk S
slangwrecker

- 988 -

writ

wreck IT. ~er [-a] s 1. vrakplundrare; strand-tjuv. 2. isht Am. [vrak]bärgare; bärgningsbåt. 3. för8törare, biidi.
skadegörare. ~ing [-ig] s vrakbärgning. <x/ing-train [-igtrein] s jämv. hjälptåg. ^-master [-mcusta] s strand|fogde,
-ningskommissarie. Wrekin [ri:'kin, rek-] npr: the ~ berg i Shropshire.

Wren [ren] npr. wren [ren] s zooi. gärdsmyg [äv. Jenny Wo,];

golden-crested ~ kungsfågel, wrench [ren(t)J] I. s 1. våldsamt ryck, vridning, bändning; give a ~ at vrida om (till)
häftigt.

2. ledvrickning, stukning, [för]sträckning.

3. skruvnyckel. 4. biidi. hårt slag [to för]; avskedets smärta [the ~ of parting is over]. II. tr 1. våldsamt rycka,
vrida, bända, bryta, bräcka loss &c [from från; ont of nr]; ~ about (round) vrida om; ~ off vrida (slita) av; out
rycka (draga) ut; ~ open rycka (bända) upp dörr. 2. vricka fot, stuka, [för]sträcka. 3. plåga, anfäkta. 4. förjvanska,
-vränga text. ^ing-iron [-igaiNan] s bräckstång, kofot.

Wrens [renz] skämts, om medlemmar av W. R. N. S. Wrensfordsley [r.v/nzli] npr. wrest [resjt] I. tr 1. häftigt
vrida, rycka, slita [from från]; ~ from äv. frånrycka; av|pressa, -tvinga; ~ away rycka bort; ~ off vrida av; ~ out
rycka ut (ur); widi. framtvinga. 2. för|-vrida, -vanska, vränga lagen [he the law to suit himself ]. II. s 1. häftigt
ryck, vridning, knyck. 2. åiå. mus. stämnyckel. äv. vantrivas [förfärligt]. 2. lågsinnad, lumpen, usel, ömklig,
dålig, gemen, simpel, futtig. 3. bedrövligt t dålig], ynklig, usel, erbarmlig, avskyvärd [o, weather (poetry & 
wriggle [rigl] I. itr eg. om mask &c slingra (vrida) sig [into in i]: ~ along slingra [sig] fram;



~ into widi. nästla sig in hos; out of (from) slingra sig ur (från) äv. biidi. II. tr vrida (skruva, v[r]icka) på kroppen
&c; lirka, skruva [into in i]; ~ o. s., ~ o.'s way slingra sig fram &c; ~ o. s. into a p.'s favour nästla (ställa) sig in
hos ngn. III. s slingring, vridning, vrickning, sväng[ande]; krök [of på]; give a little o, vrida [på] sig lite. o>r [-a]
s en som slingrar sig; biidi. av. lismare. Wright [rait] npr.

wright [rait] s aid. utom i sms. tillverkare, hantverkare, skepps- &ebyggare; i sms. av. -makare [jfr carto>,
wheels]. wring [rig] I. tr wrung wrung 1. vrida o.'s hands]; vrida ur tvätt, vatten &c [äv. out]; oj the neck of vrida
halsen av [I wrung his neck]. 2. krama, pressa; trycka ngns hand [he wrung my hand hard]; klämma [he knows
where the shoe o,s him]. 3. pina, plåga; it my heart to hear .. mitt hjärta sammansnöres (det skär mig i hjärtat) när
jag hör. 4. linda, vira [round omkring]. 5. för|vrida, -vränga, -vanska; ~ the words from their true mean-ing [vilja]
misstyda ordens innebörd. 6. aid. såra, skava sönder, skada. 7. med adv. ei. prep.

down pressa ned; stoppa i sig, få ner mat; ~ from vrida ut ur; widi. av|pressa, -tvinga, -locka; ~ off vrida (rycka)
av; ^ out vrida (krama) ur; biidi. framtvinga; ~ out of biidi. avpressa. II. s vridning, kramning; handtryckning [av.
oj of the hand]; give a ~ vrida ur tvätt; trycka ngns hand. ~er [-a] s 1. tvättvridare. 2. vridmaskin. 3. büdi.
utpressare. ~ing [-ig] s vrid|ande, -ning. ~ing-- machine [-igmaji:xn] s vridmaskin, ^ing-wet [-igwe't] a drypande,
[alldeles] genom|sur, -våt [av. wringing wet], wrinkllle [rigkl] I. s 1. rynka, skrynkla, veck. 2. F nyttig vink, tips,
råd; knep, påhitt; he gave me (put me up to) a ~ [or tioo] han lärde mig (satte mig in i) litet av varje. II. tr rynka,
skrynkla, göra rynkor i (på), göra rynkig, fåra, vecka [he ojd his forehead]. III. itr bli rynkig (skrynklig), rynkas,
skrynklas, fåras, vecka sig, lägga sig i veck [av. ~ up], -ed [-d] a rynkig, skrynklig, fårad [with av ålder], -ing [-
ig] s 1. rynkning, veckning. 2. konkr. koii. rynkor, veck. -y [-i] a rynkig, skrynklig, veckig. Wriothesley [ro'tsli]
npr. wrist [rist] s 1. hand|led, -love; bridle oj vänster handled; sword ~ höger handled. 2. sport. +handleds|kraft, -
arbete. 3. tekn. bult, nagel. <N/band [-bænd, ri'zband] s 1. handlinning, manschett. 2. armband. ~er [-a] s Am.
mudd. /x/let [-lit] s 1. armband watch]. 2. hand|-boja, -klove. 3. mudd. ~-pin [-pin] se wrist ~-watch [-wotj] s
armbandsjur, -klocka. 1. writ [rit] s 1. % skrift, nu blott i the Holy (Sacred) Wo, den Heliga Skrift. 2. jur.
skrivelse, handling, dokument; kungi. beslut, förord-
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ning, dekret, reskript; skriftlig kallelse, stämning; ~ of attachment häktningsorder; ~ of divorce skiljebrev; ~ of
execution utmätningsutslag; ~ of subpoena åläggande vid vite att inställa sig; ~ of summons se även a. o., kungi.
kallelse att taga säte i överhuset; serve a ~ on a p. delgiva ngn stämning; ~s were issued for a general election
beslut om allmänna val utfärdades.

2. writ [rit] aid. imp. o. pp. av write; ~ large isht "biidi. i större format (skala), för|storad,-värrad.

write [rait] wrote written, aid. writ writ I. tr 1. skriva [about om; on uppsats &c om; against mot; for för, åt; to
till; he has written me two long letters (all the news)]; ~ a good hand ha en bra [hand]stil; ~ a paper skriva
(författa) en uppsats; ~ o.'s icay to [genom sitt [-författarskap]-] {+förfat- tarskap]+} komma fram till ställning;
he ~s me ivord that han skriver [och talar om] att [av. he ~s to say that]; it was written that biidi. det stod skrivet
[i ödets bok] att; ^ o. s. skriva (kalla) sig [för] [he himself esquire]. 2. beskriva, skildra, teckna.
S.fullskrivajskri'va på [a paper written all over]. 4. skriva ut check. 5. [in]rista, pränta, gravera, måla äv. itr. [in i;
on på]. 6. med adv. el. prep. ~ dOWtl nedskriva, skriva upp, anteckna; hand. nedskriva kapital; biidi. ned|sätta, -
svärta, [skriva och] racka ned på; ~ o. s. down försämra sitt litterära anseende, gå tillbaka som författare; ~ in
prep. se ~ on; ~ in full skriva ut fullständigt; ~ off i hast skriva (smäcka) ihop; hand. avskriva förlust &c; be
written on (in, over) biidi. stå skriven över, utmärka, karakterisera, prägla [duty is written all over him]) ~ out
skriva ut fullständigt; renskriva [äv. ~ out fair]; ~ o. s. out biidi. skriva ut sig; ~ oyer prep. se ~ on; written all
over adv. fullskriven; ~ up skriva ned (ihop); skriva omständligt om, beskriva utförligt, brodera [ut]; skriva
berömmande om, lovorda; föra fram dagbok till dags dato, komplettera, fullständiga dagbok &c. II. itr 1. skriva



[about, of om; for åt, efter; on om, över; to till se av. I.1.; I wrote to him last week; hand. I wrote him &c];
författa; ~ like an ängel skriva riktig skönskrift. 2. vara [anställd som] skrivare (kontorist, sekreterare). 3. om
penna gå [att skriva med]; the pen won't oj äv. pennan tar inte. 4. se I. 5. 5. med adv. ei. prep. ~ against skriva
(uttala sig, opponera) mot; ~ down to om förf. sänka sig till vissa läsares nivå: ~ for skriva efter, rekvirera,
beställa; ~ for a living leva på sin penna; .v. for (in) the papers skriva i tidningarna; ~ in ink (pencil) skriva med
bläck (blyerts); r^ off skriva [brev] till; ~ on skriva på papper; skriva om (över) ämne; ~ on a newspaper skriva
(medarbeta) i en tidning. [-o] s 1. skrivare; skriftställare, författare; the [-[present]-] {+[pre- sent]+} the hereof
den som skriver detta, undertecknad; <v#'s cramp (palsy) mk. skriv-

kramp; ~ for the press journalist, tidningsman. 2. kontorist; sekreterare, skrivbiträde; skrivkarl; jur. kanslist,
skrivare. 3. Skotti. advokat [äv. ^ to the signet förkortn. W. 5.]. 4. handbok, hjälpreda i ett språks skriftl. behandl.
[a French ^rship [-ojip] s skrivarsyssla,

kontorsplats, writhe [raiö] I. tr i. vrida, slingra, sno, linda [iabout, round omkring]. 2. förvrida ansiktsdrag. II. itr
1. vrida sig av (i) smärta [with (under) pain; in agony]; slingra sig: biidi. våndas, pinas. 2. om ansiktsdrag
förvridas. III. s 1. vridning, krökning. 2. ansiktets förvridning, kon-vulsion, grimas. ~n [ri'Ö9n]a åid. [för] vrid
en. writing [rai'tig] I. s 1. skrift; skriv|ande, -ning, -konst; skriftställen, författande, -arverk-samhet; skriveri [on
om]; at this [present] ~ i skrivande stund, när detta skrives; at the ~ of this book när denna bok skrives; in ~
skriftlig[t, -en]; put (take) down in ~ avfatta, nedskriva; ~ is difficult det är svårt att skriva; he does not like my ~
han tycker inte om att jag skriver; it is not my ~ det är inte jag som har skrivit det; the ~ on the wall eg. bibi.
menetekel, varning. 2. [hand-] stil. 3. förf:s stil, språk; fine ~ förnäm språkkonst. 4. konkr. skrift, litterärt alster,
arbete, verk [the of Plato]; the [sacred ei. holy] Skriften. 5. jur. dokument, handling. 6. inskrift, inskription. 7.
text, ord; the ~ äv. det skrivna. 8. anteckning i dagbok. II. a attr. skriv-materiai, -don &c [~ materials]. ~-case [-
keis] s skrivportfölj. ~-desk [-desk] s 1. skrivpulpet. 2. skrivetui. ^-pad [-pæd] s skrivunderlägg. /v-paper [-peipo]
s skriv-, brevjpapper. ^-stand [-stænd] s skrivställ, ^-tabie [-teibl] s skrivbord, written [ritn] (pp. av write) a
skriven; skriftlig; ~ test skriftligt prov, provskrivning; ~ language skriftspråk. W. R. N. S. förkortn. för Women's
Royal Naval Service.

wrong [rog] I. a more ~ most ~ 1. orätt, oriktig, felaktig, falsk slutsats &c, fel, galen adress &c [he took the ~
train], bakvänd; i olag [my liver is it is all ~ äv. det är alldeles uppåt väggarna; be (get in) the ~ box (shop) F ha
hoppat (hoppa) i galen tunna, göra en blunder; [with] the ~ end first (foremost) bak-fram; ~ fount boktr. fel[aktig]
typ (stil) [förkortn. w. f.]; get the ~ version of F få ngt om bakfoten; have (get) hold of the ~ end of the stick F ha
[fått] alltsammans om bakfoten; ~ in o.'s (the) head virrig [i huvudet], vriden; the ~ people 'sämre' (icke nog fint)
folk att umgås med; it might put us ~ with them det kunde (kan) lätt bli en fnurra på tråden [mellan oss]; prove ~
visa att ngt är (ngn har) galet; visa sig vara oriktig, bevisas ha orätt; få orätt; the ~ side fel sida, avigsida; [the] ~
side out vand nt och in; on the ~ side of 50 över fem-
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tio [år gammal]; get up (out of bed) [on] the oj side F biidi. vakna på fel eida; something + is oj, there is
something o, något är på tok, det är något fel [with med]; take a (the) oj course slå in på orätt väg ar. Midi.; take
the oj hat ar. ta vilse, ta fel hatt; do the oj thing in the oj place göra allting uppåt väggarna, göra precis vad man
inte skall göra; my watch is o* min klocka går fel; the oj way orätt (fel) väg, avväg; [på] fel sätt, bak|vänt, -fram;
tokigt; go the ~ way gå vilse, komma fel (galet), om födaäv. komma i vrångstrupen; rub the oj way stryka
mothårs (åt fel håll); what's oj with ..? vad är det för fel med ..? F vad har du (ni) emot..? varför inte ta ett parti
bridge &o? 2. moraliskt Orätt, Orätt|vis, -färdig, ond, vrång, skev; lying is oj &v. det är synd att ljuga; right or
my country i rätt och orätt fosterlandet främst. 3. be oj om pers. a) ha orätt, ta fel (miste), missta[ga] sig [in i]; b)
göra orätt, fela [he was oj in asking (to ask) you; äv. it was o> of him to ask you]\ prove [to be] oj se II. adv orätt,



oriktigt, fel, galet, g& vilse [aim (guess, hear) do oj handla oriktigt; do a sum oj räkna [ett tal] fel; go o, a) gå
vilse (fel); biidi. komma på villovägar, begå [ett] felsteg, fela; om pers. ei. sak misslyckas; b) om maskineri
komma (vara) i olag; c) om mat bli skämd; lead (take) a p. oj föra (visa) ngn vilse; it works oj det fungerar inte
ordentligt. III. s 1. orätt, oförrätt, orättvisa, -färdighet, ngt ont; missförhållande; isht jur. olaglighet, kränkning,
övergrepp; be in the oj ha orätt icke ha ratten på sin sida; by right or by o* med rätt eller orätt; do o* göra orätt;
do oj to (by) ar. bedöma ngn orätt; förorätta; I had done no (ei. nothing) oj jag hade intet ont (ingen orätt) gjort;
you do me great oj &v. du (ni) är mycket orättvis mot mig; du (ni) misstager dig (er) mycket på mig, du (ni)
bedömer mig orättvist (alldeles fel); put a p. in the oj bringa orätten över på ngns sida, framställa ngn i orätt
dager; the oj received (suffered) den lidna oförrätten. 2. Md. skada. IV. tr göra ngn orätt, för|orätta, -fördela,
kränka; bedöma ngn orätt, misstänkliggöra. -doer [-duo] s 1. en felande, skyldig, orättfärdig, syndare. 2.
ogärningsman, missdådare, lagbrytare, brottsling, ^-doing [-dufig] s ond gärning, oförrätt, missgärning, förseelse,
synd. er [-a] se oj-doer. ~ful [-f(u)l] a° orättjvis, -färdig, -rådig, kränkande; olaglig, orättmätig, ^fulness [-
f(u)lnis] s orätt[visa], orättfärdighet; olaglighet; the oj of ar. det olagliga (orättmätiga) i. ^-headed [-he'did] a°
förstockad, halsstarrig, vrångsint. ^-head-edness [-he'didnis] s vrång|sinthet, -vishet, halsstarrighet. ~ly [-li] adv
orätt, oriktigt, fel; orättvist, med orätt; rigthly or o, med rätt eller orätt.

and oj sinne för vad som är rätt och orätt. ~ous [-as] a° isht skotti. se ojful. ~-wise[-waiz] adv bak|vänt, -fram.
wrote [rout] imp. ar write.

wroth [rou£>, ro(:)£>] a poet. el. skämts., blott pred. vred, förgrymmad [with på]; be oj äv. vredgas.

Wrotham [ro'^am, ru:'tam], Wrottesley [ro'tsli] nprr.

wrought [ro:t] (imp. o. pp. av work se d. o.) a 1. isht tekn. [be-, för]arbetad; [ut]huggen; spunnen; smidd; formad,
behandlad; prydd, utsirad, dekorerad, broderad; färdigarbetad vara; ~ iron smidesjärn. 2. ~ up uppjhetsad, -eggad,
-livad [attr. oj-up]. Wroughton [ro:tn], Wroxham [ro'ksam] nprr. wrung [rAg] imp. o. pp. av wring. wry [rai] a
(~|y ado) 1. sned, krokig, [förvriden; make (pull) a oj face (mouth) göra en [ful] grimas, göra en sur min; ~ twist
grimas. 2. biidi. skev, förvänd, vrång; partisk, ^bill [-bil] s zooi. slags brockfågel, /ved [-d] se wried. ^-legged [-
legd] a krok-, sned|bent. ^-mouthed [-mauÖd] a sned|mynt, -munt. ~neck [-nek] s 1. 8nedhals[ad person]. 2. zooi.
göktyta. 3. läk. sned (stel) hals. ^necked [-nekt] a sned-halsad. <^ness [-nis] s 1. snedhet, förvrid-ning; grimas. 2.
biidi. skevhet. W. S. förkortn. för Writer to the Signet. W. S. W.

= west-south-west. wt = weight. Wulf [wulf], testan [-stan] nprr. Wurtemberg [wa:'tamba:g, va:'-] npr Württem-

berg [äv. Württemberg]. wusser [wA'sa] P = worsé{r]. wuther [wA'öa] itr diai. om vinden rasa, dåna, storma.

W. Va rerkortn. för West Virginia, w./w. = warehouse warrant. Wyandotte [wai'andot], Wyat[t] [wai'at] nprr.
wych-elm [wi'tje'lm] s bot. alm Ulmus montana.

Wycherley [wi'tjali] npr.

wych-hazel [wi'tjhei'zl] s bot. 1. trollhassel. 2. avenbok.

Wyci|lif[fe] [wi'klif] npr. -Iif[f]ite [-ait] s anhängare av Wyclif. Wycombe [wi'kam] npr. Wye [wai] npr; the oj
aod.

wye [wai] s 1. bokstaven y. 2. Y-formig hake &c, klyka.

Wykeham [wi'kam] npr. ~ist [-ist] s elev vid

Winchester College. Wyld[e] [wai|ld], Wyl[l]ie [-'li], Wyman [-man],

Wymondham [wi/(ma)ndam] nprr. wynd [waind] s isht Skotti. gränd, smal tvärgata. Wyndham [wi'njdam],
Wynn[e][-],Wynyard[-'jad] nprr.

Wyo. förkortn. av Wyoming [waiou'mig, - - -] npr.

Wytham [wai'tam], Wythe [wij?] nprr. wyvern [wai'van] s herald. vingad drake. Wyvill [w(a)i'vil] npr.
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X.

X, X [eks] (pl. Xs, X's [-iz]) s 1. bokstaven x. 2. X rom. siffr. X io; Am. F 10-dollarsedel. 3. X förkortn. för
Christ. 4. XX el. double X eg. märke på ölfat [mellansort av] öl; XXX, treble X ei. triple-X starkt öl. 5. X's S =
expenses.

Xanadu [zæ'nadu:] npr.

xanthic [zae'nfuk] a kem. o. bot. gul[aktig].

Xant[h]ippe [zsenti'pi, -n]}i'-] npr Xantippa.

Xanthus [zæ'n})as] npr Xanthos.

Xavier [zæ'via] npr.

x-cp. = ex coupon utan räntekupong. x-d. = ea; dividend utan utdelning.

xebec [zi:'bek, zibe'k] s scbebeck nten tremastare.

xeni|um [zi/nilam] (Pi. -a [-a]) s antik. 1. gåva till gäst, gästskänk. 2. pi. -a stillebenmålningar i Pompeji.

Xenocrates [zino'krati:z] npr Xenokrates.

xenogamy [zi(:)no'gami] s bot. korsbefruktning,

xenon [ze'non] s kem. xenon.

Xenophon [ze'nafan] npr Xenofon.

Xeres [ze'ris, zi'ariz] I. npr Jeres. II. s xeres-

[vin], sherry, xerophilous [ziaro'filas] a bot. xerofil växande på

torra ställen.

Xerxes [za:'ksi:z] npr.

x-i. = ex interest utan ränta.

xiphllias [zi'fjiæs] s zooi. svärdfisk. -old [-oid] a

anat. svärdformig. Xmas [kri'smas] förkortn. för Christmas, x-n. =

ex new shares utan rätt till nya aktier. X-rays [e'ksreiz] s fys. röntgen-, X-strålar. Xt förkortn. för Christ. Xtian =
Christian. Xts =

Christ's College Cambridge, xylograph [zai'l|agra:f, -græf] s träsnitt. ~er [-o'grafa] s xylograf, träsnidare. ~ic [-[-
agræ'-fik]-] {+[-agræ'- fik]+} a (~ally adv) xylografisk. ~y [-o'grafi] s xylografi, träsnidarkonst. xylollnite
[zai'la|nait] sxylonit,celluloid, -phone [-foun] s mus. xylofon, -se [zai'lous] s kem. xylos, träsocker. xyst|us.
[zi'st|as] (Pi. -i [-ai]) s antik. xyst|us, -um, pelargång.

Y.

Y, y [wai] (Pi. Fs, Y's [-z]) s 1. bokstaven y. 2. Y se wye 2.

y. förkortn. av year{s].

yacht [jot] s & [lust]jakt. ^-cluh [-kUb] s segelsällskap, jaktklubb. ~er [-a] se ~sman. ~ing [-ig] I. s
lustjaktsegling, lustseglats. II. a attr. lustjakt-färd [tour, trip]; ~ man [jakt-] seglare, ^sman [-sman] s
lustjaktjägare, »seglare, kapp seglare.



1. yah [ja:] interj usch! asch!

2. yah [ja:] adv Am. o. dial, ja, jo.

3. yah [ja:] i uttr. tuigjort uttal av hear! hear! bravo!

Yahoo [jahu/, ja:hu-/] s yaboo vidunderlig varelse i Swift's Gulliver's Travels; bildl. rå (ohyfsad) Varelse,
grobian.

Yahveh [ja:'vei, --'] npr Jahve, Jebovab [ = Jahve].

yak [jæk, ja:k] s zooi. jak, grymtoxe.

Yakutsk [jæku'tsk, jakA'tsk], Yalding [jo-/ldig], Yale [jeil] nprr.

yam [jæm] s jams[rot].

Yama [ja*/ma] npr ind. reiig. Yama.

Yamagata [jæmaga*/ta] npr.

Yang-Tse-Kiang [jægtsi(:)kjæ/g] npr; the ~ Jangtsekiang.

yank [jægk] Am. o. S I. tr o. itr rycka, draga, hugga tag [i]. II. s ryck, knyck.

Yank [jægk] F Se föij. ~ee [-i] I. s 1. yankee,

fl) Am. öknamn på invånare i New England el. nordsta-

terna, b) i aiim. fullblodsamerikan. 2. [-yankee-språk[et],-] {+yankee- språk[et],+} amerikanska. II. a
yankeeartad, äkta amerikansk, yankee-kneP; ~ Doodle a) Yankee doodle Am. folksång; b) yankee; ~ notions
kortvaror, kram från Amerika, r^eedom [-idam] s 1. yankeelandet u. s. a. 2. yankee-folket, amerikanarna, ^eefied
[-ifaid] a amerikaniserad, ^eeism [-iizm] s yankee|-karaktär, -stil, -maner.

yap [jæp] I. itr gläfsa, skälla, bjäbba. II. s gläfs[ande], bjäbbande.

yapon [jo/pon] s bot. slags kristtorn.

Yarborough [ja/bara] npr.

1. yard [ja:d] s I. yard eng. meter=:S feet = 0,914 m. [a ~ and a half of cloth]; by the ~ yard-, meterjvis; biidi. i
långa banor. 2. -i* rå; topsail ~ märsrå.

2. yard [ja:d] I. s inhägnad gård[splan]; arbetsplats; inhägnad; jämv. bangård; se äv. dockyard., shipyard. II. tr
Am. o. kolon, stänga in boskap [i en inhägnad] [äv. ~ up], ^age [-idg] s avgift för begagnande av inhägnad.

yard-arm [ja:rda:m] s rånock.

Yardley [jar'dli] npr.

yard|man [ja/dman] s X. jämv. bangårdsarbetare [äv. -sman]. 2. F detektiv från Scotland Yard.

yardllmeasure [ja:'djme3a] s yard-, eng. meter|-mått. -stick [-stik] s yard-, eng. meterjmått, måttstock, -tackle [-
tækl] s -i* nocktalja. -wand [-wond] se -stick.
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expenses.

Xanadu [zæ'nadu:] npr.

xanthic [zae'nfuk] a kem. o. bot. gul[aktig].

Xant[h]ippe [zsenti'pi, -n]}i'-] npr Xantippa.

Xanthus [zæ'n})as] npr Xanthos.

Xavier [zæ'via] npr.

x-cp. = ex coupon utan räntekupong. x-d. = ea; dividend utan utdelning.

xebec [zi:'bek, zibe'k] s scbebeck nten tremastare.

xeni|um [zi/nilam] (Pi. -a [-a]) s antik. 1. gåva till gäst, gästskänk. 2. pi. -a stillebenmålningar i Pompeji.

Xenocrates [zino'krati:z] npr Xenokrates.

xenogamy [zi(:)no'gami] s bot. korsbefruktning,

xenon [ze'non] s kem. xenon.

Xenophon [ze'nafan] npr Xenofon.

Xeres [ze'ris, zi'ariz] I. npr Jeres. II. s xeres-

[vin], sherry, xerophilous [ziaro'filas] a bot. xerofil växande på

torra ställen.

Xerxes [za:'ksi:z] npr.

x-i. = ex interest utan ränta.

xiphllias [zi'fjiæs] s zooi. svärdfisk. -old [-oid] a

anat. svärdformig. Xmas [kri'smas] förkortn. för Christmas, x-n. =

ex new shares utan rätt till nya aktier. X-rays [e'ksreiz] s fys. röntgen-, X-strålar. Xt förkortn. för Christ. Xtian =
Christian. Xts =

Christ's College Cambridge, xylograph [zai'l|agra:f, -græf] s träsnitt. ~er [-o'grafa] s xylograf, träsnidare. ~ic [-[-
agræ'-fik]-] {+[-agræ'- fik]+} a (~ally adv) xylografisk. ~y [-o'grafi] s xylografi, träsnidarkonst. xylollnite
[zai'la|nait] sxylonit,celluloid, -phone [-foun] s mus. xylofon, -se [zai'lous] s kem. xylos, träsocker. xyst|us.
[zi'st|as] (Pi. -i [-ai]) s antik. xyst|us, -um, pelargång.

Y.

Y, y [wai] (Pi. Fs, Y's [-z]) s 1. bokstaven y. 2. Y se wye 2.

y. förkortn. av year{s].

yacht [jot] s & [lust]jakt. ^-cluh [-kUb] s segelsällskap, jaktklubb. ~er [-a] se ~sman. ~ing [-ig] I. s
lustjaktsegling, lustseglats. II. a attr. lustjakt-färd [tour, trip]; ~ man [jakt-] seglare, ^sman [-sman] s
lustjaktjägare, »seglare, kapp seglare.

1. yah [ja:] interj usch! asch!

2. yah [ja:] adv Am. o. dial, ja, jo.

3. yah [ja:] i uttr. tuigjort uttal av hear! hear! bravo!

Yahoo [jahu/, ja:hu-/] s yaboo vidunderlig varelse i Swift's Gulliver's Travels; bildl. rå (ohyfsad) Varelse,
grobian.



Yahveh [ja:'vei, --'] npr Jahve, Jebovab [ = Jahve].

yak [jæk, ja:k] s zooi. jak, grymtoxe.

Yakutsk [jæku'tsk, jakA'tsk], Yalding [jo-/ldig], Yale [jeil] nprr.

yam [jæm] s jams[rot].

Yama [ja*/ma] npr ind. reiig. Yama.

Yamagata [jæmaga*/ta] npr.

Yang-Tse-Kiang [jægtsi(:)kjæ/g] npr; the ~ Jangtsekiang.

yank [jægk] Am. o. S I. tr o. itr rycka, draga, hugga tag [i]. II. s ryck, knyck.

Yank [jægk] F Se föij. ~ee [-i] I. s 1. yankee,

fl) Am. öknamn på invånare i New England el. nordsta-

terna, b) i aiim. fullblodsamerikan. 2. [-yankee-språk[et],-] {+yankee- språk[et],+} amerikanska. II. a
yankeeartad, äkta amerikansk, yankee-kneP; ~ Doodle a) Yankee doodle Am. folksång; b) yankee; ~ notions
kortvaror, kram från Amerika, r^eedom [-idam] s 1. yankeelandet u. s. a. 2. yankee-folket, amerikanarna, ^eefied
[-ifaid] a amerikaniserad, ^eeism [-iizm] s yankee|-karaktär, -stil, -maner.

yap [jæp] I. itr gläfsa, skälla, bjäbba. II. s gläfs[ande], bjäbbande.

yapon [jo/pon] s bot. slags kristtorn.

Yarborough [ja/bara] npr.

1. yard [ja:d] s I. yard eng. meter=:S feet = 0,914 m. [a ~ and a half of cloth]; by the ~ yard-, meterjvis; biidi. i
långa banor. 2. -i* rå; topsail ~ märsrå.

2. yard [ja:d] I. s inhägnad gård[splan]; arbetsplats; inhägnad; jämv. bangård; se äv. dockyard., shipyard. II. tr
Am. o. kolon, stänga in boskap [i en inhägnad] [äv. ~ up], ^age [-idg] s avgift för begagnande av inhägnad.

yard-arm [ja:rda:m] s rånock.

Yardley [jar'dli] npr.

yard|man [ja/dman] s X. jämv. bangårdsarbetare [äv. -sman]. 2. F detektiv från Scotland Yard.

yardllmeasure [ja:'djme3a] s yard-, eng. meter|-mått. -stick [-stik] s yard-, eng. meterjmått, måttstock, -tackle [-
tækl] s -i* nocktalja. -wand [-wond] se -stick.

nu hela uppslagsordet ° adverb regelbundet ^jC sällsynt militärterm »t» sjöterm F familjärt P lägre språk S
slangYardley

— 992 -

yelk

Yare [ja:, jsa] npr; the ~ Aod. Yarico [jæ'rikou], Yarmouth [ja'/mafj] nprr. yarn [ja:n] I. s 1. gam; »i» kabelgarn.
2. F isht <£> skepparbistoria; snack; spin a ^ berätta en skepparhistoria; prata, snacka. II. itr F dra
skepparhistorier, ljuga, prata, ^-beam [-bi:m]. ~-roll [-roul] s väv. garnbom. yarrow [jæ'rou] s bot. rölleka.

yashmak [jæ'Jmæk] s mohammedanska kvinnors [-[an-sikts]slöja.-] {+[an- sikts]slöja.+}

yataghan [jæ'tagan, -æn] s jatagan turkiskt svärd. Yate [jeit], ~s[-s], Yatman [jæ'tman], Yaughan

[jo:n] nprr. yaupon [jo/pon] se yapon. yaw [jo:] & I. itr gira. II. s gir.

1. yawl [jo:l] s •£* jolle, julle; liten fiskebåt; slup.

2. yawl [jo:l] diai. I. itr tjuta, skrika, jama. II. s tjut, skrik, jamande.



yawn [jo:n] I. itr 1. 0m avgrund &c gapa, öppna sig, stå öppen [a ojing abyss]. 2. gäspa. II. tr [fram]gäspa [he
goodnight]. III. s 1. gäspning. 2. avgrund, svalg, gap. ~lng [-ig] a° 1. gapande avgrund. 2. gäspande; widi. söm-
njig, -givande lektyr, yaws [jo:z] s pi. mk. frambæsia. yaw-yaw [jo:'jo:/] itr tala affekterat; sluddra. Y. B.
förkortn. för Year-Book. Y. C. = Yacht Club. yclad [iklæ'd] a åid. klädd, yclept [ikle'pt] a åid. ei. skämts, kallad,
benämnd, yd förkortn. av yard.

1. ye, ye åid. skrivning för the.

2. ye [ji:, obet. ji] pers pron 1. aid. (pi. av thou) I, t Eder. 2. F för you i vissa fraser [how d'ye dol thank I tell

yea [jei] adv o. s aid. ei. diai. ja [äv. förstärk, he was ready, ~ (el. nay) eager]; let your communication be nay,
nay bibi. edert tal skall vara ja, ja, nej, nej; and nays äv. ja- och nejröster; omröstning; the o*s have it majoriteten
röstar ja. Yead [jed], Yeadon [ji:dn], Yeames [ji:mz, jeimz] nprr. yean [ji:n] tr o. itr aid. ei. dial, föda lamm, 1
amma. <x,ling [-lig] s aid. lamm[unge]. year [jia, ja:] s 1. år; årgång [wine of a good ~]; pi. <v,s äv. ålder; a man
fifty old (of age) en femtio|årig man (-åring) [äv. a man °f fifty^'i a ~ and a AaZ/*halvtannat år; a

det är många år (åratal, äv. förfärligt länge) sedan vi träffades; he was two o>s dead han var död sedan två år
tillbaka; he has been dead these seven o>s han har varit död nu i sju år; twice a (in the) oj två gånger om (på)
året. 2. med adv. ei. prep. a oj or two ago för ett par år sedan, här om året; and ojs ago för många [herrans] år
sedan; at my ojs vid mina år, vid min ålder; ^ by (after) oj år för (efter) år; by next oj till (senast) nästa år; by the
~ per (för) år; for ojs i (på) åratal; for o,s and ojs i (på) många [herrans] år [äv. for many a long for some ojs past
sedan några år tillbaka, under några år i det förflutna; for thousands of i årtusenden; for o>s to come under (i)
kommande år\from oj to o> år från år; from oj's end to o>'s end år ut och år in [äy. ~ in ~ out]\ in [the 1934 år
1934; in the ~ 1 biidi. för mycket, mycket länge sedan; in the ~ of our Lord Anno Domini (A. D.), år soo efter
Kristi födelse; in two på (om) två år; ten days in the o> tio dagar på året; once in a hundred ojs äv. en gång vart
hundrade år äv. i bet. ytterst säiian; [up] in advanced (stricken) in ojs till åren, till ålders kommen, ålderstigen; a
boy in ojs en pojke till åren men ej tni förståndet; he is in his tenth ~ han är (går) på sitt tionde år; be getting [on,
up] in ojs, get into ojs, grow into (in) ojs börja bli till åren, åldras; a man of his en man vid hans år (ålder); of late
(recent) ojs på senare (sista) åren; at this time of [the] oj vid denna tid på året (årstid); tum of the oj årsskifte;
throughout the oj året om; with o,s med åren; [taking] one oj with another i medeltal [per år] räknat; within a oj
and [<i] day jur. inom år och dag.
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yell [jel] I. itr tjuta, [gall]skrika, skräna, gas-ta Ewith av smärta &c]. II. tr skrika [nt]; tjuta [fram] [är. ~ out
(forth)]. III. s tjut, skri[k]; Am. univ. "hejarop; Midi. anskri, yellow [je'lou] I. a 1. gal; grow ~ av. gulna; paint ~
av. gulmålaj ~ with envy gul a v avund; ~ with rage grön av ilska; the ~ fever gula febern; /v flag gul svärdslilja;
/v; Jack a) gul flagga; 6) S gula febern; ~ jacket Kinesisk galadräkt; the ~ leaf ålderdomen; ~ metal Muntz'
metall, nymässing; ^ ochre min. gulockra; the Ynu Peril gula faran; the ~ press gula pressen, sensationspressen;
the Ynu Sea Gula havet. 2. Am. F dålig, futtig, ojust, felaktig. II. s 1. gult, gul färg. 2. ägg-gula. 3.thenus de gula
[folken]. III. itr gulna. IV. tr göra (färga) gul. /v-ammer [-æNma] se nu-hammer. ~-back [-bæk] s billijg [isht
fransk] roman med gult omslag. ~-boy [-boi] * S guldmynt; sovereign, ^-gum [-gAm] s iäk. bamgulsot. ^-
hammer [-'hæNma] s zooi. gulsparv. ~lsh [-ij] a gulaktig; t sms. [-gul--green].-] {+gul- -green].+} ~ness [-nis] s
gulhet, gul färg. Yellowllplush [je'loulpUj], -stone [-stoun, -stan] nprr.

yellowll-whlte [je'lou|wait] a gulvit, -y [-i] a gulaktig.

yelp [jelp] I. itr gläfsa, skälla, tjuta, gnälla.

II. s gläfs, skarpt skall, tjut; högljutt skrik, rop. Yemen [je(i)'man] npr; the ~ Jemen dei av Arabien.

yen [jen] (pl..-) S jen japanskt mynt. Yeo [jou] npr; the ~ flod. ;



Yeo. förkortn. rör Yeomanry. yeoman [jou'man] (Pi. -men [-man]) s 1. hist, odaljbonde, -man, danneman,
[självägande] bonde. 2. hist, kammartjänare; betjänt; upp-syningsman, intendent isht i vissa uttryck [~ of the
chamber &c]; do ~['s] service biidi. göra en god tjänst, giva god (kraftfull) hjälp. 3. Ynu frivillig kavallerist; Ynu
of the Guard livgardist, -drabant. 4. -i* biträde, assistent, underofficer. *vly [-li] a 1. hist, självägande bonde. 2.
widi. enkel, manlig, kärnfrisk, kraftig. ~ry [-ri] s koii. 1. dannemän, självägande * bondestånd., 2. Ynu &
frivilligt kavalleri

[förr the Yf\i Cavalry]. Yeovil [jou'vil] npr.

yer [jar, SS. poss. pron. framf. vokal jar] P för yOU,

your.

Yerburgh [jer/bara] npr.

yerk [ja:k] skotti. o. dial. I. itr o. tr 1. slå bakut, sparka [med]. 2. se jerk. II. s 1. spark, slag, stöt. 2. se jerk. yes
[jes, jsrs] I. adv ja; jo; nu? verkligen? va falls? och sedan? oh nu! ja (jo) visst! ja då! well, nu [ja] det är sant. II. s
ja; jaord; say ~ äv. samtycka. ~slr [je'sa] P för yes, sir. yesterliday [je'stajdi, -dei] I. adv i går; I was not bom ~ av.
jag är inte någon duvunge. II. s gårdagen [nu's paper]; the day before r*j

a) dagen före gårdagen; 6) i förrgår; but of nu av helt ungt datum, färsk, ny; attr. ~ morning (evening) a)
gårdagens morgon (afton);

b) i går morse (afton). - -evening [-ri/vnig] adv o. s åid. = yesterday evening. • -morning [-mo'/nig] adv o. s aid.
ei. dial. = yesterday morning, -n [-n] åid. ei. dial. I. a gårdagens, av i går. II. adv i går. -night [-nai't] adv o. s åid.
ei. dial. = yesterday night, -year [-ji'a] adv o. s poet, i fjol, fjolåret.

yestreen [jestri/n] adv o. s isht skotti. ei. poet. = yesterday evening.

yesty [je'sti] se yeasty.

yet [jet] adv o. konj 1. ej först i satsen ännu, än med syftning på framtiden, orta i nek. o. fråg. sats [jfr

still; there is ~ time; there is one ~ missing; I have not seen him his ~ unfinished task; has he come these things
are not nu ung. vi äro inte där ännu; as nu ay. först i satsen ännu [så länge], hittills; ere ~ aid. innan ännu [ =
before]; never nu ännu aldrig. 2. isht i frågor redan [is he asleep nu [have you done 3. framf. kompar. än[nu] [a ~
(vani. still) easier task; more important ~ (vani. still)]; i vissa uttr. i bet. ytterligare [~ others]; nu again, ~ once
[more] ännu en gång, åter igen; nor nu [och] ej heller. 4. först i satsen [och] ändå, likväl, dock, i alla fall [ofta and
(but) strange and ~ true]; men [a rough nu ready helper].

Yetholm [je'tam] npr.

yew [ju:] s 1. bot. idegran [av. nu-treé]. 2. ideträ Eav. t^'ioood]. 3. pilbåge av ideträ.

Yezo [je'zou], Yggdrasil [i'gdrasil] nprr.

Yid [jid] s S jude som talar yiddish. /x/dish [-if] a o. s yiddish, jiddisch, judetysk[a språket].

yield [ji:ld] I. tr 1. ge, lämna [i avkastning ei. vinst], inbringa, avkasta, producera, frambringa [nu good fruit; ~ a
projit; two flints struck together rued fire]. 2. lämna (giva) ifrån sig, utlämna, uppgiva, avstå [från], övergiva,
avträda [to till]; ~ o. s. prisoner ge sig fången; ~ the ghost åid. se ~ 6. c). 3. utt. giva, skänka, bevilja, tillerkänna
rättighet, sam-tyoke &o isht i vissa uttr. consent, precedence]; ~ obedience to visa n£n lydnad, underkasta sig
ngn. 4. % erkänna, medgiva sanning, faktum; ~ the point giva efter i den punkten, ge med sig, uppge sin
ståndpunkt. 5. aid. vedergälla, löna [God ~ you]. 6. a) nu up = 1. o. 2.; b) ~ o. s. up ägna sig (hemfalla) åt; t giva
(underkasta) sig; c) ^ up the ghost (breath, soul, spirit) aid. uppgiva andan, utandas sin sista suck. II. itr 1. ge
avkastning, avkasta; ^ well (poorly) ge god (dålig) avkastning. 2. ge efter (vika) för tryck &c, ge sig, falla undan,
böja sig; mmi. av. foga (underkasta) sig, ge [med] sig, vika, falla till föga, ge tappt, duka under, kapitulera [to
för; the door nued to the pressure; ~ to force; nu before superior numbers (övermakten)]; ~ to äv. bifalla,



efterkomma begäran; ~ to despair hemfalla åt för-
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young

tvivlan: ~ to temptation falla för frestelsen; ~ to it foga sig. 3. ^ ~ to vara underlägsen, ligga under, stå tillbaka
för, stå e'fter [m i, i fråga om]. III..s 1. avkastning, behållning, Vinst, Utbyte; malmhalt; obligations- Ac ränta. 2.
eftergivlighet, elasticitet. ~er [-o] s en som ger efter, undfallande person &c; se yield /., IL ~ing [-ig] I. s 1.
avkastning, behållning. 2. underkastelse; eftergift, undfallenhet. 3. sänkning, buktning, sättning, förskjutning på
grund av tryck. II. O0 1. foglig, eftergiven, undfallande. 2. vikande för tryok, mjuk, elastisk, tänjbar. 3.
metallhaltig. 4. åid. inbringande, givande, bördig. oJngness [-ignis] s foglighet, undfallenhet &c, se föreg. yis
[jis] P el. dial. — yes.

Y. M. C. A. = Young Men's Christian Association K. F. U. ML; jfr young I. 1. yodel [joudl] I. tr o. itr joddia. II. s
joddjel,

-lande, -ling. Yoglla [jou'gja] s aios. Yoga. -i [-i] s aios.

yogi[o].

yogurt [jou'guat] S yoghurt bulgarisk surmjölk. yo-heave-ho [jou'hi:vhou'], yoho [jo(u)hou/]

interj isht åh hi! åh hej! rop vid halniug &c. yoicks [joiks] I. interj o. s jaktrop vid rävjakt. II. itr o. tr jakt. mana
på [hundarna] med rop [äv. yoick].

yoke [jouk] I. s 1. ok; biidi. äv. boja, förtryck, träldom; the oj of matrimony äktenskapets ok (band); the heavy oj
of opinion opinionens väldiga tryck; endure the oj bära förtryckets ok; pass under the oj bildl. gå under oket; put
to the oj ställa under oket, spänna för oxar, oka [äv. put the ~ o»]; shake (throw) off the oj avkasta oket; submit
to the oj underkasta sig oket, [låta sig] underkuvas. 2. par, spann of oxen]. 3. bärok. 4. 4> rorjok, -skädda. 5.
fäitmått plogland bo ei. 60 acres. 6. hängsle på blus. II. tr 1. oka, lägga ok[et] på; spänna dra-gare [to för plog
&c]. 2. oka ihop; biidi. sammankoppla, förena, para [to, with med]; ojed to av. förenad i äktenskap (gift) med. 3.
t underkuva, förtrycka. III. itr ^ vara sammanokad (förenad) [with med]; gå bra i par, arbeta bra ihop [äv. ~
together]. ^-elm [-elm] s bot. avenbok. ~-fellow [-fevlou] s 1. arbetskamrat, stallbroder, kumpan. 2. makje, -a,
äkta hälft.

yokel [joukl] s tölp, boudlurk. yoke-line [jou'klain]s & styrjrep, -lina. yokelish [jou'klij] o tölp[akt]ig, enfaldig,
yoke-llmate [jou'klmeit] s t se -fellow, -rope [-roup] se -line. -toed [-toud] a zooi. [försedd] med kl ätterfötter,
partåig. yoking [jou'kig] s 1. [samman]okande. 2. plöjning, körning. Yokohama [joukoha:'ma, -ko-] npr.

1. yolk [jouk] s äggula, gula; two-o>ed med två gulor.

2. yolk [jouk] s ullsvett.

yon [jon] aid. ei. diai., ~der [-do] ntt. ei. dial. I. dem pron den där; den där borta [&v. yond aid.]; on the yonder
side på andra sidan. II. adv där borta, dit bort.

Yonge [jAg] npr.

yore [jo:, joa] adv; of o, fordom, förr [i [-världen];-] {+värl- den];+} in days {times) of oj i forna tider, [-for-
dom[dags].-] {+for- dom[dags].+}

Yorick [jo'rik] npr.

York [jo:k] npr; the house of o, kungahuset York. >v,er [-o] s York[sbire]bo.

yorker [jo/ka] s kricket yorker boll som slår ner omedelbart under slagträt.



Yorkliist [jo/kjist] s hist, anhängare av huset York. -s förkortn. ar följ. -Shire [-J"(i)a] npr; OJ bite list; listig
person; come (put) o> on a p. dra ngn vid näsan, lura ngn; ~ grit slags po-lersten. -town [-taun] npr.

Yosemite [jo(u)se'miti], Yost [joust] nprr.

you [ju:, obet. ju] pers pron du, ni, I; dig, er, Eder; man, obj. en, rea. sig [looking to the left, ~ have the castle in
front of *vr]; oj fool! din dumbom (narr)! begin imper. börja du (ni)! du (ni) kan börja. [ju(:)d] smndr. ar you had
ei. you would.

Youghal [stad vid Cork jo:l; vid Lake Derg jo'kal] npr.

you'll [ju(:)l] smndr. av you will.

Youmans [ju:'manz] npr.

young [jAg] I. a 1. ung; ung-skog, ungdoms-ftr [years]; späd, liten [a oj child]; biidi. av. ny, oerfaren, färsk,
'grön' [o, to (i) the business];
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the nu av. ungdomsböcker. 2. zooi. ungar; bring forth ~ få (föda) ungar. ~er [-ga]

I. a yngre &c; the ~ hand kort»p. efterband[en].

II. s isht pl. nus yngre familjemedlemmar [mots. elders]; his de som äro yngre än han. ~ish [-ij] a tämligen ung,
yngre. oJing [-lig] s aid. 1. ung människa, yngling. 2. zooi. unge. 3. bot. ungt skott.

younker [jA'gka] se youngster 2.

your [jo:, joa, jua; obet. ar. jo, ja; fore vokai jo:r &o] fören. poss pron din, ditt, dina; er, ert, era, eder, edert, edra;
motsv. you i bet. 'man' sin, sitt, sina, ens [you (man) cannot always have ~ own way, nu plans must be thwarted
sometimes]; ~ Excellency Ers Excellens; ~ Majesty Ers Majestät; ~ expert in handwriting av. förakti. en sådan
där (s. k.) b andstil sex-pert; nu Bentham ar. förakti. din [beprisade] Bentham, den där (en sådan som, en)
Bentham.

you're [jua, joa] smndr. ay you are; ~ another F det (dumbom o. d.) kan du vara själv!

yours [jo:z, joaz, juaz] sjaivst. poss pron I. din, er &o, se your; my father and nu min och din far [av. my and
your father]; a friend of ~ en vän till dig (er), en din (er) vän; that ring ofrsj den där ringen du (ni) har; you and ~
du och de dina, ni och er familj; ar. du och ditt, ni och vad er tillhör; ~ is a bad report du (ni) har ett dåligt betyg.
2. hand. Edert brev, Edert ärade, Eder skrivelse is to hand; ~ of the llth inst.]. 3. i brevslut Ynu [ever], Ever ~ Din
[tillgivne]; Ynu affectionately Din [varmt] tillgivne; F«v sincerely Din (Eder) [mycket] tillgivne, Eder förbundne;
Ynu very truly Yänskapsfullt; Ynu truly Med utmärkt högaktning; Ynu faithfully Högaktningsfullt; Y*\*
respectfully Vördsamt; Ynu obediently Vördsammast; to com-

mand aid. Eder ödmjuke tjänare.

yoursel|f [joise'lif, joa-, jo-, ja-] (Pi. -ves [-vz]) pers o. ref pron du, ni, man själv [you nu said so ei. you said so
nu; do it dig, er ei. en [själv] [it is nu he wants, not your money]; efter

as, than du ei. ni [själv], man själv eljest aid. [he is as old as {older than) nu; aid. ~ have said it]; refl. dig, er, sig
[if you (du, ni, man) hurt be ~ av. sansa dig (er)! a man like nu en man (en sådan) som du; by nu göra ngt själv,
ensam; you can see for nu du (ni) kan ej älv se; how's nu? S hur mås? the practices of nu and others dina (era)
egna och andras knep.

youth [ju:{)] (pi. [ju:öz] se 3.) s 1. abstr. ungdom; ungdomstid[en] is a happy age]; a friend of my ~ en
ungdomsvän [till mig]; in his hot nu under hans vilda ungdomsår; from rv onwards alltifrån ungdomen; the nu of



the world tidernas morgon. 2. koii. med verb i pi. ungdom[en] [the ~ seek opportunities of distinguishing
themselves]. 3. en ungdom, yngling. 4. ungdomlighet. ~ful [-f(u)l] a° I. ungdomjlig, -sfrisk. 2. ung [a ~
audience]; av. ungdoms- frfays]. ^fulness [-f(u)lnis] « ungdomlighet. you've [ju(:)v] smndr. av you have. yowl
[jaul] I. itr tjuta, skrika. II. s tjut, skrik. Ypres npr 1. [i/praz, skämts, (w)ai'paz] Ypern,

Ypres i Belgien. 2. [wai'paz] engelskt slott. Yr, yr förkortn. för year, your, younger. Ysaye [izai'(i), is-] npr. Yser
[i/za, ai'za] npr; the f^ flod. Yseult [isu/lt], Ysolde [isou'ld] npr Isolde, yt, yt aid. skrivn. för that. Ythan [ai'}>an]
npr.

ytterbium [ita'/biam] s kem. ytterbium.

yuca [ju/ka] se yucca.

Yucatan [ju(:)kata:'n, -tæ'n] npr.

yucca [jA'ka] s bot. yucca.

yuft [jAft] s juft, ryssläder.

Yugo-Slav [ju'/goulslcr/v, av. -slae'v] s jugoslav.

~ia [-slæ/via] npr Jugoslavien. Yukon [ju/kon] npr; the nu flod. Yule [ju:l] s dial., aid. ei. utt. jul[högtid], julen; at
nu vid julen, i juletid. <v-block [-blok] se nu-log. nu-day [-dei] s isht skotti. juldag[en]. ^-even [-i:vn] s isht
skotti. julafton[en]. <x,-log [-'log] s julkubb[e]. ^-tide [-taid] s jul[tid]. Yves [i:v], Yvetot [i:vtou'] nprr. Y. W. C.
A. = Young Women's Christian Association K. F. U. K.; jfr young I. 1.

z.

Z, Z [zed, Am. äv. zi:] (pl. Zs, Z's [-z]) s boksta-ven Z.

Zabian [zei'bian] se Sabian.

Zabulon [zabju/lan, zæ'bjulan] npr-bibi. Sebu-lon. Zacchæus [zæki(:)'as, za-] npr bibi. Sac- \ keus. Zach [zæk]
kortnamn för följ.

Zacharlliah [zsekarjai'a], -ias [-ai'as], -y [--i] ; nprr Sakarias, Sakarja, Zakris. Zachy [zæ'ki] kortnamn för föreg.
Zakris. Zadok [zei'dok] npr i

bibi. se Sadok. Zahara [zahcr/ra] se Sahara. ZaTre [zcui'a] npr; the nu aod. Zalmunna [zselmA'na], Zama
[za:'mz]nprr. [-Zambesi[zæmbi/zij-bei'-zi]-] {+Zambesi[zæmbi/zij-bei'- zi]+} npr; the ~ Sambesi. Zarnbo
[zse'mbou] s sambo bastard av neger o. mulatt [äv. Sambo]. Zambra [zæ'mbra], Zangwil! [zæ'ggwil], Zante

[za:'nt(e)i] nprr. zany [zei'ni] s aid. ei. dial. 1. gycklare, pajas,
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zany

the nu av. ungdomsböcker. 2. zooi. ungar; bring forth ~ få (föda) ungar. ~er [-ga]

I. a yngre &c; the ~ hand kort»p. efterband[en].

II. s isht pl. nus yngre familjemedlemmar [mots. elders]; his de som äro yngre än han. ~ish [-ij] a tämligen ung,
yngre. oJing [-lig] s aid. 1. ung människa, yngling. 2. zooi. unge. 3. bot. ungt skott.

younker [jA'gka] se youngster 2.

your [jo:, joa, jua; obet. ar. jo, ja; fore vokai jo:r &o] fören. poss pron din, ditt, dina; er, ert, era, eder, edert, edra;
motsv. you i bet. 'man' sin, sitt, sina, ens [you (man) cannot always have ~ own way, nu plans must be thwarted
sometimes]; ~ Excellency Ers Excellens; ~ Majesty Ers Majestät; ~ expert in handwriting av. förakti. en sådan



där (s. k.) b andstil sex-pert; nu Bentham ar. förakti. din [beprisade] Bentham, den där (en sådan som, en)
Bentham.

you're [jua, joa] smndr. ay you are; ~ another F det (dumbom o. d.) kan du vara själv!

yours [jo:z, joaz, juaz] sjaivst. poss pron I. din, er &o, se your; my father and nu min och din far [av. my and
your father]; a friend of ~ en vän till dig (er), en din (er) vän; that ring ofrsj den där ringen du (ni) har; you and ~
du och de dina, ni och er familj; ar. du och ditt, ni och vad er tillhör; ~ is a bad report du (ni) har ett dåligt betyg.
2. hand. Edert brev, Edert ärade, Eder skrivelse is to hand; ~ of the llth inst.]. 3. i brevslut Ynu [ever], Ever ~ Din
[tillgivne]; Ynu affectionately Din [varmt] tillgivne; F«v sincerely Din (Eder) [mycket] tillgivne, Eder förbundne;
Ynu very truly Yänskapsfullt; Ynu truly Med utmärkt högaktning; Ynu faithfully Högaktningsfullt; Y*\*
respectfully Vördsamt; Ynu obediently Vördsammast; to com-

mand aid. Eder ödmjuke tjänare.

yoursel|f [joise'lif, joa-, jo-, ja-] (Pi. -ves [-vz]) pers o. ref pron du, ni, man själv [you nu said so ei. you said so
nu; do it dig, er ei. en [själv] [it is nu he wants, not your money]; efter

as, than du ei. ni [själv], man själv eljest aid. [he is as old as {older than) nu; aid. ~ have said it]; refl. dig, er, sig
[if you (du, ni, man) hurt be ~ av. sansa dig (er)! a man like nu en man (en sådan) som du; by nu göra ngt själv,
ensam; you can see for nu du (ni) kan ej älv se; how's nu? S hur mås? the practices of nu and others dina (era)
egna och andras knep.

youth [ju:{)] (pi. [ju:öz] se 3.) s 1. abstr. ungdom; ungdomstid[en] is a happy age]; a friend of my ~ en
ungdomsvän [till mig]; in his hot nu under hans vilda ungdomsår; from rv onwards alltifrån ungdomen; the nu of
the world tidernas morgon. 2. koii. med verb i pi. ungdom[en] [the ~ seek opportunities of distinguishing
themselves]. 3. en ungdom, yngling. 4. ungdomlighet. ~ful [-f(u)l] a° I. ungdomjlig, -sfrisk. 2. ung [a ~
audience]; av. ungdoms- frfays]. ^fulness [-f(u)lnis] « ungdomlighet. you've [ju(:)v] smndr. av you have. yowl
[jaul] I. itr tjuta, skrika. II. s tjut, skrik. Ypres npr 1. [i/praz, skämts, (w)ai'paz] Ypern,

Ypres i Belgien. 2. [wai'paz] engelskt slott. Yr, yr förkortn. för year, your, younger. Ysaye [izai'(i), is-] npr. Yser
[i/za, ai'za] npr; the f^ flod. Yseult [isu/lt], Ysolde [isou'ld] npr Isolde, yt, yt aid. skrivn. för that. Ythan [ai'}>an]
npr.

ytterbium [ita'/biam] s kem. ytterbium.

yuca [ju/ka] se yucca.

Yucatan [ju(:)kata:'n, -tæ'n] npr.

yucca [jA'ka] s bot. yucca.

yuft [jAft] s juft, ryssläder.

Yugo-Slav [ju'/goulslcr/v, av. -slae'v] s jugoslav.

~ia [-slæ/via] npr Jugoslavien. Yukon [ju/kon] npr; the nu flod. Yule [ju:l] s dial., aid. ei. utt. jul[högtid], julen; at
nu vid julen, i juletid. <v-block [-blok] se nu-log. nu-day [-dei] s isht skotti. juldag[en]. ^-even [-i:vn] s isht
skotti. julafton[en]. <x,-log [-'log] s julkubb[e]. ^-tide [-taid] s jul[tid]. Yves [i:v], Yvetot [i:vtou'] nprr. Y. W. C.
A. = Young Women's Christian Association K. F. U. K.; jfr young I. 1.

z.

Z, Z [zed, Am. äv. zi:] (pl. Zs, Z's [-z]) s boksta-ven Z.

Zabian [zei'bian] se Sabian.

Zabulon [zabju/lan, zæ'bjulan] npr-bibi. Sebu-lon. Zacchæus [zæki(:)'as, za-] npr bibi. Sac- \ keus. Zach [zæk]
kortnamn för följ.



Zacharlliah [zsekarjai'a], -ias [-ai'as], -y [--i] ; nprr Sakarias, Sakarja, Zakris. Zachy [zæ'ki] kortnamn för föreg.
Zakris. Zadok [zei'dok] npr i

bibi. se Sadok. Zahara [zahcr/ra] se Sahara. ZaTre [zcui'a] npr; the nu aod. Zalmunna [zselmA'na], Zama
[za:'mz]nprr. [-Zambesi[zæmbi/zij-bei'-zi]-] {+Zambesi[zæmbi/zij-bei'- zi]+} npr; the ~ Sambesi. Zarnbo
[zse'mbou] s sambo bastard av neger o. mulatt [äv. Sambo]. Zambra [zæ'mbra], Zangwil! [zæ'ggwil], Zante

[za:'nt(e)i] nprr. zany [zei'ni] s aid. ei. dial. 1. gycklare, pajas,
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zodiacal

narr. 2. dumbom, dåre. 3. uui. snyltgäst, parasit.

Zanzibar [zænzibcr/] npr Sansibar. [-ri] s

invånare i Sansibar. Zara [ze'ara], Zaragoza [zcuragou'za], Zarathustra

[zæra£>u:'stra, za:-] nprr. zareba [zari'/ba] se zariba. Zarephatb [zæ'rifæ]}], Zaria [zcr/ria] nprr. zariba [zari/ba] s
inhägnad; förskansning, [-[befäst]-] {+[be- fäst]+} läger i Sudan &c. zea [zi(:)/a] s bot. majs [av. ~ maize]. zeal
[zi:l] s iver, nit[älskan], hänförelse [for för]; ~ in office (the service) tjänstenit; want of o, üt. bristande nit, lojhet,
ljumhet. Zealand [zi/land] npr 1. Själland [= Sea land].

2. Zeeland; se av. New zealilless [zi:'llis] a biidi. ljum, loj, likgiltig, -ot [ze'lat] s [tros]ivrare, svärmare, fanatiker,
selot. -otry [ze'latri] s blint nit, fanatism, selotism. -ous [ze'las] a° nit isk, -älskande, ivrjig, -ande, brinnande,
hänförd £for för]. zebec[k] [zi/bek, zibe'k] se xebec. Zebedee [ze'bidi:] npr bibi. Sebedeus. zebra [zi:'bra. ar. ze'b]
s zooi. sebra. zebu [zi:/bju(:)] * zooi. sebu, indisk puckeloxe. Zebullton, -un [zibju:'lan, ze'bjulan] npr Sebu-lon.

ze[c]chin [ze'kin] se sequin.

Zecli. förkortn. för följ. Zecharlah [zekarai'a] npr

Sakarja, Sakarias, zed [zed] s bokstaven Z. Zedekiah [zedikai'a] npr Sedekia. zedoary [ze'doari] s bot. zedoar-,
zittver rot. zee [zi:] 5 Ära. bokstaven Z. Zeeland [zei'land, av. zi:'-], Zeiss [zais] nprr. zemindar [ze'minda:, - - -] s
ind. godsägare som

är skattskyldig till England; förr skatteindrivare. Zenana [zina/na] s ind. kvinnogemak, harem. Zend [zend] s 1.
[zend-]avestiska spr&ket. 2. the ~ se följ. ^-Avesta [-ave'sta] s; the oj Zend--Avesta persernas heliga bok. zenith
[ze'ni£>, zi:'ni£>] s zenit [in the biidi. av. höjdpunkt [Äts star is at its (the) o,]. ~al [-1] a zenit-, zenital. Zeno
[zi:'nou], Zenobia [zinou'bia] nprr. Zepha-

nia [zefanai'a] npr Sefanja. zephyr [ze'fa] s 1. sefir, mild västan;vind, -fläkt, bris. 2. sefirschal. 3. sefirgarn. 4.
tuno sport-skjorta.

Zephyr[us] [ze'fa, ze'firas] npr mytoi. Zefyr[os]. Zep[p] [zep] F se röij. Zeppelin [ze'palin] s flygy.

zeppelinare. Zermatt [za/mæt] npr.

zero [zi'arou] (pi. ei. [-z]) s 1. noll av. biidi.; attr.: ~ position eiektr. nolläge; [-[potential]-] {+[poten- tial]+}
eiektr. nollpunkt. 2. noll-, fryspunkt; be at oj stå på noll[punkten]. 3. nolla nu mest biidi. [« complete 4.
begynnelse-, utgångs -punkt; hour of hour ^ [begynnelse-]

tidpunkt för aufi.u àe. ~-point [-point] s nollpunkt.

Zerubbabel [zirA'babl] npr Serubbabel. Zeruiah

[zer(j)uai/a] npr Seruja. zest [zest] I. s 1. vanl. bildl. krydda, fin, ovanlig, alldeles särskild smak, pif£, ökad
njutning; add a oj to sätta pif£ på, ytterligare förhöja njutning &o. 2. biidi. aptit, smak [for för]; välbehag;



entusiasm, iver [with <n* of life livsglädje, -lust, -njutning. II. tr vani. wiai. krydda, förhöja njutning, raffinera,
göra [ännu mera] njutbar. ~ful [-f(u)l] a° vani. biidi. kryddad, aptitlig, njutningsrik, välbehaglig, zeta [zi:'ta] s
grek. bokst. zeta. Zetland [ze'tland] npr Shetland [vani. Shetland]. zeugma [z(j)u:'gma] (Pi. ojs ei. ojta [-ta]) s
gram. zeugma.

Zeus [zju:s], Zeuxis [zju:'ksis] nprr. zibeline [zi'bai(a)in] s sobel[päls]. zibet [zi'bit] zooi. asiatisk el. indisk civett
se civet. zigzag [zi'gzæg] I. a sicksackfor mig, [gående] i sicksack, sicksack- linje &o. II. s 1. [-sicksackpinje].-]
{+sick- sackpinje].+} 2. byggn. sicksack[fris]. 3. X sick-sackformig löpgrav. III. adv i sicksack. IV. itr gå i
sicksack, slingra; biidi. svänga, pendla. ~ged [-d] a sicksackformig. Zimri [zi'mrai] npr bibi. Simri. zinc [zigk] I. s
metan, zink; oxide oj ~ monoxide zinkoxid. II. zin[c]ked, -ing tr förzinka, överdraga med zink. ~-dust [-dASt] s
zinkstoft. ~ic [-ik] a zinkhaltig; zink-oxid. iferous [-i'faras] a zink förande, -haltig. ~ify [-ifai] tr förzinka. ~ky se
zinky. o*o [~ou] förkortn. av olograph. ~Ode [-Oud] s eiektr. zink-pol, anod.

zincograph [zi'gk:o(u)gra:f, -græf] s zinkjogra-vyr, -etsning. ~er [-o'grafa] s zinkograf, -etsare. ~y [-o'grafi] s
zinkografi, -grave-ringskonst.

zincilous [zi'gkjas] a kem. o. eiektr. zink-poi. -otype [-o(u)taip] se zincograph. --plate [-pleit] s zinkiplatta, -plåt. -
-powder [-pauda] se --dust. - -white [-wait] s kem. zinkvitt. Zingaüno [zi'gga nou] (Pi. -ni [-'ni(:)]), -ro [-rou] (pi.
-ri [-ri(:)i) s zigenare [fem. -na, -ra (pi. -ne, -re)].

zinkllifercus se zinciferous, -y [zi'gki] a zinkhaltig, zink-. Zion [zai'an] npr Sion; biidi. av. Guds hus. kyrkan.
'N/ism [-izm[ssionism. *v.ist[-ist]ssionist. zip [zip] s F eu kulas vinande, sus, surr. ~per[-a]

s blixtlås [äv. - -fastener]. Zippor [zi'p'o:] npr Sippor. <^ah [-o/ra] npr Sippora.

zircon [za:'k on] s metall. zirkon. ~ium f-ou'ni-

am] s kem. zirkonium. zither [zi'f>a] s mus. isht tyroisk cittra. [-n] se föreg.

Zoar [zou'a:, zou'a] npr Soar; biidi. tillflyktsort.

zodiac [zou'd:iæk] s 1. astr. zodiak, djurkrets [the signs of the 2. Mun. kretslopp, rund. ~al [-ai'akl] a astr.
zodiakal-ijus.
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zymotic

Zoe [zou'i] npr.

zoetrope [zou'i troup] s stroboskop, trolljtrum-

ma, -snurra. Zohar [zou'ha:] s Sohar kabballstiskt verk. zoic [zou'ik] a isht geoi. zoisk; djur-, Zoia [zou'la] npr. —
998 —

air

Tillägg och rättelser.

(t. = tillägg till föreg.; r. = rättelse ar föreg.)

A.

A, a r. a sharp mus. aiss.

A. A. [ei' ei'] förkortn. ror Automobile Association. abandon I. 2. t. åsidosätta, ^ed t. 1.. . 2. nödställd [seamen],
abattoir [æ'batwa:, ---'] s offentligt slakthus. Aberlldeen t. ^ [terrier] aträvhårig skotsk terrier. -donian
[æbadou'njan] I. a aberdeen-II. s invånare i Aberdeen, abiding t. it is an ^Jaet det är ingen tillfällighet,
abiogenesis [æ'bio(u)d2;e'nisis] s Moi. nralstring. abkari [æbka:'ri(:)] s ind. 1. rusdryckshantering tillverkning o.
försäljning. 2. rusdrycksaccis. abortifacient [abo:Hifæ'siant] a o. s fosterför-



drivande [medel], about I. 2. t. cirka. II. 2. t. be [up and] ~ vara

uppe igen efter sjukdom. Abram t. sham ~ spela sjuk (galen), abridge t. inkräkta på befogenhet, abrupt 2. t.
korthuggen, brysk, absorbent II. 1. t. bindemedel, abuse I. 1. t. missförhållande, accelerate tr o. itr; t. öka
hastigheten [av], accept 2. t. ~ as äv. betrakta som. accommodation 4. t. pi. anordningar tm gästers &c trevnad;
isht mat och rum, inackordering [the at an hotel]. 5. t. husrum, t. 7. ~ [itrain] Am. tåg som stannar vid alla
stationer, account III. 2. t. checking of siffergransk-ning av räkeuskaper. ^ant t. chief ~ in a bank bankkamrer,
accretlle II. tr t. äv. draga till sig. -ion t. 3.

tillskott; utväxt, achievement 2. t. prestation, acidity t. magsyra, acoustic t. ~ film ljudfilm. across I. 3., II. 2. t. ~
[the footlights] över rampen; mim. i kontakt med publiken [come (get) ~ [the footlights1^. action 3. t.
medverkan; av. beslut, activate [æ'ktiveit] tr 1. göra aktiv (verksam),

aktivera. 2. fys. göra radioaktiv, activity t. 4. [itrade] ^ [affärs]omsättning. actual 1. t. formlig, ^ly I. t. av. direkt,
ad [æd] s isht Am. F = advertisement annons;

ofta i sms., t. ex. annonstaxa.

Adam t. not know a p. from ~ inte [alls] känna

igen ngn. adapt 1. t. aptera.

add II. t. 3. ~ up F om siffror bli rätt, stämma, addict t. I. . . II. [se'dikt] s slav under narkotika; morphia ~
morfinist.

additional t. återstående; tilläggs-; ~ charge

tilläggsavgift, address III. 7. t. uppträdande, adequate t. fullgod, giltig [reason], adhesive t. I. . . II. s bindemedel,
adjourn 1.1. ~ indefinitely ställa på framtiden, adjust 2. t. bringa i överensstämmelse, ^able

t. ~ spanner skiftnyckel, adjutage [adgur'tidj, æ'djut-] s skruvrör Pa vattenkonst; förbindningsrör mellan
apparater, admire t. 3. Am. gärna vilja, önska, ha lust [^o]. advance III. 1. t. frammarsch. 4. t. pi. av.

bank» utlåning, ^-booking [-bu'kig] s förköp, adventist [æ'dvantist] s adventist. adverse 1. t. adv. ~ly av. i negativ
riktning, advice 1. t. yttrande[n].

aerial 3. t. ~ line flygjrutt, -linje; ~ mail luftpost; luftpostförbindelse; ~ railway' lin-, luftjbana; ~ telegraphy se
wireless telegraphy; ~ wire eiektr. antenn, aero [s'aro(u), e(i)'aro(u)] s üygv. F 1. aeroplan, flygmaskin; luftskepp.
2. flyg|ning, [--väsen[-de],-] {+-väsen[- de],+} lufttrafik. 3. attr. luft-, flyg-, aero-. svbatics [-bæ'tiks] s pl
konstflygning. ~be [g'aroub, s(i)'arOub] s MoI. aerob mikrob som lever Pa fritt syre. ~boat [-bout] s se flying
boat. ~craft [-kra:ft] se aircraft, ^done [-doun] s glidplan. drome t. flygjfält, -station; flyghamn. ^-engine [-
exn(d)5in] s flygmotor, foil [-foil] s vinge pa flygmaskin. <x/plane t. I. s 1. aid. — 2. plane I, 2, 2. .. II. itr fara i
flygmaskin, flyga, ^technical [He'knik(a)l] a° flygteknisk. A. F. [ei' e'f] förkortn. för Admiral of the Fleet.
affectionately [afe'kj(a)nitli] adv tillgivet;

Yours ~ i brev Din (Er) tillgivne, affreight [afrei't] tr hand. befrakta skepp, ^ment [-mant] s hand. befraktning;
partial ^ del-befraktning; contract of ~ fraktavtal, affricate [æ'frikit] s fonet. affrikata. Afrikaans [æfrika:'ns] s
sydafrikansk holländska språket.

afterll-care [a:'fta|ksa] s iak. eftervård. - -life [-laif] s I. liv efter detta. 2. senare dei av ngns liv; in ~ senare i livet,
-math t. efterverkningar.

again I. t. over ~ om igen, en gång till. 2. t.

[för att ta] ännu ett exempel, against 1. t. put a cross ~ a p.'s name sätta

ett kors för ngns namn. aggressive 1. t. pockande, aileron t. ~ wires skevningsstag. 1. air I. s 1. t. give a p. the ~
Am. S avskeda
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anti-corrosive

ngn; go by ~ resa i flygmaskin, flyga; in the ~ &y. i omlopp; aktuell; i oskyddad (utsatt) ställning; on the oj F i
radio [what's on the oj to-night?]; oj arm flygvapen; ~ defence luftförsvar; the Royal Aoj Force (förkortn. R. A.
F.) flygvapnet, flyget; Aoj [Chief] Marshal motsr. Chef för flygvapnet; Commodore överste för flygvapnet; ~
resistance luftmotstånd; ~ squadron flygdivision. -blast [-blcust] luftström, <^-brake [-breik] s luftbroms. ~-brick
[-brik] s byggn. håltegel, ^-conditioner [-kondi^o^o] s luftkonditioneringsanordning. ^-conditioning [-[-
kandi'J(a)n-iq]-] {+[-kandi'J(a)n- iq]+} s reglering av inombusluften, luftkonditionering. >vcraft r. vani. koii.
luftfartyg; av. flygkonst; ~ carrier »i* flygplankryssare, moderfartyg för aeroplan; service oj militärflygplan.
<v/craft[s]man [-kra:ft(s)man] s flygare, ^-cushion [-kujn] s luftdyna. -drain [-drein] s lufttrumma i byggnad. ~-
field [-fi:ld] s flygfält. ~-force [-fo:s] s flygvapen, ^-forceman [-fo:sman] s militärflygare. ~-gun [-gAn] s
luftbössa. ~-hole [-houl] s 1. lufthål. 2. luftgrop. <ving t. av. promenad i det fria. ~-jacket [-d3æNkit] s flytväst, ^-
line [-lain] s t. 1.. . 2. flygjlinje, -rutt; av. flygbolag. ~ [-]liner [-lai'na] s traflk[flyg]plan. ~-maii [-meil] s luft|post,
-befordran. -passage [-pæxsid3] s anat. luftväg, ^-piiot [-pailat] s flygare, pilot. ~-port [-port] s flyg|hamn, -
station. ~-sick [-sik] a flygsjuk. struck [-trAk] s frakt-, transportjflygplan. ^-trunk [-trAqk] 5 ventileringsrör i
byggnader. ~-tube [-tju:b] s t. 1. .. 2. innerjring, -slang i gummiring. «%/-V6SSel 8 t. zooi. &o luftkärl; luft-
behållare. ~way [-wei] s 1. bergv. ventilationsledning. 2. flygr. luftväg, flygrutt. aisle t. 3. isht Am. gång, korridor
i byggnad, tåg. aitch [eitj] S bokstaven h [drop o.'s Ojes]; se ftv. h. ajutage se ovan adjutage. Albanian t. 1. .. 2.
hist, skotte, skotsk, alcoholic t. non-o, alkoholfri. Aleck t. smart ~ Am. förakti. förment förståsig-

påare (klokhuvud), alertness [ala/tnis] 5 vakenhet; pigghet. 1. alight 1. t. gå ned, landa, alive 3. t. become ~ to
vakna till insikt om. -ness [alai'vnis]s livaktighet, livlighet; spänstighet; vakenhet; känslighet; mottaglighet, öppet
öga [to för], all II. 1. t. ~ of fullt, 'hela' [~ of seventeen years]. ~-in [o/li'n] a o. adv 1. som omfattar (inbegriper)
allt, inklusiv. 2. utmattad, förbi.

alluvillal [al(j)u:/vi|al] I. a alluvial, sväm-soi£j, hopsvämmad, uppslammad. II. s allu-vialjord; isht Austr.
guldförande alluvialjord. -on [-an] s 1. vågors sköljande mot stranden. 2. översvämning. 3. alluvialbildning, upp-
slamning, avlagring; upp|landning, -grund-ning. -um [-am] s alluvialbildning, uppslam-ning, avlagring. Alsatian
t. 1. .. 2. a o. s; oj [wolf?dog] [-schäfer-[hund].-] {+schäfer- [hund].+}

also; t. ~ ran eg. kappl. tävlade också men blev ej placerad; biidi. Bubst. S en som misslyckas, nolla, alternatlle
[o:'lta(:)neit] t.IV.[ = 7] s suppleant

-or [-a] s eiektr. växelströmsgenerator, altimeter [selti'mita] 5 öygv. höjdmätare. altogether t. I. adv 1. .. 2.
sammanlagt; allt som allt, på det hela taget: ibi. av. [för all together] tillsammans. II. s; the o> F nakenhet,
paradisdräkt, ambulant [æ'mbjulant] a 1. om sjukdom som flyttar sig, vandrande. 2. om sjukdom el. behandling
som tillåter patienten att gå uppe. amenity 2. pi. t. skönhets-, nöjesjvärden hos egendom, partier avsedda för nöje,
ej nytta; äv. Ättr.

woodland]. 3. bekvämlighet [all modern American I, r. a°; t. ~ cloth a) vaxduk; b) — o,i; o, %vy bot. vildvin; the
oj legion amerikanska legionen smnslutning av amer. deltagare i världskriget; rw plan [mots. European
amerikanskt system med hotelltaxan inbegripande rum, mat och betjäning. II. t. 1. . . 2. amerikansk engelska
språket. ~i [amerikcr/ni] s slags bomullstyg. Amerind [se'marind] s o. a indian[sk]. amharic [æmhæ'rik] a o. s
amharisk[a] Abessiniens riksspråk.

amity t. samhörighet, god sammanlevnad, amok [amo'k] se amuck. ampelopsis [æmpilo'psis] s bot. vildvin,
amphibian II. t. 1. .. 2. biidi. person som lever

dubbelliv. 3. flygv. amflbieflygplan. amplifllier [æ'mplifai|a] s förstärkare i radio &o.

-y [-] I. 1. t. eiektr. förstärka, amyl [æ'mil] s kem. amyl. anaerobe [ane(i)'aroub] s bioi. anaerob. analyse t. 3. —



psycho-oj psykoanalysera. 2. angle t. I. .. II. s åid. metkrok; brother of

the oj metare. Anglic [se'gglik] S o. a anglic engelska i viss förenklad stavning.

Anglophii[e] [æ/gglo(u)fil] so.a engelskvän[lig]. animalist [se'nimalist] s 1. sensualist. 2. djurj-

målare, -skulptör, -skildrare, annuitllant t. livräntetagare. -y 2. t. immediate (deferred) oj genast börjande
(uppskjuten) livränta; reversionary oj överlevelseränta. 2. ante [æ'nti:] I. s kortsp. insats 1 poker. II. tr satsa; widi.
äv. betala [sin andel] [ofta ~ up]. ante-bellum [ys'ntibe'lam] a förkrigs-, ante-room t. ^ vardagsrum i officersmäss.
antiSI-clockwise [æ'nti|klo'kwaiz] a 0. adv [-mot-sols[-].-] {+mot- sols[-].+} - -corrosive [-karou'siv] a rostskyd-
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automatic

dande; ^ [paint] skeppsfärg. - -saloon [-[-sa-lu:'n]-] {+[-sa- lu:'n]+} a Am. som riktar sig mot krogväsendet,
förbudsvänlig; the A- -Saloon League amer. förbudsorganisation sedan 1893. -thetical t. SOm bildar (st&r i)
motsats tin, motsatt, -venene [-vini:'n] s i&k. antitoxin mot ormgift. Antwerp t. ~ [pigeon] siags brevduva. any II.
t. Am. av. utan komp. [he had not improved^]. apartment 1, t. isht Am. våning =Eng. flat, -house [apa/tmanthaus]
$ isht Am. bostads-, hyresjhus.

appeal II. 1. t. right of besvärsrätt; the timé[-limit] for ~ expired to-day klagotiden utgick i dag. 2. t. lockelse,
attraktion; sex ~ erotisk dragningskraft, applaud 1. t. hylla.

apple-cart; upset the (a p.'s) ~ t. isht kullkasta

ngns planer, förstöra alltsammans, application 5. t. framställning, applllied; + utgår, -y I. 1.1, av. överföra [to
till], appointment 2. t. överenskommelse. 5. t. »» of

directors styrelseval, approach H. 2. t. söka komma i kontakt med, träda i förbindelse med, tala med, vända sig
till [authorities]; söka påverka, approval t. sympati.

approximately t. av. i stort sett, något så när. apt t. 4. Am. av. sannolik; be ~ to find sannolikt finna.

araroba [serarou'ba] s iak. araroba, goapulver, arbor [a:'ba] Am. för arbour; Anu Day allmän trädplanteringsdag
ofta fridag. 1. arch I. t. 1. .. 2. hålfot. -ed t. bågformig. architecture 1. t. naval ~ skeppsbyggen, armament 1. t. Pi.
<^s av. krigsmateriell; ^s industry rustningsindustri; race kapprustning; limitation of ~s rustningsbegränsning;
reduction of nedrustning, armlet 1. t. armbindel, army 1. t. the A~ Service Corps ^ trängen. arrange II. 2. t. ~ for
[låta] [an]ordna, ombesörja. ^ment 4. t. ackord vid konkurs; förlikning; come to (enter into) an ~ ingå förlikning,
träffa uppgörelse, arrear 3. pi. i. innestående fordringar; of interest upplupen ränta; of work arbete som man är
efter med. arrow; broad ~ t. isht ss. symbol för fångkläder, artefact [a:'tifækt] s produkt av mänskligt arbete,
arbete av människohand, kulturprodukt, arterial t. 1. .. 2. hörande till huvudväg (stort

trafikstråk); ~ railway stambana, arteriosclerosis [a:ti'ario(u)skliarou'sis] s iak.

åderförkalkning, arterioskleros. artful t. småslug; ~ shifts knivighet. arthritis [a^rai'tis] s iak. ledgångsreumatism,
artifact se artefact.

arty [a/ti] a F [förment] artistisk, konstnärs-aktig. ~-and-crafty [-'an(d)kra:'fti] a F skämts.

om möbler &c 'konstnärlig' vanl. av. 'opraktisk'.

ascensionliai [ase'n/]anl] a [upp]stignings-,

lyftande screw]. A-tide [-ntaid] s de tio da>

garna mellan Kristi himmelsfärdsdag o. pingst.

Ashkenazlm [æjkincr/zim] s pl tysk-polska judar.



ask II. t. ^ for trouble, S ~ for it tigga

stryk; provocera fram trassel &c. aspirin [æ'spirin] s farm, aspirin tablet]. assembllle I. t. 1. . . 2. hopsätta
maskin[delar]. -y 3. t. Indian Legislative A*u underhus i Indiens parlament, t. 5. hopsättning av maskindelar; av.
sortering av varor [methods of 6. fullständig samling maskindelar av visst slag. -y-call [ase'mblikoil] s &
samlingssignal, signal till uppställning, -y-man [-[ase'mbli-mæn]-] {+[ase'mbli- mæn]+} s medlem av
representantförsamling, -y-room t. 1. societetssalong, sällskapsrum; festsal. 2. tekn. hopsättninjgsrum jfr -e I. 2.
assignment t. 4. isht Am. arbetsuppgift, uppdrag, assistance t. medverkan; obtain ~ of anlita, associliate t. ~
member korresponderande medlem. -ation 4. t. ~ book (copy) bok[exemplar] med affektionsvärde ss. gåva av
författaren &c. assortment t. 4. hand. sorteringsuppgift, assurance 1.1, garanti.

at 1. t. »v the North Am. i norr, norrut i landet. ataunt[o] [ato:'nt, -o(u)] adv & fullt riggad;

med alla segel uppe; biidi. all ~ i bästa skick, athletlle 2. t. [allmän] idrottsman, -ic 1. t. ~ ground idrottsplats; ~
sports allmän idrott, atmospherlie 3. t. 'jordmån', -ics [aetmasfe'riks]

s pl [atmosfäriska] störningar, atta [se'ta] s ind. vetemjöl, attaboy [æ'taboi] interj Am. bravo! heja! attach I. t. 5. X
anställa, placera vid, kommendera till [to] armékfir &c. t. ~ case [atæ'J"ikeis] attachéväska, ^ed 1.1, förenad med.
<-vment 5. t. införsel i iön. t. 6. X placering vid, kommendering tui armék&r &c. attainment 2. t. standard of ~
kunskapsnivå, attention 1. t. tillsyn; bring to a p.'s ~ bringa

till ngns kännedom, attest I. t. 3. enrollera, värva. II. t. 1... 2. under världskriget anmäla sig till krigstjänst, mation
t. 4. X inskrivning vid armén, värvning, attitude 2. t. inställning, förhållande; appreciative (sympathetic) ~
förståelse; change omslag i stämningen, ändrad hållning (inställning). t. 3. flygv. maskins el. vinges läge,
ställning i förhållande till rörelseriktningen. Attlee [ae'tli, av. -i:] npr.

audile [o/dail] I. a hörsel- [images]; utrustad med hörsel; auditiv. II. s person med audi-tiv läggning [^s, visuals,
and tactiles]. audion [o/dian] s teiegr. treelektrodigt vakuumrör, rör ss. detektor o. förstärkare, lampa.

auditor 2. t.

authority 2. t. befogenhet, auto [o:'to(u)] (Pi. ~s) s o. itr Am. bil[a]. ~giro, ~gyro [-d3ai'aro(u)] s aygv. autogiro.
^matic 1.
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basis

t. ~ pistol automatpistol. matism [-[o:to'ma-tizm]-] {+[o:to'ma- tizm]+} 8 psykoi. omedvetet automatiskt
handlande. ^mobile [t. av. —-, av. isht ss. adj. [-o:ta-mou'bil]-] {+o:ta- mou'bil]+} t. isht Am. I. .. XI. itr fara i
automo-bil, bila. III. a självrörlig. <vphone [-foun] 5 automattelefon, aviatriless [ei'vieitrjis], -ix [---iks]* aviatris,

kvinnlig flygare, aviette [eivie't] s aygv. glidplan. avifauna [ei'vifo:no] s trakts fågelfauna. Avro [æ'vro(u)] s
fiygv. slags brittiskt aeroplan. away 2. t. sport, borta, på bortaplan; ~ points poäng vunna på bortaplan, t. 4. Am.
förstärkningsord långt [o, back, down, up]. axe t. I. 1... 2. offentlig besparingsaktion, nedskärning, yxa [the
Geddes II. tr avskeda i besparingssyfte; indraga; skära ned utgifter.

B.

B. A. t- = British Academy.

bàas [ba:s] s sydafr. principal, chef, herre ofta i

tilltal.

Babbit [bæ'bit] npr typ för den amerikanske genomsnittsborgaren.

baby [bei'bi] 3. t. ~ bond Am. obligation av relativt låg valör. t. 4. F flicka; flamma. 5. den yngste i familjegrupp.



~-car [-ka:] s 'småbil'. ~-farm [-fa:m] ne farm I. 3. ^-house [-haus] se dolVs'house. bach [bætj] Am. S I.—
bachelor ungkarl. II. itr om man leva ungkarlsliv; sköta hushållet själv. ~elor 1. t. ~ girl ungkarlsflicka; ~['s] hall
Am. ungkarlsvåning. • back I. 1. t. bréah the ~ of biidi. göra undan (komma över) det värsta av; talk through the
of o.'s neck S prata dumheter. II. 1. t. ~ bench bakre bänk parlamentsbänk bakom the front bench so front IL; ofta
attr. oj-bench äv. biidi. Eorator]; ~ blocks Austr. avsides belägna områden i det inre av landet. ~-Chat ["tjæt] 8 S
näsvist svarande mot överordnad. ~-Cl0th [-'klo(:){)] s teat. fond[kuliss]. ~-end [-end] s isht Skotti. senhöst. ~-
fire [-fate] s 1. Am. moteld anlagd för att hejda präriebrand. 2. tekn. för tidig tänd-

ning i motor, 'bakslag', ^-formation [-[-formei*-Jn]-] {+[-formei*- Jn]+} S back-formation bildning av skenbart
grundord från förmodad avledning [t. ex. bailt av banting],

^•marker [-ma:ko] s Bport. scratch[man]. pedalling [-peMlig]* s pedalbromsning; ~ brake bromspedal. ^-Slang [-
slæg] s baklän gesjtal, -språk, bacterioiysin [bæktterio'lisin] s iak. [vani. pi. <v,s] bakteriolysin.

badmash [bA'dmcr/J] s ind. skurk, rackare. t. 2. baffle [bæfl] s; ~ [plate] tekn. baffel-, brännjplåt.

bakelite [bei'kalait, av. bæ'k-] s tekn. bakelit. Balaclava t. ^ helmet slags yllekcpuschong för

soldater i fält, 'yllehjälm', balalaika [baelalai'ka] s mus. balalaika.

balance I. 5. t. ~ of [international] payments betalningsbalans; short-termed kortfristiga fordringar, bald-headed
[bo:'ldhe\lid] a skallig; go ~ at (jor) S hänsynslöst rusa (störta) vilt på (mot), balk I. t. 4. biij. skyddat område
bakom line

där boll ej får träffas. ~-llne [bo/klain] S bilj. 1. tvärlinje nära ena ändan. 2. ett av fyra kritstreck indelande bordet
i 8 ytter- och 1 stort innerfält.

2. ball II. t. 1. .. 2. om snö, gyttja &o bilda [-klumpar]-] {+klum- par]+} i, klibba vi'd hästhovarna &c.

ball-fringe [bo:'lfrin(d)5] s kulfrans, hallonet [bæ'lanet] s flygv. hallonet, luftsäck. balloon I. t. 4. F högt slag, hög
spark (boll), ^-tire, ~-tyre [bolu:'ntate] s ballongring. ballot t. ~ paper val-, röstjsedel. ball-room [bo:/lru(:)m] s
bal-, dansjsal. ball-valve [bo*/lvælv] s tekn. kul ventil, ballyhoo [bælihu:'] s S isht Am. 1. kundfångar-prat;
tarvlig förhandsreklam; bluff, humbug. 2. av. kundfångare. balnea l [bæ'lnia|l], -ry [-ri] a bad-, ban I. 4. t. driving
körförbud, 'indraget

körkort', banana t. ~ fly zooi. bananfluga, band I. 8. t. följe. 9. t. [musik]kapell. bandar [bA'ndo] s zooi. bunder-,
rhesusjapa. -log [-loug] s hela apsläktet; bildl. oausvariga pratmakare. banditry [bæ'nditri] s bandit|väsen[de], -
liv. bandobast [bA'ndobASt] s ind. organisation i de.

täljer av tillställning, vai &c, arrangemanger. bandolero [bændoli'oro(u)] s stråtrövare, bang I. t. 3. tr. klippa hår
som lugg. t. 4. tr. F göra av med slnntarna på en gång, låta rulla (gå) o.'s sixpence].

1. bank III. 2. t. luta.

banking-account [bæ'g.kii]akauNnt] s bankräkning, -konto, bannock [bæ'nok] s dial, sat hem bak t havrekaka.
banzai [bænzai'] interj jap. helll hurra! Barbizon [ba:'bizon] npr School Millet m. a.],

2. bark I. 3., II. 3. t. isht hackhosta. Barnaby t. ~ bright St. Barnabas' dag ii. juni

(gamla stilens längsta dag).

baron t. 3. stor grossist i viss vara, 'baron', magnat [the coal barrack t. III. itr o. tr om åskådare vid match 1'Opa

[åt], skräna [åt] spelande, barrier I. 1.1, spärr vid station &o.

3. barrow [bæ'ro(u)] s mantel för spädbarn. Bart's [bcuts] npr = St. Bartholomew's Hospital

i London.

bas [bAs] ind. I. a o. adv nog, tillräcklig[t]. II.

interj stopp! det räcker! basic 1. t. Brs* English basisk engelska, basic



slags förenklad engelska med starkt begränsat ordförråd (850 oumbärliga ord); ~ industries stapelindus-trier. 2. t.
~ slag jordbr. tomasjslagg, -fosfat, basis t. håll-, utgångs|punkt; förutsättning; betingelser; stöd; on the same ~
likställd.
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blackavised

basket-bail [ba:'skitbo:l] s sport, korgboll, basso [bæ/so(u)j s mus. s« 3. bass /. bastard I. t. 1... 2. file bastard-,
förjfil.

3. bat [ba:t, bæt] s eg. ind. F främmande språks talspråk; ftr. visst fackspråk; sling the ~ tala (snacka) språket
(franska &o).

4. bat [bæt] tr Am. o. dial. F blinka med ögonen; I never n^ted an eyelid jag sov inte en blund.

batbing-lihut [bei'SirjjhAt] s avklädningshytt.

-tent [-tent] s bad-, avklädnings|tält. bath-robe [ba/jptoub] s badkappa, batik [bæ'tik] s batik slags
tygfargningsteknik. batty [bæ'ti] a S tokig, vimsig, inte klok. 3. bay t. 5. mindre lokal bibana [oftast nu-Une].
bayadère [beijads'a] s 1. bajadär, indisk dan-

serska. 2. tvärrandigt tyg. B. B. C. [bi:' bi:(,)si:/] förkortn. för the British Broadcasting Corporation engelska
rundradiobolaget, beach-la-mar [bi:'tjla(:)ma:/] s siags förenklad

engelska på Söderbavsöama. beak t. 7. skoi. S magister, 'gubbe', beam I. 7. t. ~ system teiegr. 'riktad strålning',
bean 1. t. know Am. S veta något (en hel del), Vara välunderrättad; be full of nus t. vara ivrig (vild); vara i
utmärkt stämning. 2. t. old ~ s ibi. 'farsa', t. 3. S slant, styver; I haven't a ~ jag är alldeles pank. 2. bear II. 2. t.
ligga an mot. bearer 1. t. ~ company X sjukvårdskompani, beat I. 3. t. Am. av. F lura, förekomma a p. to (i) a th.].
7. up t. Am. F klå, prygla [upp], beauty 1. t. ~ care skönhetsvård; parlour skönhetsinstitut, beaver 3. t. nu
försvinnande S. bedllbug [be'djbAg]svägglus, -chamber [-[-tjeim-ba]-] {+[-tjeim- ba]+} s aid. sovrum; Lady of
the B~ statsfru, -der [-o] s univ. S sovrum. - -plate [-pleit] * sockel, - - rock [-ro'k]s berggrund; widi. fast grund,
•side t. ~ maw»criäkaressättmotsjuka;~^a6^e nattduksbord. --sitter [-sita]* ¥ — --sitting--room.

beer-drink [bi'adrigk] s sydaft. ölgille.

beeswax I. t. bonvax.

beezer [bi:'za] s S näsa.

beg I. 2. t. om hund tigga (be, sitta) vackert.

begorra [bigo'ra] interj iri. = by God! sanner-

ligenl förbaska migl behalf t. act on ~ of vara ombud för. behaviourism [bihei'vjarizm] s Psyk. beteendelära.

belfry t. 1. .. 2. S huvud, knopp; have bats in

the ~ vara konstig (excentrisk, snurrig), belga [be'lgo] S belga belg. mynt = 5 belg. franos. bell-llboy [be'l|boi] s
Am. hotellpojke, -buoy [-boi] s <£. klockboj. -cot[e] [-kout, -kat] s Am. klockstapel utanpå hus. -crank [-krægk] s
tekn. vinkelvev, klockarm. bellows t. bälg i kamera, bell-push [be'lpuj] s ringledningsknapp. belong t. isht Am. F
höra dit (hit); vara medlem.

below t. courts lägre instanser, belt I. 1. t. zon, distrikt [the wheat bemuse [bimju/z] tr förvirra, ben [ben] s skotti.
innerrum i tvårumsstuga, 'stuga', kammare; but and ~ ytter- och inner-rum, hela huset, bench-warrant
[be'n(t)Jworant] s jur. utslag avkunnat av rätt. bénéficiaire [fr. utt.ls recettagare aktör,tävlande&o. bent-wood
[be'ntwud] s böjt trä; ~ furniture



wienermöbel. beret [be'rei] s bask[er][mössa]. Bergsonian [ba:gsou'njan] a bergson-, besot t. 1. .. 2. bedåra.

best I. t. ~ room förmak i enklare hem; seller

F stor boksuccé, bok som går. Bethel t. av. subst. missionshus; sjömanskapell ofta flytande, beton [betn] s tekn.
betong, betterment t. 1. .. 2. egendom» värdestegring på

grund av förbättringar.

beyond 2. t. ~ comprehension obegriplig, bheesty, bhisty [bi:'sti] s ind. vattenbärare, bib-cock [bi'bkok] s böjd
avloppskran. bicameral [baikae'mf^ral] a tvåkammar- [-[system].-] {+[sys- tem].+}

biennial t. 1. .. 2. vartannat år inträffande, biff [bif] Am. S I. tr slå [till]. II. s slag. big 1. t. ~ business storaffärer,
vidlyftiga affärer; ~ stick Midi. Am. kraftyttring. 4. a (the) nu noise Am. S stor pamp, högdjur, bilge I. t. 3. S
smörja, nonsens, bilharzla [bilha/zia] s zooi. iak. distomum. billy [bi'li] s Austr. bleck-, kampingjkastrull. billy-
[h]o [bi'li(h)ou] s F; like ~ förfärligt,

väldigt, av bara sjutton, binge [bin(d)3] s S supgille, hippa; glad tillställning, galej. biolichemlstry [baiajke'mistri]
s biokemi, -no-

mlcs [-no'miks] s pl bionomi, ekologi, bipartite [baipcr/tait] a 1. bot. om blad tvådelad.

2. om kontrakt, fördrag & c som består av två motsvarande delar.

bird 1. t. like a ~ F lekande lätt, som smort, med detsamma; get the ** S bli utvisslad; få sparken; give a p. the ~
S vissla nt ngn; ge ngn sparken, t. 3. S flicka; av. pojke, kille, 'kurre', 'prick' [an intelligent birth-ücontrol
[ba:'jD|kantroul] s födelsekontroll. -mark [-mark] s födelsemärke, bitter II. t. 1. bitterhet [the <^s of life]. 2. öl.

3. .. ~-sweet [bi'taswi:t] I. a bitterljuv. II. s

bot. Solanum dulcamara besksöta. black I. 1. t. come in a ~ tie F komma i smoking. 3. Bm and Tans t. svarta och
bruna

värvad kår av f. d. frontsoldater mot Sinn Feinarna 1921;

t. ~ frost barjfrost, -vinter; the B~ Hand Am. svarta handen homlig italiensk utpressarllga. t. 4. = blackleg;
declare [as] ~ förklara i blockad. III. out t. mörkläggja, subst. -ning. /x>avised [blse'kavaizd] a aid. mörkhyad;
av. biidi. mörk,
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svart. ~-coat [blæ'kkout] a som tillhör manschettyrkena workers]. ~leg t. I. .. II. itr vara (arbeta som)
strejkbrytare. III. tr taga arbete för strejkande, vara osolidarisk mot. ~shirt [blæ'kja:t] s svartskjorta, faskist. water
[blæ'kwo:ta] s; ~ [fever] iak. slags tropisk feber med mörk blodig urin.

blade 2. t. rakblad.

blab [bla:] s F tomt skryt (prat), väder, blanket I. 1. t. är. filt buren som klädesplagg ar indianer, kaffrer &o; attr.
Am. a) filtbärande [the oj Indiansb) omfattande, inklusiv, generell [a ~ injunction]; wear the ~ biidi. vara halv-
civiliserad indian; oj sheet Am. tidning i folioformat, t. 3. Am. kokk. garnering, bleacher [blr/tja] s 1. blekare, -
erska; blekmedel. 2. isht pl. Am. enkla utomhussitt-platser å idrottsplats, sittbräde[n]. blesbok [ble'sbok] s sydafr.
zooi. bläsbock. blind I. 1. t. ^ tiger (pig) Am. S lönnkrog, langarnäste. 2. t. go it oj se go II. 4.; ~ alley attr. som ej
leder till ngt. t. 6. S berusad [eg. ~ drunk, äy. ~ to the world], t. IV. itr S köra vilt (som en galning) [/m along the
road]. blink [bligk] II. t. 1. .. 2. skotti. iri. förhäxa med det onda ögat. ~er [-a] s apparat för blink-ljussignalering.
~ered [-ad] a försedd med skygglappar; biidi. trång[synt]. ~ing [-ig] a S förbaskad, sabla, blister [bli'sta] II. 1. t. få
blåsor på. ~ing



[-rig] a fördömd, sabla, blithering [bli'ctarig] a F 1. pratig, babblande. 2. komplett, ärke- [ass, idiot]; eländig,
ynklig [incompetence], bloc [biok] s block ay partier, nationer &c. block I. 1. t. ~ letter tryckbokstav. 5. t.
skrivblock. 6. t. Austr. promenad[gata]; on the ~ på ströget; do the oj gå på ströget; ~ oj fats våningshus, hus med
hyres våningar, t. 9. Austr. nybyggare tilldelat område, jordlott, ^ade I. 2. t. trafikstopp. II. 2. t. stoppa, hindra;
spärra, bloke t. 1. .. 2. & S kapten [the and thunder blod och våld; 0rta attr. oj-and-thunder tale bloddry-pande
historia; penny oj bloddrypande roman, rövarroman, ^-picture [-piktja] s blodbild. pressure [-preja] s iak.
blodtryck. <v-stock [-stok] s kon. fullblodshästar, -test [-test] s blodprov, blottor t. 4. Am. förteckning över
polismål (arresteringar); »y. dagbok, diarium i aiim. /vette [blotare't] s litet läskpapper, blotto [blo'to(u)] a S
berusad. 1. blow I. 1. t. ~ in F dyka upp, titta in; yppa sig. t. 5. eiektr. om propp springa. II. 4. t. äv. skjuta sönder
fågel to pieces], t. 8. S slösa bort, göra (bli) av med pengar EAm. äy. ~ in], 9. prisa, rosa, göra väsen av. ~-out t.
1. ..

2. bristning av bilring yld för starkt lufttryck inifrån, 'punktering*. 3. eiektr. propps smältning, springande. ~-
torch [blou'to:tj] s blåslampa.

blubber I. 1. t. tran.

blue I. 1. t. like oj murder i svindlande fart. 3. t. dyster, nedslående [things looked ojf a oj look-out], II. 1. t. men
(gentlemen, boys) in oj män i blått: a) poliser; b) sjömän; c) Am. nordarméns soldater i inbördeskriget; a oj&\. eu
polis. t. 9. the ojS, ojS trot blues slags dans. III. t. 1. . . 2. S göra av med, slösa bort pengar, blurb [bla:b] s isht
Am. S förläggarreklam isht på bokomslag; överdrivejn (-t) reklam (beröm). 2. bo [bou] s Am. S i tiiitai gamle
gosse! herrn! boa 2. t. skinngarnityr.

board I. 4. t. be on the oj vara styrelsemedlem, boarding-stable [bo/digsteibl] s Am. stall där

hästar mottagas till utfodring, boatüage [bou'tiid3] s båt|frakt, -befordran, -er

[-a] s [äy. ~ straw] styv platt halmhatt, bob [bob] s t. 7. Am. kort [timmer]kälke, -släde, bobachee [bo'batji:] s
ind. kock. Bobadil [bo'badil] npr appeii. skrävlare, skro-dör.

bobbery [bo'bari] I. s tumult, bråk, oordning, oväsen [raise a /v]. II. a 1. bråkig, besvärlig. 2. om hund: av blandad
ras, bland-, bock [bok] s 1. bocköl mörkt tyskt öi. 2. a oj ett glas öl.

body I. 7. t. ~ of a car [bil]karosseri. bogey t. golf. bogey på förhand fixerat antal slag för vinst; detta antal tänkt
som motspelare [Colonel Boj],

boggarlld, -t [bo'gad, -t] s-bogy 2. 3, bog-iron [bo'gai'an] s myrmalm. Boh [bou] s ind. rövarhövding, bohunk
[bou'hAgk, bolu'gk] SA m. S dålig bö-misk ei. tjeckisk (sydeuropeisk) grovarbetare, boko [bou'ko(u)] s S näsa,
nasus. bolero [bols'aro(u)] s bolero: a) slags spansk dans;

6) kort jacka i Spanien; slags kort dam jacka, boll [boul] s rundat fröhus på iin, bomuii &c.

-weevil [-wi:vvil] s zooi. bomullsvivel skadedjur. Bolshy [bo'lji] s o. a S se Bolshevik. bolt-hole [bou'lthoul] s
gömställe, kryphål, bombe [fr. att.] s kokk. bomb. bomber [bo'ma] s 1. bombkastare; bombarde-ringssoldat. 2. o.
bombing-plane [bo'migplein] s flygy. bomb[flyg]plan. bona fide [bou'nafai'di] a o. adv bona fide, ärlig[t],
uppriktig[t], på god tro; verklig [a o» sale],

bond I. t. 9. eiektr. förbindning mellan skenor &c. bone I. 1. t. never make old ojs inte (aldrig)

bli gammal, bonnet I. 2. t. motorhuv på bii. bonzer [bo'nza] s Austr. S utmärkt, ypperlig, charmant.

bonzo [bo'nzo(u)] s slag. lustig valpdocka, vovve

[teddy bears and boob [bu:b] s Am. dumbom, åsna, idiot; äv. svagare bet. karl. t. ~ prize värdelöst jumbopris.
book I. 1. t. ~ ends (props) bokstöd; ~ value hand. bokfört värde. t. 5. ~ matches 'papp-tändstickor'. ~-maker t.
vadhållnings-, tipp-
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bronco-buster

nings]agent. ~-stall t. bok- och tidnings-kiosk.

boomlet [bu/mlit] s liten börshansse. boost t. I. . . II. s F reklamplan; reklam, ut-puffning.

2. boot [bu:t] t. I. . . II. tr F sparka; S ge spar-ken. ^leg [-leg] itr o. tr S langa [sprit]. legger [-lega] s Am.
spritsmugglare, langare. ~lick[er] [-lik, -o] s lismare.

booze II. t. sprit.

bordereau [bo:'drou]spromemoria; [innehålls-]

förteckning, borderüland [bo:'da|lænd]s gränsjland, -område av. Midi. -line [-lain] s gränslinje; ~ case gränsfall.

borne t. be ~ out [by events] vara (bli) sannspådd.

bos [bos] II. t. S förfuska, förstöra. ~-eyed [-aid] a S I. enögd; vindögd. 2. mmi. krokig, sned. bosom 1. t. Am. äv.
skjortbröst.

1. boss III. t. S dirigera, ordna.

3. boss [bos] so bos. <^-shot [-Jot] s S bom-skott; felgissning; missande.

botany t. ~ wool australisk ull; yarn garn

av australisk ull. bottle-llbaby [bo'tlbeixbi] s flaskbarn. -neck [-nek] s eg. buteljhals; Midi. trång passage (ut-, in
fart) i vag.

botulism [bo'tjulizm] s ink. korv-, köttjförgift-ning.

bought a, ~en [bo:tn] dial. Am. o köpt [mots.

home-made]. bounce II. 2. t. S kasta ut. t. 4. Am. S ut-

kastare.

bounder t. efter 'knöl': i sitt uppträdande vulgär människa.

bourbon s Am. slags visky på majs o. råg. 3. bower [bau'a] s kort. knekt i euchre.

2. box [boks] I. 1.1. Christmas ~ se Christmas-•box. ~-beam [-bi:m] s t ok ti. ü-balk, lådbalk. 'v-bed r, [vani. - -].
«u-calf [-ka:'f] s boxkalv. 'v-coupling [-kA^plirj] s tekn. muffkoppling. ~er t. 1. packare. 2. .. 3. S hög hatt, stuk.
"w-haul [-ho:l] itr -i* drejvända. ~-iron [-aian] s strykjärn med stryklod, /v-kite [-kai't] s har-grave-drake. ^-office
t. ~ ratings skådespelares förmåga att draga publik och därigenom skapa stora kassor. ~-spanner [-spæna] s
hylsnyc-kel. ^-spring [-sprig] s attr. resår- [mattress].

brace II. 2. t. äT. itr. ^ up Am. F få kraft[er]; sporta (rycka) upp sig. ~r t. Am. S styrketår, tår på tand. Braille
[breil] I. npr. II. s braillesk blindskrift

punktskrift.

brain [brein] I. 1. t. ~ wave F plötslig inspiration, [ljus] idé, snilleblixt. ~-storm [-sto:m] 8 sinnesförvirring. ~-
work [-wa:k] s intellektuellt arbete.

branch I. 2. t. område, t. 3. jam*, sträcka, brand I. 4. t. kvalitet.

brass t. I. s 1. t. get down to ~ tacks komma till fakta (realiteter), t. II. tr o. itr; up S betala, punga ut. brassiére
[bræ'sisa ei. fr. utt.] bröst-, bystjhållare. breach I. 1. ~ of trust t. trolöshet mot huvudman.

bread 1. t. and-butter letter tackbrev efter besök; f^-and-butter miss t. skolflicka; ~ and scrape smörgås med tunt



smör. [-*v,-line[bre'd-lain]-] {+*v,-line[bre'd- lain]+} s Am. brödkö av fattiga.

break I. 1. t. o* a flag «£ rycka ut en flagg. 2. t. ~ the record slå rekord[et]. II. ^ in t. röka in pipa; t. ~ out öppna
låda &c och tömma den; ~ Up skrota ned. III. 4. t. rast mellan lektioner, t. 7. Am. prisfall på aktier. 8. a bad ~ F
ett förargligt fel, en 'gubbe*. 9. Am. chans [a fair o^able t. I. a .. II. s Pi. sköra saker. ~-away [-awei] s 1.
brytjande, -ning [from med]. 2. vild flykt (rusning) bland får, hästar ko. 3. förlupet djur. breeches-buoy
[bri'tJ"izboix] s slags livboj med

byxor, räddningsstol. breeding 1.1. ~ of stock djuruppfödning, krea-tursavel.

brekker [bre'ka] s univ. S — breakfast.

brer [bra:] S Am. negerspråk för brother isht i fabler

[Brs, Fox]. bribee t. mutkolv.

bric-à-brac t. smärre prydnadsjsaker, -föremål, brick I. 1. t. like a hundred of^[s] F med förkrossande tyngd, av
bara den; drop a ~ S hugga i sten, göra en gubbe, trampa i kla-veret.

brief-ilbag [bri/f jbæg], -case [-keis] s advokats

portfölj blå för yngre, röd för äldre advokater; endast den röda får traditionsenligt ligga synlig i rätten.

bright I. 1. t. red heat ljus rödglödning. brilliant I. 2. t. intelligent, brimful [bri'mfu'1] a bräddfull, rågad.
Britishism [bri'tijizm] s brittiskt uttryck icke

amerikanskt.

broach II. t. 3. tekn. med skärborr borra, Upp-

rymma håi i metall, broad I. 7. t. av. vidsynt, /vcast I. t. ~ ~ .. II.

r. imp. av. fs^ed, pp. ^ r^ed [-[rund]ra-diera,-] {+[rund]ra- diera,+} [ut]sändairadio; anordna radioutsändningar;
uppträda i radio. III. s t. 1. . . 2. [rund]radiering, radioutsändning [to-nighfs ~s]; attr. radio- [programme]. broke t.
1. .. 2. pp. adj. S ruinerad Eav. ~ to the world]-, pank [stony-^J]. ^n 4. t. ~ time arbetstid som går bort, förlorad
arbetstid, bromide t. 1. ..; silver ~ emulsion fotogr. brom-silvergelatinemulsion; ~ paper bromsilver-gelatin-,
bromidlpapper. 2. Midi. S banal (ei. konventionell) individ, tråkmåns; banalitet, banalt (utslitet) uttryck, bronco
[bro'gko(u)] $ halvvild (halvtämd) häst i Kaiif. ~-buster [-bAsta] s vildhästtämjare.
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broodll-ceil [brui'dsel] s bicell [mots, honey-cell].

-y t. 1*.. 2. biidi. grubblande, fundersam, brown II. t. 3. flygande svärm (kull) av fågelvilt [the *x/]; Jire into the
~ skjuta mitt i svärmen av. biidi. III. t. 1. .. 2. skjuta mitt in bland [he o.ed them]. ~ie t. 3. blåvinge flick-scout.
~stone [brau'nstoun] s Am. slags mörkbrun sandsten; ^ district förnämt kvarter, bubbly [bA'bli] a o. s; ~ [water]
S champagne.

2. buck [bAk] Fl. « samtal; isht skrävel, skryt. II. itr prata; skrodera, 'gå på'.

3. buck [bAk] s Am. S dollar.

bucket-shop [bA'kitJVp] s isht Am. oofficiell börs, kontor för spekulationsaffärer ('luftaffärer'), buckler [bA'kla]
s 1. rund sköld; biidi. skydd. 2.

»i* klyspropp. bucko fbA/ko(u)] (pi. o,es) s o. a S skränig,

skrävlande, storskrytare, skränfock. buckra [bA'kra] s negerspråk vit man, massa, buckram 1. t. ~ binding
klotband, buckshee t. s ngt e;xtra, extraransoner. bud[dy] [bAd, -i] s Am. F tilltalsord bror, gosse, budget t. I. ..



II. itr göra upp en budget, budmash [bu'dma:J] se badmash. Buenos Ayres; + utgår, buffy t. 1. .. 2. S berusad, bug
t. 4. Am. S 'fluga', dille, förryckthet. ^gy [bA'gi], ~house [bA'ghaus] a Am. S galen, tokig, stollig, från vettet,
build I. 1. t. he wasn't built that way F han var inte så lagd (skapt); built up adj. tekn. byggd [crank-shaft
(vevaxel), propeller]. bulge I. t. 3. S över|tag, -hand [have the ~ on

a p.], II. t. digna, bulk I. 4. t. huvudstyrkan. III. t. 3. hand. sam-manjfÖra,-slå, slå ihop varupartier till en
försändelse, bulllidoze [bu'ljdouz] tr Am. F tvinga genom skrämselmetoder el. våld, skrämma, kuscha, -er [-a] s
univ. S =--dog 3.

bum I. t. 3. Am. F [land]strykare; go on the o, snylta (parasitera) på samhället. II. a Am. F usel, dålig. III. itr Am.
F 1. stryka omkring around]. 2. leva (snylta) på andra Eäv. ^ it on a p.]. , bumbledom [bA'mbldam] s
viktigmakeri; byråkratisk formalism, bummer [bA'ma] s Am. strykare, lodare. bump I. t.. 3. flygv. växling i
lufttrycket, gropighet. II. 1. t. ~ off Am. S ta livet av, döda, 'knäppa'. 3. t. spränga i luften, t. 4. kricket: om boll
hoppa [upp] högt. ~er 2. t. ofta attr. rikpigj, jätte-, rekord- [crop, year]. 3. stöt-, kojfångare på bil. 4. F = -ing-
race. ~y t. om luft gropig.

bunch III. t. 1... 2. isht Am. samla sig i en

klunga, skocka sig [äv. ~ up]. bunco [bA'gko(u)] Am. SI. « bondfångeri. II. tr lura, bedraga, ^-steerer [-stiara] s
Am. S bondfångare, falskspelare, svindlare, bundobust [bA'ndobAst] se bandobast. bundook [bA'ndu:k] s & S
bössa, gevär.

bung 1.1.3. bryggare, krogvärd; bryggeriintresset i politiken, bungaloid [bA'ggaloid] a bungalowliknande, 'i
villastil'.

bunglesome [bA'rjglsam] a Am. förarglig, besvärlig.

2. bunk [bAgk] Am. S — o*um humbug, bunker t. III. tr; isht be vara invecklad

(insnärjd) i svårigheter, sitta fast. 2. bunt [bAnt] itr üvgv. utföra en halv looping

nedåt jämte halvroll. burg [ba:g] s Am. F stad. burlap [ba:'læp] s grov segelduk, hamptyg. 2. burn 1.1, have
money to o, F ha gott om pengar, ha pengar i överflöd; out äv. smälta

ned med elektrisk ström.

bus I. 1. t. miss the ~ komma för sent till bussen; biidi. S försitta tillfället; misslyckas, t. 3. S bil, 'kärra', bushveld
[bu'Jvelt, -felt] s sydafr. buskstäpp, business A. 2. t. he had no ~ to interfere han hade ingen rätt (anledning) att
lägga sig i det. busker [bA'ska] s S kringvandrande musikant ei. skådespelare, busman [bA'sman] s
omnibusförare; a o,'s holiday semester med liknande sysselsättning som ens vanliga.

2. bust t. go ~ S gå sönder, spricka.

busy t. III. s S detektiv, deckare.

butcher I. t. 1. .. 2. Am. F tågförsäljare av kon*

fekt, frukt &c.

4. butt I. 2. t. ~ in blanda (lägga) sig i [det], butter II. 1. t. o,ed eggs äggröra. ~fly I. t. ~

nut vingmutter. buttle [bAtl] itr S vara hovmästare, butty [bArti] s F 1. kamrat, god vän. 2. gruv. förman.

buy t. I. tr o. itr . .; TU o, it S det kan (vet) jag inte; oting obligation köptvång. II. F köp; billigt köp, god affär
[it's a good buzz II. t. 3. S ge sig i väg hastigt, 'springa' off t away]. III. 4. t. signalera; ~ off ringa av i telefon. ~er
t. 4. F elektrisk ringklocka. -saw [bA'zso:] s Am. cirkelsåg, by II. 4. ~ and ~ a) t. så småningom; t. and large i
stort sett, på det hela taget. •electoral [-ile/kt(a)ral] a till fyllnadsval hörande, fyllnadsvals-, ^pass t. ~ road sido-

Väg för avledande av trafik.

C.



C 3 [si/Jjri:'] o tillhörig lägsta klassen biand vapenföra värnpliktiga; lågklassig, undermålig [-[population].-] {+
[po- pulation].+}

1. cab I. 1.1, äv. hyrbil [äv. taxi-o,]; hail (whistle for) a o, ropa (vinka) till sig (vissla på) en bil. cabaret t. 1. . . 2.
kabaré[restaurang]. 3. taf-felunderhållning, kabaré[föreställning] å res-

taurang.

cabinet I. 1. t. telephone o, telefon-, talhytt.

4. t. shadow o» eg. 'skuggkabinett' bestående av
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cart

oppositionens ministerämnen, 'nästa regering1. -work [kæ'binitwa:'k] s Am. möbelsnickeri, möbelsnickararbete,
cable I. 4. t. ledningstråd, cabriole [kae'brioul] s slags svängt ben pi Chippendale- m. a. möbler; ofta attr. [chair,
leg, period]. cachet t. O. r. 1. [äkthets]stämpel, prägel. 2.

farm, kapsel kring illasmakande medicin.

cacique [kasi:'k] s 1. infödingshövding i Mexiko,

Västindien &c. 2. pol. Isht Spanien boss, cadet 2. t. officersaspirant. t. 3. ~ corps skoi-pojkar som få militär
utbildning militär skolpojks-kår, Uandstormspojkar'. cafeteria [kæfati'aria] s urspr. Am. lunch- & bar,

'självservering'. Cain t. raise ~ ställa till bråk (liv, väsen), cairn t. [terrier] slags småväxt terrier, cake-walk
[kei'kwork] s Cakewalk siaga negerdans. Calabar t. ~ bean kalabarböna. calaboose [kælabu:'z] s Am. fängelse,
arrest, calamity t.

taim] 5 väck[nings]dags. camera t. in ~ för slutna dörrar, camerist [kæ'marist] 5 isht Am. F kameraman.
Cameronian [kæmarou'njan] s cameronian; skotsk

reformerad presbyterian. cami-knickers [kæ*mini'kaz] (F cami-hnichs) s

pl slags combination för kvinnor, camion [kae'mjan] s Ug lastjvagn, -bil; kanonvagn.

camp I. 1.1, koloni [summer -er [kæ'mp|a] s kampare. -ing-ground [-iggrau^nd] s kamp-ing-, tält-, läger!plats. 2.
can II. t. 1. .. 2. Am. S avskeda; relegera;

stryka. 3. pp. ~ned S berusad, påstruken. Can. förkortn. för Canada.

Canader [kanei'da] s univ. S kanadensisk kanot, canapé [kse'napei] s stekt brödskiva med pålägg, canary-grass
[kans'arigrcus] s bot. kanariegräs. cancel I. 2. t. döda bankbok &o. II. 1. t. ofta av.

kartong[blad] i, st. f. makulerat, candy I. t. attr. S stilig [legs]. cane-brake [kei'nbreik] s 1. bot, Arundinaria, slags
rör, bambu. 2. rörsnår.

canicide [kei'nisaid] s hundmörd|ande, -are isht

om vägterrorjism, -ist, vägskräck. cannüery [kse'njari] s konservfabrik, -ing [-ig]

s konservering, canoodle [kanu:'dl] itr o. tr S kela [med], [-sme-ka[s],-] {+sme- ka[s],+}

canopy t. 3. spiseljkappa, -mantel, canteen 1. t. av. [lunch]bar: t. dry ~ marketen-teri utan spritservering. 3. t. av.
schatull med bordssilver (servis), cantharides t. spansk fluga. Cantuar. förkortn. för lat. Cantuarensis — of
Canterbury i ärkebiskopens av Canterbury namnunderskrift.

canvasser t. 3. agent, försäljare, cap II. 1. t. sport. äv. tilldela spelare lagets mössa; uttaga ngn till landskamp ko.
capacity 1. t. filled to ~ fullsatt, packad salong, jfr house I. 6. 4. t. effektivitet; carrying ~ bärkraft.



1. cape 2. t. doctor sydostvind i Sydafrika. cap[e]lin [kæ'plin] s zooi. lödda torskagn.

caps [kæps] förkortn. för capital letters. caption [kæpjn] I. s isht Am. överskrift, rubrik;

filmtext tiii bild. II. tr rubricera; kalla, caracul [kæ'raku:l, -kAl] s slags astrakanjskinn, -päls.

carburet t. ~ted hydrogen gas kolvätegas.

2. card 1. t. band. äv. karta med smärre artiklar; ~ index kortregister, kartotek; t. ~ vote slag» fullmaktsröstning i
fackföreningar ko: representantens röster lika många som antalet av de representerade;

have a ^ up o.'s sleeve t. ha ngt i bakfickan, cardan [ka:dn] a kardansk[suspension]; ~ shaft

tekn. kardanaxel. carded [ka/did] a angiven p& programmet, cardigan t. blusskyddare. care I. 3. t. take ~ of
yourself sköt dig ordentligt.

careerist [kari'arist] s karriärist, streber, carefree [ks'afri:] a bekymmerslös. car-fare [kcr/fsa] s [spårvagns]bilj ett,
avgift jfr car.

Carlton t. ~ Club Englands förnämsta konservativa klubb, carob [kæ'rab] s bot. johannisbröd[träd]

-öean, ~u-tree]. carom [kæ'ram] s Am. biij. karambolering. carrageen [kæ'ragi:n] s bot. islandsmossa, cara-

gheen, pärlmossa. carrier 1. t. ~ wave radiotei. bärvåg. 2. t. overhead ~ linbana, t. 5. behållare. 6. iak.
bacillbärare.

carry I. 2. t. Am. om tidning innehålla, publicera, ha [book reviews, weather reports]. 17. ** out t. tillämpa. II. 5.
t. ~ away om tåg ko springa, bräckas av. t. III. s 1. golfslags längd, slag [a short 2. område varöver kanoter kc

baras mellan vattendrag; bärande (transport) av båtar. 3. X skotthåll. ~-over [kæ'riouxva] s hand. prolongering,
betalningsanstånd till

nästa uppgörelsedag, cart I. 1. t. be in the ~ F vara distanserad (sla-
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chaser

gen); vara förlorad; we are in the ~ iT. nu är det förkylt, nu sitter vi där. carton [ka:tn] s slags tunn papp, kartong;
pappask. <vnage [ka/tanidj] s arkeoi. mumiekartong.

cartoon I. 2. t. större [skämtjteckning i tidning <tc. t. 3. film. tecknad film. III. t. teckna, cartridge t. 1... 2. rulle; a
o, offilm en rullfilm. 2. cash [kæj] 1.1. ~ carrier rörpost i affärer; ~ payment kontant betalning; ojpurchase
kontant köp; ~ register kassakontrollapparat; ~ short kassabrist i bank; [for] prompt o* extra kontant inom trå
dagar. II. t. [är. ~ t»],' ^ a note växla en Bedel [i mynt]. III. itr; /v in Am. göra upp [räkningen]; biidi. F dö. -audit
[-o:Mit] s kassarevision, /v-bookt. rough oj kassakladd, ^-department [-diparHmant] s kassa[avdelning]; head of
o, kassadirektör, sv-desk [-desk] S kassa där betalning »ker. *v»-0f-fice [-o'fis] s kassa lokalen, ^-receipt [-risigt]
s kassakvitto, cast I. 13. <v off t. tjpogr. beräkna [trycknings-]

omfånget av manuskript. Castaly [kcr/stali] s kastalisk källa, casualty 2. t. är. konkr.; /v insurance
olycksfallsförsäkring, catalogue 1.1. ~ raisonné beskrivande förteckning.

Catapult I. 1. t. äv. flyg v. II. tr Starta flygmaskin

med katapult, cat-burglar [kæ'tba:gla] s fasadklättrare, rig

inbrottstjuv, catch II. 3. t. kippa efter andan. <v-line [-[kae'tf-lain]-] {+[kae'tf- lain]+} s boktr. kustod[rad]. <v-
out [kæ'tfaut] s ertappande; streck i räkningen. /v-word 1.1, boktr. är. kustos, kustod; o, entry själva
uppslagsordet i en boktitel, caterpillar 1. t. [fjärils]larv. 2. t. caterpillar-traktor.

catfish [kae'tfish] s tool, havkatt. cattle-iicake [ka^tl keik] s foderkaka. -rustler



[-rAsla] s Am. boskapstjuv. cave-lldweller [kei'v|dwela], [--man[-man]sgrottmänniska;-] {+-man[-man]sgrott-
människa;+} äv. büdi. primitiv människa, vilde. caves[s]on [kæ'visn] s kapson Pa hästar, caviare t. I.... II. tr S
överstämpla tryck. C. B. E. [si:'bi:i:']= Commander (Companion) of the British Empire. C. E. t. av. = Church of
England.

cecils [seslz] s pl kokk. slags köttbullar.

ceil t. I. .. II. itr flygr. stiga högt. oJng t. 1.

. . 2. flygv. aeroplam uppnüeliga maximihÖjd [the o* or Woof of that machine]. celanese [selani/z] s slags
konstsilke. celebrate 1. t. av. itr. festa, cell t. 1. .. av. poi. [pTopaganda]cell; pi. ojs & arrest. 2. eiektr. cell,
element. 3. anat. blodkropp [red, white cellophane [se'lofein] s tekn. cellofan. censor I. 1. t. efter censor [dramatic
film oj; opened by the på brev: Passed by

central t. ~ heating centraluppvärmning; the Co, Powers Centralmakterna Tyskland o. Österrike; ~ school ung.
yrkesbestämd högre folkskola.

centr[e]ing [se'ntrig] S byggn. valvstomme provisoriskt underlag rid ralrbygge.

cerastes [siræ'sti:z] s zooi. afrikansk hornorm. cert [sa:t] s S säkerhet, ngt absolut säkert [a

dead ar. säker vinnare, certificate I. t. savings o,s slags obligationer motsvarande i viss m&n svenska
premieobligationer; ~ of age åldersbetyg, -ion 1. t. bevis. Cg. = centigram.

C. H. [si/ei'tj] t. = Companion of Honour tià.-

dare av Hedersorden, chain [tjein] I. t. 6. lantmätarkedja; s». mått= 22 yards. /v-gang [-gæg] s hopkedjade
strafffångar. sx/-gear[ing] [-giNa, -rig] * tekn. kedjeväxling. letter [-leta] s kedjebrev. -smoker [-smouka] s en
som tänder nästa cigarr på den föregående, en som röker i ett, 'inbiten rökare*. ~-store [-sto:] s Am. hand. filial,
butik ingående i filialsystem, chair I. t. 5. Am. F = electric ~ se electric. chamber 1. t. ~ athletics rumsgymnastik,
t.

/ved [-d] i sms. -pipig; six-o, sexpipig. 2. champ [tjæmp] s F = o,ion I. 3. champlevé [Jæ'mplavei] a o. s; oj
[enamel] [-grop-emalj^].-] {+grop- emalj^].+}

chance I. 2. t. take o,s taga risker. IV. t. <v o.'s arm F ta risken; and o, the ducks (it) P bur det sen må gå; i varje
fall. change I. 1. t. reiig. förvandla, omvända. 2. t. o, o.'s feet F byta om på fötterna, byta skor &c. III. 1. /v of
connections radio, omkopplare. 6. t. receive o* f& tillbaka vaxet. <v-over [tjei'n(d)30uva] s 1. övergång ti» nytt
system; /v switch teiegr. omkopplare. 2. omslag i läge &c. Channel I. 3. t. the Co, Fleet engelska kanalflottan. 5.
t. oj iron (bar) tekn. U-balk. chaparejos [tjaeparei'hous] s pl Am. cowboy's &e

läder|byxor, -overall, chaparral [tjæparæ'1] s Am. 1. [snår av] låg ek.

2. tätt törn Snår l allm.

chaps [tjæps] 5 pl—chaparejos.

chapter t. 3. Am. univ. filial av studentförening.

1. char t. F—charwoman.

character 5. t. lack of ~ av. hållningslöshet. charge III. 4. t. take o, F om «ak krångla och ställa tin olycka; o,
engineer maskiningenjör vid kraftstation; /v hand sektionsledare under arbets-förman. 8. t. ~ book (list)
polismyndighets förteckning över förseelser. 10. t. overhead (fixed) ojs företags fasta omkostnader, charity 3. t.
»v stamp välgörenhetsmärke. Charleston t. av. appell, slags dans. Charley t. 3. appell. F nattvakt, ahorse [tja:'-

liho:s] s Am. S 'träningsvärk', chart 2. t. diagram.

2. chaser t. 4. flygr. litet jakt[flyg]plan. 5. lättror-

lig tank.
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chatelaine t. 1. . . 2. slottsfru; tida. värdinna. 2. chatty [tjse'ti] s iud. lerkrus, vattenkruka, chaud-froid [Jou'frwcr/]
s kokk. aladåb, fågel &o i gelé.

chawl [tJo:l] s ind. stort hyresjhus, -kasern, check [tjek] III. t. 7. ~ ttp Am. undersöka, gå igenom i detalj, räkna.
IV. t. 3. Am. lyfta pengar på check. ~er t. 3. put a ^ on lägga kap-son på. ~-list [-list] $ Am. namnlista,
förteckning; vallängd, ^-room [-rum] s Am. förvaringsrum rar effekter. ~-row [-rou] 5 Am. rutrad av träd el.
sädeskorn. ~-Up [-Ap] 8 granskning, genomgång, räkning av ngt efter förteckning, chétfdite [tje'däit] s kem.
cheddit sprängämne, chee-chee [tji/tji:'] 3 ind. eurasier, halvblod; tillgjord engelska talad av eurasier.

cheese-straws [tjii'zstroiz] spl kokk. oststänger.

Cheka [tjei'ka-, -a] s ryska tjekan.

Chelsea t. ~ lloyal Hospital hem för krigsinvalider.

chequer-board [tje'kaboid] s schackbräde.

cherry I. t. bigarrå[träd].

Ches. förkortn. för Cheshire.

chest 3. t. get it of o.'s ~ S lätta sitt hjärta. Chew I. 1. t. ~ the rag (fat) & S hålla sig illa, klaga, knorra; dra fram
gammalt groll. ~ing-•gum [tfu(:)'iggAm] s tuggummi, chicie [tjikl, -i:] s chiclegummi mjölksaft av sapo-

tillträdet till tuggummi; äv. tuggummi, chief I. 2. t. of Staff & förste stabsofficer; of the General Staff stabschef
isht i in-dien. 3. t. in ~ framför allt, i synnerhet. Chill III. 1. t. hålla kött kallt i kylrum. 2. chin Am. SI.* prat,
samtal. II. tr tala med, tilltala.

Chinatown [tjai'nataun] s kineskvarterjet, -en

isht i hamnstad. Chinook [tji'nuk, tjinu:'k] s 1. tjinuk medlem av indianstam i västra Nordamerika. 2. [äv. ~ jarg
O»] tjinukspråket blandspråk av indiandialektor, engelska o. franska 1 delar av U. S. A. o. Canada. 3. fuktig
varm syd västvind I Washington, chintz t. äv. kretong.

chip I. 1. t. a ~ on o.'s shoulder Am. med förnärmat (utmanande, trotsigt, missnöjt) utseende; pl. *\*8 äv. torkad
spillning som bränsle [buffalo 'vä]. 3. pi. S pengar; buy placera pengar; pass in o.'s Am. S kola av. II. t. 5. F reta,
retas (driva) med. chirk [tja:k] tr o. itr; *>* up Am. F pigga upp,

bli uppiggad, gaska upp [sig], chiropractilic [kaiaropræ'ktjik] s iäk. kiroprak-tik, 'kotknackning'. -or [-a] s iäk.
kiroprak-tiker, 'kotknackare'. chirrup; -f ovanför raden utgår. 2. chit t. 1. .. 2. skuldförbindelse, -bevis för

smàskuid.

chital [tji:tl] s zooi. axis[hjort] i Indien, chlorinate [kloi'rineit] tr behandla (förena;

rena vatten) med klor; lime klorkalk. chock III. t. ^j-a-block fullpackad, proppfull [with, of].

chokje I. 3. t. -ing coil eiektr. dämpspole. III. t.

1. .. 2. eiektr. [äv. coil] sa -ing coil; ~ tube tekn. luftmunstycke ikarburator. t. 3. — cho-hing coil.

chokra [tjou'kra] s ind. pojke; tjänare, choky [tjou'ki] s I. ind. tull-, polisjstation &c.

2. S finka, arrest, häkte.

4. chop [tjop] Afr. I. s mat. II. tr o. itr äta. chop-chop [tjo'p tjo'p] adv pidgineng. fort, kvickt, chop-suey



[tfops(j)u(:)'i] s Am. kokk. slags köttstuvning i sesamoJja med ris, lök &c. 1. chord t. 3. nygv. vinges bredd,
chota hazri [tjou'ta ha/zri] 8 ind. lätt morgonmål.

chow [tjau] s 1. pidgineng. mat. 2. kines, ^-chow

I. t. äv. hundras. Chowder [tjau'da] S kokk. slags stuvning av ostron

(ilsk), skinka, lök &c.

Christian t. ~ burial kyrklig begravning, christiania t. s skidspon kristianiasväng. chromosome [krou'masoum] s
bioi. kromosom. 3. chuck [tj*Ak] s S mat; hard skeppsskorpa; fsj-ivagon Am. förrådsvagn vid nybyggar-färd
eller i läger.

chucker-out t. på kafé &c ordningsman, 'ut-kastare'.

chug [tjAg] s o. itr plums[a]; puttra[nde], [-smällande].-] {+smäl- lande].+}

church I. 1. t. Assembly engelskt kyrkomöte; parade a) korum; 6) 'kyrkparad', fasohio-nabei söndagspromenad
efter gudstjänsten; c) gemensamt gudstjänstbesök för förening. C. I. D. [si/aidi/] ttrtortn. tur Criminal
Investigation Department kriminalavdelnmgen. C. I. E. [sr/aii:'] = Companion of the Indian Empire.

cigar||-case [siga/keis] s cigarretui. -illo [siga-

ri/lo(u)] s cigarrcigarrett, cinch Am. 1.1, s 1. sadelgjord. 2. S fast grepp (tag) om ngt. 3. .. II. tr 1. fästa sadel med
ea: delgjord, fästa sadelgjord [av. ~ up]. 2. S få fast grepp om; klämma åt ngn. cine [si'ni] »rkortn. för cinema i
sms. biograf-, film- [^-art, r^-earner a, nu-jilm, ^-goer &c]. ~ma r. [vani. si'nima]. ~matograph t. I... II. tr o. itr
filma. ~matographic[al°] [^mætagræ'-fik. -(a)l] a kinematografi.sk, filmatisk, film-, ^melodrama £*melodra:'ma]
s filmmelodram, cinerarium [sinars'ariam] 8 urnnisch. cine-variety [si'nivarai'ati] s varieté med film. cinq[ue]foil
[si'rjkfoil] s byggn. fem pass. circs [sa:ks] s pl F = circumstances. circuit t. 6. [ring av] teatrar, biografer &c under

samma regim.

circulliate I. t. äv. utdela, -ation 1.1, utbyte [international ~ of films]. circumlocution t. the Office S nådiga
tågordningen, det byråkratiska maskineriet, circumstance 1. t. when special render this desirable når särskilda
skäl därtill föreligga.
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combustion

circus 2. t. plan. t. 3. Am. S oväsen, liv; spektakel. 4. X S aeroplaneskader. cissy [si'si] s Am. S förvekligad
(effeminerad) individ.

citation t. 3. Am. ärofullt omnämnande i officiell

rapport [hold jive Citroneiia [sitrane'la] s bot. Andropogon Nardus Slags

gräs; citronellaolja, gräsolja. city 2. t. ~ editor redaktör för handelsavdelningen i tiduing; "v man affärsman isht i
City; oj state fri riksstad, civics [si'viks] s pl samhällslära, medborgar-kunskap.

civil 4. t: ~ disobedience vägran att fullgöra medborgerliga skyldigheter, 'skattestrejk' i

Indien sa. politiskt kampmedel.

claim-jumper [klei'mdjAinpa] s Am. en som lägger beslag på annans inmutning.

1. Clamp II. t. klämma (trycka) ihop med krampor. ciarkia [kla:'kia] s bot. clarkia.

claro [kla/ro(u)] s o. a hand. ljus [cigarr], claro. class I. I. t. the lower ojes de breda lagren;

<x/ war klasskamp, classical t. ~ side latinlinje med grekiska, clean II. t. ~ bowled S slagen, ställd. III. 3. o, up F
förtjäna, 'göra' som vinst; göra kål på. ~ing [kli/nig] s tvätt; dry oj kemisk tvätt, clearance 2. t. tömning av



brevlåda, clearing 1. t. ~ hospital hjälp förbandsplats

för provisoii8k behandling av sjuka o. sårade.

cleavage t. 1. . . 2. urringning.

clerk t. 6. Am. [kla:k] F [butiks]biträde.

cleverhead [kle'vahed] s F snille, ljushuvud.

2. click [klik] S I. itr I. ha tur (flax), lyckas, få vad man vill [/'ve oj ed]. 2. ~ with råka på, träffa i rätta
ögonblicket; ~ for få [sig], råka ut för. 3. komma överens, göra upp; komma bra överens, dra jämnt, passa ihop;
bli kära i varandra. II. tr få, ha, råka ut för [we o,ed several casualties].

climb II. t. bestiga berg &c. ~er t. 4. biidi. streber, uppåtsträvare. clinch t. boxn. I. s clinch. II. itr gå i clinch.

III. tr 1. blockera motståndare genom att gå i clinch. 2. ~ the matter göra slag i saken. 2. clip III. t. 3. klatsch, rapp
med hand el. piska.

4. Am. F fart. cloche [kloj] s klockhatt, [av. ~ hat].

1. clock t. I. . . II. tr förse med silkesbroderi (pii).

2. clock t. I. . . II. itr; oj in (on), resp. ~ off (out) registrera ankomsttid till arbetet, resp. hemgång ined automatisk
tidtagare. III. tr ta tid för (på) med tidtagarur.

1. Close I. 1. t. ~ down stänga; ojd car täckt bil. t. 4. i* komma nära (inpå) fartyg. II. 6. t.

down stänga[s].

2. close I. 8. t. ~ call ? — o, shave (thing). 13. t. ~ finish hård slutstrid. III. t. 4. isht Skotti. smal ingång från gata
till bakgård, bakport. -up [klou'sAp] s Rim. närbild [äv. ^ picture].

cloth 1. t. äv. trasa rör putsning [shoe clou [klu:] s clou, 'klo', huvudnummer, -intresse, schlager; huvudtanke, -idé
i pjäs &o. clout I. t. 3. klackjärn. ClOX [kloks] S band. pl. av 1. clock. Clue 2. t. hållpunkt.

Cmd = command paper se Cd o. command. coaster t. 1. .. 2. karaffbricka av silver. 3.

fotstöd på velocipeds framgaffel.

coati ee t. 1... 2. kofta, -ing 1. t. hinna.

1. cock I. 1. t. äv. — woodcock.

cockalorum [kokalo/ram] s F petimeter; High

oj siaga hoppa bock. COCkü-hOrSe t. I. S hjälphäst i uppförsbacke. II. . . -pit t. 3. fiygv. sittrum, hytt. -tail-mixer
[ko'kteiljmi'ksa], -tail-shaker j/Jei'ka] s cock-tailblandare. cocotte [ko(u)ko't] s kokott, demimonde[dam]. co-ed
[kou'e'd] s Am. F kvinnlig studerande,

Student8ka i samskola, sam-college &c. ^UCatO

[ko(u)e'djukeit] tr uppfostra (låta gå) i samskola.

cognate I. t. ~ matters dylikt, cold I. 1. t. ~ air av. kyla; be ~ i gömlekar vara långt ifrån det sökta; get a p. ~ få
(ha) ngn i sitt våld; helt ha intagit (erövrat) ngn; ~ snap köldknäpp, t. 5. adv. Am. S utan förbarmande,
fullständigt, absolut fbe turned down ^-storage [kou'ldsto/ridj] s förvaring av livsmedel i kyljrum (-skåp); attr.
kyl-; room ky l rum.

cole-slaw [kou'lslo:] s Am. kålsallad, colleckers [ko'lakaz] s pl oxf. S = collections 5.

2. collect I. 2. t. ojing-business inkasserings-byrå: ojing-card insamlingslista, *vion 2. t. post. [brevlåde]tömning.
~ive I. 3. t. kollektiv- [bargain].

colleen [kolr/n] s iri. flicka. Collins t. S tackbrev efter besök. Colne [koun] npr.



colonliial I. t. av. kolonialvaru-. -ize I. t. 1. ..

2. Am. pol. utplantera vätfare, utplantera väljare i valdistrikt i partisytte.

coloratura [kolaratu'ara] s mus. koloratur, colour I. 1. t. the o, bar rasskillnaden isht i u.

S. A. ss. social el. juridisk faktor; oj scheme [plan för] färgsammansättningen av möblemang, blommor &c. 4. t.
with (under) the o,s under fanorna; ~ service aktiv tjänst vid armén. -wash [kA'lawo]"] s mai. färgad limfärg,
columnist [ko'lam(n)ist av. ko'liumist] s Am. tidningsman, isht redaktör för viss avdelning (spalt) av tidning,
combin ation 2. t. a oj oj circumstances flera (en serie) omständigheter, t. 5. motorcykel med sid vagn [av. motor-
cycle 6. ~

[loclc] kombinations-, säkerhetens, -e I. t. sammanfatta; be ojd 'with äv. ingå som led i.

combustion 1. t. internal o, engine förbränningsmotor; ~ chamber explosionskammare.
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come I. 1. t. let'em all S kör till då! låt gå då! 3. t. have ~ to stay bli permanent. 11. ^ back t. komma'till
medvetande igen; Am. om idrottsman åter vara med [i tävlingar], återfå sin form; bli populär (modern) igen
[Swinburne is coming back]) Am. S svara, ge svar på tal; ^ off om gas avsöndras; ha viss framgång, lyckas; Am.
S sluta, hålla mun; ~ out of that! S gå din väg! sluta [med det där]! ~-back [kA'mbæk] s 1. Am. S vedergällning;
svar [på tal] [he had no ^ to that], 2. återvändande; återinträde i tidigare ställning; isbt sport, 'come-back', ^-on
[kA'mon] s am. S bedragare; attr. svindel-, bedrägeri-, comfortilable 3. t. feel ~ känna sig lugn (trygg).

-er t. 3. trö«t[napp]. comic I. t. strip skäratteckningsjspalt, -serie. II. t. 3. F komiker på varieté, coming I. 1. t. av.
uppstigande, lovande: framtids-; ^ man blivande ledare (stjärna &c). Comintern [ko'mintsm] s komintern,
kommu-

nistinternationalen [the comitadji [komitse'dgi] s komitadji, politiska

väpnade band l Balkanstatern*. command III. 1. t. ^ paper officiell (kunglig) skrivelse till parlamentet [vani.
förkortat Cd «i. Cmd och följt av n:r]; ~ performance teater- &c föreställning på kunglig order. 3. t. the higher o*
överbefälet. Commem. commemoration. commemoration t. ~ booklet festskrift, commend 2. t. rea. av. tilltala,
förefalla ngn tilltalande (riktig, lämplig), commentator t. 1. .. 2. radioreporter, commercial I. t. ~ room
handelsresandes provrum

på hotell.

commissar [ko mi sa/] s sovjetkommissarie, ^iat

t. 1. . . 2. sovjetkommissarint. commission I. 5. t. buying inköpanämnd. Commit 7. t. ~ o. s. ta ställning: ^ted
bunden, common I. 3. t. ~ shares stamaktier; ~ stock grundfond. II. 4. t. in ~ with liksom, ^er 2. t. First talman i
underhuset, commotion 2. t. tumult.

communiücate I. 1.1, tillställa, -ty t. 7. ~ centre större samlingslokal, slags 'folkets hus'; ^ singing (mot/g)
gemensam sång, allsång, companionate [kampae'njanit] a; ~ marriage samman boende, -levnad,
samvetsäktenskap, company 4. t. get o.'s ^ bli kapten; ^ sergeant-

-major fanjunkare. 5. t. företag, compartment t. 4. poi. del av lagförslag som behandlas för sig med
tidsbegränsning; attr. delbehandlings- [principle]. compensation t. workmen's /v» olycksfallsersättning för
arbetare, compère [ko'mpeo ei. fr. utt.] s conférencier vid

kabaré &c.



competition t. ^ in armaments kapprustning, complex II. t. 1... 2. psykoi. komplex [inferiority rw, sex

comply; t. ~ with requirements uppfylla fordringarna.

component II. t. isht del av wi, cykel [a rsj-built

machine]; organ, compress I. 1. t. ^>ed air tryckluft. ^ion 1. t. ~ stroke kompressionsslag i motor. ~or
[kampre'sa] s kompressor pà bii &c. comptometer [kom(p)to'mita] s siags räknemaskin.

compulsüionist [kampA'lJanist] s ivrare för allmän värnplikt, -ory t. ~ education obligatorisk skolgång, skolplikt,
comrade t. framför namn [medlems]kamrat i fackförening, parti &c.

Comstockery [kr/mstokri] s Am. obskurantism i koustupptftttning, pryderi, skuggrädsla för realism. 4. con [kon]
Am. F I. « förkortn. för confidence;

attr. bond fån gar- f game, man]. II. tr lura. conation [konei'Jn, kou-] 5 uios. ung. vilja till

handling, concede t. 1. .. 2. sport. S förlora spei, concentration t. ~ camp koncentrationsläger, concerned 2. t. be
with av. ha (taga) befattning med.

conciliation 1. t. ~ board förlikningsnämnd i

rbetstvister.

concoction 1. t. anrättning, concrete I. 2. t. saklig; positiv. II. 2. t. armoured (reinforced} ~ armerad betong,
condition I. 2. t. förutsättningar. II. t. 7.

bringa ngt i gott skick; få form på, få i form. conduct I. 3. t. book, <s*-sheet anmärkningsj-

bok, -lista över skolpojke, soldats förseelser. II. 1.

t. ^ed tour sällskapsresa. ~ance [-[kandA'k-tans],-] {+[kandA'k- tans],+} ~ivity [kondakti'viti] s fy3.
ledningsförmåga.

conduit t. [lednings]rör rar elektriska ledningar; underjordisk kanal for kontaktledning för spårvagnar

&c; ~ system underjordiskt kontaktlednings-sy Rtem; of pipes rörledning, confabulation t. överläggningar,
confidence 1. t. question of ^ kabinettsfråga;

vote of -v. förtroendevotum. confident I. 1. t. adv. ^ly av. med visshet, conflict I. t. of opinion
meningsskiljaktighet,

motsättning, conformity t. in ~ with under iakttagande av. congeal t. om blod stelna, koagulera, conjure II. t. a
name to ^ with ett namn som

kan åstadkomma underverk. 2. conk [kor)k] itr F om maskiu &o börja gå dåligt, krångla, gå sönder, strejka,
stoppa [av. Oj out]

conniption [kani'pjn] 5 Am. S hysteriskt (rase-

ri-)anfall [oftast ~ fit].

conscience t. upon o.'s ~ försäkran på heder och samvete.

conscriptilionist [kanskri'pjjanist] s anhängare av allmän värnplikt, -ive [-tiv] a värnplikts-, consider I. t. 6. anse,
hålla före; tro. ^able ',. I. ..II. s Am. F åtskilligt, betydligt, en mängd
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cotton-tail

[o/*]; a o, of a trade en ansenlig handel. *vate



2. t. human, nation 5. t. nu t. consommé [fr. utt.] s buljong, consommé. consonant II. t. ~ shift ljudskridning.
constable 2. t. ståthållare, constriction t. förträngning.

construction 1. t. tillverkning; ~ train arbets-,

materialjtåg vid järnvägsbygge, consulting-room [kansA'ltigru(:)m] 5 mottagnings-, rådfrågningsjrum.
consumllable [kansju:'mabl] I. a som kan konsumeras, avsedd för konsumtion, konsumtions-. II. s konsumtions
artikel, -vara. -ption

3. t. ~ test bränsleförbrukningsprov på bii &c. contact t. 1. t. sliding ~ eiektr. släpkontakt.

2. läk. äv. eventuell smittobärare på. grund av kentakt med sjuk. ^-breaker [ko'ntæktbreiNka] s eiektr.
kontaktbrytare. container [kantei'na] s behållare för styckegods,

förvaringskärl, contamination t. 1. . . 2. hopslagning, sam-manarbetning av två el. flera noveller &o i en. 3. språk
v. kontamination. contemplate 4. t. ifrågasätta; tilltänkt,

eventuell. 1. content 1. t. äv. halt av metall i malm. contiguous t. äv. intill varandra liggande. Continental II. t. 1.
.. 2. Am. S äldre sedel, som snabbt deprecierades; not worth a ~ inte Värd ett pinal (dyft), contingency 4. ~ fund
t. delkrederefond. continuity t. ~ clerk (writer) aimtextförfattare

som sammanbinder scenerna l en filmberftttelse, -OUS t.

~ voyage isht resa (försändelse) ti 11 krigförande via neutral makt. contraceptive [kontrase'ptiv] a o. s [-
preventivmedel].-] {+preventiv- medel].+}

1. contract 2. t. ^ note avräkningsnota, fondnota. t. 4. ~ [bridge^] kort. kontraktsbridge.

2. contract II. 1. t. ~ out of=*s* o. s. out of se /. /.

contradict t. äv. absoi. säga emot \always contraption t. anordning, apparat, manick, moj. contrasty [kantra/sti] a
som uppvisar starka

kontraster t. ex. av ljus o. skugga på fotografi, contribute 1.1. ~ o.'s support lämna [sin] medverkan. -ion t. as a ~
to som ett bidrag till (led i).

control I. 1. t. bestämmanderätt, t. 3. biltävling &o kontrollstation, -sträcka]. 4. kontroll-, styr-, reglerings|apparat
av olika slag isht i flygmaskin, bil &c; ~ (Column, lever)~\

flygv. styrspak; surface roderytor; ~ wires roderlinor; air ^s styranordning; engine motorreglage, contumely t.
[san. kantju:'mili, kon-], conversion 3. t. om myntslag omräkning. 2. convert t. 6. Rugby fotb. ~ a try sparka
bollen

i (göra) mål. convey 4. t. låta förstå. ~or [-a] s transportör; belt ~ remtransportör.

cony t. band. kaninskinn.

2. coo [ku:] interj P håhå! pytt! jo jag tackar!

uttr. förvåning el. tvivel.

cook [kuk] II. t. 3. S Utmatta löpare &c, isht i pp. ^•general [-dge'n^ral] s [kokerska och] ensamjungfru. tv-house
t. av. fältkök. ~ing t. matlagning, ^ing-box [-igboks] s koklåda. coolller t. 1. .. 2. S fängelse; isht cell för
våldsamma. -til [ku:l|)] s skämts, kyla, svalka, coon t. 4. F neger; ~ song negerjsång, -visa. co-op [ko(u)o'p] F för
co-operative. co-ordinate II. t. <^d gemensam. 2. cop I. t. 1. .. 2 kap, byte [a fair no

inte mycket värd. Copec [kou'pek] förkortn. för Conference on Christian Politics, Economics and Citizenship.
copper-top [ko'patop] s S rött hår; rödhårig person.

copy [ko'pi] II. t. 3. skoi. skriva av granne, fnska [efter] av. itr. ^holder t. 1. . . 2. pappersbärare på skrivmaskin.
3. manu^kriptläsare vid korrektur-läsning. ~ing-paper [-igpei'pa] 5 kopiepapper. "Jng-press [-igpreV] s
kopiepress. paper [-peiNpa] s konceptpapper, cordon t. I. .. 2. t. ~ bleu skämts, mästerkock.



t. II. tr avstänga medelst kordong. corkiler t. 1. .. 2. av. hejare, baddare, -ing [ko/kig] a isht Am. S utmärkt,
förträfflig, väldigt fin (stor), corn I. 3. t. jfr många sms. t. ex. o*-field Engi. sädesfält; Am. majsfält, corner I. t. 5.
fotb. &o hörna, cornet t. 3. glass-strut.

Cornish t. ~ boiler tekn. Cornwallpanna; the <"v

Riviera sydvästligaste England, corporation 1. t. ~ houses kommunala bostadshus.

correct II. 1.1, the ~ card av. = the ~ thing jfr 2.

/vitude [kare'ktitju:d j s korrekthet i beteende, correspond 4. t. <>*ing member korresponderande ledamot i lärt
samfund. ~ence 3. t, ~ card korrespondenskort; ~ school korrespondensinstitut; inward (outward) /v» post.
ankommande (avgående) post. corridor t. ~ train genomgångståg. corrugate 1.1. board wellpapp, coryphée
[ko'rifei] s premiärdansös, cosh [koj] s S käpp, påk med biykuia, mankill. coslettize [ko'zlataiz] tr göra rostfri,
cosmopoiis [kozmo'palis] s världsstad; kosmopolitisk stad. Cossack t. 1. .. 2. pi. co,s hand. byxor, cost II. 1. t. fr
st ~ tillverkningspris, anläggningskostnad; at o, — at prime cost; at all r\jS—at any cost; ~ accountant (clerk)
bokförare över omkostnadskonto i affärsföretag, ekonomibokhållare. ~ing t. 1. . . 2. [-produktionskostnader]-]
{+produk- tionskostnader]+} äv. i pl. cotoneaster [kotou'niæ'sta] s bot. oxbärsbuske, cotton-tail [ko'tnteil] s zooi.
Lepus syivaticus amerikansk kanin.
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Couéism [ku:'e(i)izm] s couéism, slags självsuggestion till hälsa &c. council 2. t. School [äv. Provided School]
kommunal skola, 'landstingsskoia' folkskola som tillhandahålles av lokal skolmyndighet [mot*. Voluntary [non-
provided) School]; the British CfK» engelsk institution för kulturpropaganda o. internationellt samarbete. <v/lor
t. av. stadsfullmäktig &a [ =town 2. count I. 1. /x/ out t. av. lämna ur räkningen.

III. 2. t. take the ~ boxn. bli uträknad, counteril-motion [kau'nta|moujn] 8 kontraproposition. -shaft [-Ja:ft] « tekn.
transmissionsaxel. -weight [-weit] s motvikt, count-out t. 1. .. 2. boxn. uträkning, country 2. t. God's [own] ~ U.
S. A. el. del därav; of o.'s ~ in|hemsk, -ländsk. ~-bred [-bre'd] a [upp]född på landet, <N<-house t. villa på landet.

coupé 1. t. kupé slags täckt vanl. tvåsitsig bil.

course I. 7. matter of ^ t. a) .. b) alldaglig

företeelse; of ~ t. (F äv. biott court I. 6. t. the ^ circular hovnyheterna i tidning. 7. out of ^ t. genom förlikning,
courtesy 1. t. tillmötesgående [by the <v of]. cover I. 1. t. ^ed wire omspunnen ledning. 6. t. av. avse. 10. t. in äv.
täckt. t. 11. tidn. lämna reportage över, referera möte &c. II. 1. t. take ~ & taga betäckning [av terrängen]. 2. t.
ytterring, däck. cow-llgun [kau'|gAn] s F tung fartygskanon, -hand [-hænd]s Am.ko|vaktare,-herde, -punch-er [-
pAn(t)Ja] s km. —-boy. 1. crab I. t. 6. F klander; fel hos ngt, invändning som man kan göra. II. t. 3. hindra, obst-
ruera, lägga hinder i vägen för; av. förfuska, fvber [kræ'ba] s kritisk person, klandrare, felånnare.

crack III. 2. t. Am. av. yttrad elakhet, 'glosa'. 5. t. open the window à ~ öppna fönstret lite lite grand (på glänt).
~er-5. t. Swedish <^s knäckebröd, ^er-box [kræ'kaboks] s Am. käxlåda. <x<erjack [krse'kadjsek] Am. SI. s finfin
sak, ngt 'extra'; förfärligt styv (skicklig) person. II. a utmärkt, prima, finfin, craft 3. t. ~ union ung. fackförening
av hantverkare; arts and konstslöjd, rvsman t. yrkesskicklig arbetare, svsmanship t. fine ~ konsthantverk.

1. crank [krægk] II. 3. t. [av. ~ up], ^-case [-keis] s tekn. vevhus. ~-pit [-pit] s tekn. vev» gång. "u-shaft 1. t. ~
hearing vevlager.

1. crash I. t. 4. om flygmaskin störta; biidi. falla; krascha anansieiit. II. t. skada ei. förstöra flyg. maskin i
landningen, /\,er t. 1.1, dånande slag; biidi. dråpslag; krasch. 2. objuden gäst.



2. crawl II. t. 1. .. 2. krål simning [av. ^-stroke]. ~er t. 3. krål|are, -simmare. 4. pi. slags overall ror småbarn. 5.
slags traktor.

crazlle II. t. ifs the ~ det är förfärligt populärt (eftersökt, modernt), det är skriket för dagen (sista skriket), -y 2. t.
F av. ytterst iv-

rig [about a th.; to do; that], -y-pavlng [-[krei'zi-peiNvig]-] {+[krei'zi- peiNvig]+} s gång av oregelbundna
stenplattor med växter emellan, -y -quilt [krei'zikwilt]« lapptäcke, cream IV. t. 3. röra, vispa sooker o. smör, agg
&c tills det blir vitt. 4. stryka in huden med hudkräm. ^ery t. ~ butter mejerismör. crease II. t. 1. .. 2. S berusad,
creation t. 4. sömnad kreation, ny modell, credit I. 3. t. trade varukrediter. t. 4. Am. skol. univ. betygsjenhet, -
poäng motsvarande en kursenhet [45 are required]. crime-sheet [krai'mji:t] s X straffregister över

militära förseelser.

criminal I. 2. t. ~ register straffregister; ~

sexual pervert sedlighetsförbrytare, cripes [kraips] interj P ror Christ; [6#] o,/ för

sjutton! min liv! cripple t. III. itr halta, linka [along]. crisp II. t. 1. .. 2. ngt alltför hårt stekt (fräsigt).

3. pi. rostade potatisflingor, criss-cross [kri'skro(:)s] t. I. 1. t. [löpande] i kors (på tvären) pattern], 2. om pers. &c
kinkig, retlig, knarrig. 3. adv. biidi. på tvären, stick i stäv, på tok [things go II. s. 1. korsmönster, nätverk. 2.
stridighet i syfte; virrvarr. III. tro. itr 1. överdraga med (bilda) korslinjer. 2. [över]fara kors och tvärs, criterion t.
~ numeral karaktärstal. critical c) t. brydsam [situation]. croak II. t. 1... 2. Am. S döda. croc [krok] s F rar
crocodile. 1. crock t. III. tr mest i pp. ^ed skadad, oduglig. ~y [kro'ki] a bruten, skröplig, oduglig; söndrig.

Cro-Magnon [kroumse'njan ei. fr. utt.] a Cro-Mag-no n-ras &c.

crook I. 4. r. F svindlare, skojare; ofta förbry-

tarelement. ~ed I. 1. t. sned. crooner [kru/na] s vissångare, crop I. 4. t. county ~ kortklippt hår som en straff-

fånge [eg. county jail cross-llaction t. genstämning, -bar t. tvärstycke, -purpose; be at t. syfta åt olika håll. -
question 1.1, o-s and crooked answersiek frågor och svar. •section [kro(:/sse'kJn] I. s tvärsnitt. II. tr visa i
tvärsnitt, -tie [-tai] s tekn. tvärband; järnvägS8yll. croöton [fr. utt.] s kokk. brödtärning, crowd I. 1. t. would
(might) pass in a ^ F det [lilla felet] skulle ingen märka, det är ingenting som gör något; ~ psychology
mast»psykologi. III. 1. be <^ed t. om gata vara livligt trafikerad.

CrOWn III. t. 5. tandl. Sätta guld- ào krona på tand,

crucifixion t. 1. .. 2. X S fastbindning ss. straff.

cruciform t. ~ church korskyrka.

crude 1. t. ~ oil råolja [av. subst.

cruiser t. ~ weight boxn. lätt tungvikt 73—79 kg.

crumple II. t. 1. .. 2. midi. falla, duka under,

svikta [ofta ~ up]. crush I. 4. t. av. stuka, förkrossa, tillintetgöra.

oj whole title-word 0 adverb regular $ rare ifcc military «£> marine F colloquial P vulgar S slangcrust

— 1013 —

date

III. 1.1. have {get) a oj on S bli förtjust (kär, tokig) i. 2. t. F mängd. t. 4. Austr. smal inhägnad gång fdr märkning
av boakap.

crust I. t. 5. S fräckhet, 'panna', cry III. 3. t. jollow in the ~ följa med strömmen, vara bland eftersägarna. cryolite
[krai'olait] & minor, kryolit. crystal I. t. av. i radio receiver, ~ set, receive on a äv. kristallkula ror läsning av



framtiden; F äv. inblick i framtiden. "Jize t. oj d fruit konserverad frukt. C. S. I. [si:'esai'] förkortn. för
Companion oj the

Star of India. cub I. t. 3. 'vargunge' I scoutrörelsen [ = wolf-oj]. cubby [kA'bi] s liten trevlig plats (håla), krypin
[oftast oj-hole; a little oj of an office]. cuckoo t. III. a S tokig, snurrig, vimsig, flugig, cuddlllesome [kA'dl|som],
-y [-i] o trevlig (lockande) att kela med, läcker, rar, behaglig; kelig, smeksam, cuff-llbutton [kA'f|bAtn] s
manschettknapp, -link

[-lirjk] s manschettknapp i form av länk. cully [kA'li] s S 1. kamrat. 2. enfaldig (lätt-

lurad) stackare, cultic [kA'ltik] o kultisk, kult-, religiös, cultural t. kultur-. Cum b. förkortn. för Cumberland.
Cumbrian [kA'mbrion]^ invånare i Cumberland, cumshaw [kA'mJo:] s pidgineng. gåva, dusör;

dricks[peogar]. CUP II. t. 1. . . 2. golf slå klubban i marken. Cupid I. t. oj's bow amorbåge. cupper [kA'po] s oxt.
univ. S serie [av] college-

matcher om vandringspokal, curator t. 1. .. 2. [kju'aroto] Skotti. jur. förmyndare.

1. cure I. t. 4. vulkanisering av gummi. II. o. III. t. vulkanisera[8]. curious t. 4. i bokhandelskatalog erotisk;
pornografisk, curl III. 4. t. bladrullsjuka, curling pins [ka/liqpinz] s pl papiljotter. curragh [kA'ra] s i*i. myrmark,
moras; the Co,

nära Dublin med kapplöpningsbana o. militärläger.

currenilcy 5. t. ~ note sedel isht i £och 10 s. -t I. 2. t. deposit on oj account av. insättning uttagbar vid anfordran.
II. 2. t. alternating oj (förkortn. A. C.) växelström; direct oj (förkortn. D. C.) likström, curtain-call [ks/tnko:!] s
aktörs inropning. curvllature t. buktning. -e II. t. ~c? äv. båg-

formig, svängd, cushioned [ku/J(i)nd] io cushion II.; adj. om röst

&c [silkee]len, sammetsmjuk, cushy t. 1. .. 2. ofarlig [wound]. cusp 1. t. byggn. näsa.

cut I. 8. t. ~ o.'s eye Midi, börja få litet förstånd (omdöme). 9. t. ~ rates isht Am. nedsatta (reducerade) taxor
(priser). 16. ~ away t. förtunna; ~ out t. sluta med ngt; bryta, koppla av elektrisk ström. t. 17. om jord ge, av-

kasta. II. 9. t. oj back mm. gå tillbaka [i tiden] till tidigare scen, göra en återblick; ~ in t. köra emellan [mötande
bilar]; tjuvlyssna p& telefon; 'rycka in' i dans, ta dam (kavaljer) från dansande; ~ out t. om motor koppla ur. III. 1.
t. klippning [a hair 6. t. cold kokk. uppskuret, smörgåsmat. <v»-back [-[kA't-bæk]-] {+[kA't- bæk]+} s mm.
återblick scen med tidigare handling, cutcha [kA'tJo] a ind. enkel, dålig; provisorisk;

om tegel soltorkad, cutile t. 1. .. 2. Am. F söt, näpen, -ie [kju/ti] s

Am. S duktig (listig, smart; av. söt) flicka. CUt-lioff t. 3. automatisk slutaie i filmprojektor. -OUt t. 1. .. 2. spjäll i
bli. -price [kA'tprais] s attr. ~ shop ung. 'epaaffär', varuhus, -throat t. attr. bildl. mördande konkurrens &c;
träkarlsbridge &c. cycle I. 1.1, fys. takt [four-oj engine]; eiektr. period av växelström; of operations arbetsperiod,
cystitis [sistai'tis] s läk. blåsinflammation, cytölogy [saito'ledji] s Moi. cytologi, cellära. Czecho-Slovakia
[tJe/ko(u)slo(u)væ,kio, äv. -var'kio, -vei'kio] npr Tjeckoslovakien.

D.

Dadaism [dei'dsizm] s dadaism.

daffodil t. ofta betraktad som nationalblomma för Wales, daffy [dæ'fi] a S dim. se daft [on, over]. daily I. o. II. t.
[jungfru] som går till och från [we had a o, [#iW]]; a ~ governess en guvernant som går till och från arbetet var
dag.

daisy t. 1. .. 2. S ngt i sitt slag förstklassigt (prima, finfint) ofta attr. ~-cutter [dei'zikAto] s sport, a) travare som
icke lyfter fötterna tillräckligt; b) boll som går helt nära marken, 'gräsare'. daltonism 1.1... 2. skoi. Balton-
system[et],



slags arbetsskolesystem, dame 3. t. [Do, Grand Cross, Do, Commander,

Doj Companion damfool [dæmfu:'l] F I. s 1. tokstolle, dåre. 2. dårskap, galenskap. II. a dåraktig, tokig, vanvettig,
idiotisk, dammar [dse'mo] s dammarharts, dancing-floor [da/nsigflo:*] s dansbana, dandy II. t. 1. t. stilig [« ~
desk]. 2. Am. F

fln[fin], utmärkt, förträfflig, dapple II. t. ojd sky himmel med strömoln. darken II. 1.1, mörklägga. 2. t. förvilla
[cotinsel]. dart I. 1. t. pi. ojs av. pilkastning apei. dash III. 4. t. milk with a ~ mjölk med en liten tillsats kaffe.

2. date I. t. 4. Am. F ngt uppgjort (bestämt) för viss tidpunkt; avtalat möte &G, upptagenhet på visst (annat) hån
(=appointment 2.); have a oj skola träffa ngn, skola bort, vara upptagen [av annat] [/ can't come to-night; I've got
a oj]. III. t. 3. om stil, åsikter &o kunna fixeras till tidpunkten, 'förråda årgången', vara föråldrad (antik).
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detachment

datum t. utgångspunkt, day 1. t. ~ to ~ loan dagslån. daylight 1.1. I am beginning to see ~ nu börjar det ljusna (ei.
närma sig slutet) om stort långvarigt arbete-, «»-saving dagsljusbesparing isht genom särskild sommartid. D. B.
E. [di:'bi:i:'] förkortn. för Dame of the British Empire se dame. D. C. [di/si/] = direct current eiektr. likström,
dead I. 1. ~ men t. (marines); t. ~ end slutpunkt; ändstation på bibana; ~ line gräns (linje) som icke får (kan)
överskridas; ~ man's handle död mans grepp på elektriskt tåg; ~ wire icke strömförande ledning. 5. t. molande,
mol-värk &o. 7. t. ej aktuell. 8. t. ~ ground fort. död vinkel, obestruket rum [likaså water]; ~ wood F gammalt
skräp. III. 1. t. alldeles [~ right]; stop tvärstanna. 2, deal I. r. o. t. 3. F affärstransaktion], spekulation; av.
ohederlig affär, politisk &o kohandel; uppgörelse, överenskommelse i aiim. [our latest ~ with the French], 4. nytt
politiskt program, förslag till nyorganisation, eg. giv[en] [Roosevelt's new III. 2. t. ~ with »iv. handlägga, bereda
ärende, dean t. 3. univ. college ~ funktionär (docent) med bl. a. disciplinär myndighet.

deb [deb] s F kvinnlig debutant.

debt t. ~ collector inkasserare av fordringar. ~or

1. t. ~ countries låntagande länder, debunk [dirbA'qk] tr F beröva ngn hans gloria, flytta ned från piedestalen (på
jorden) [the present fashion of n^ing great men]; förkasta, göra rent bord med [theories]. debus [di:bA's] itr S
stiga av (avlastas) från

omnibus el. annat motorfordon.

decasualize [di:kæ'zjuolaiz] tr; ~ labour göra slut på användningen av tillfällig arbetskraft.

Decathlon [dekæ'})bn] s sport, tiokamp, decelerate [dirse'loreit] tr minska hastigheten

av, sakta; äv. itr. sakta farten, decency t. ~ forbids förbjudet att här orena, decide II. 1. t. ~ on [for) av. välja. <x,d
t. avsevärd [improvement]. decision 1. t. prövning.

deck I. t. 1. . .; double-^ed tramcar spårvagn i två våningar. 2. isht Am. kortlek. ~-chair [de'ktjeo] s däcksstol;
fäll-, trädgårdslstol. declare II. t. 3. kricket: sluta en innings i förtid [eg. ~ an innings closed (at an end)]. decode
[di:kou'd] tr dechiffrera, tolka, decohere [diiOkohi'a] tr o. itr eiektr. upphäva

kontakten inom [kohärern]. döcolletage [de(i)ko'lta:3 ei. fr. utt.] s dekollet4e-ring, -age.,

décor [fr. utt.] s [isht scen]dekor, dekorationer, utstyrsel.

dedans [di/dæns «i. fr. utt.] s åskådarläktare

vid tsnniaplan; the ~ åskådarna vid tennismatch.

deep I. 1. t. ~ breathing djupandning.



default III. 2. t. ~ed bonds ekon. nödlidande

obligationer, defective I. t. ~ china utskottsporslin, defence 1. t. ~ corps skyddskår, defend I. 1. t. [against, from],
2. t. ~ proceedings svara. 1. defer t. ~ indefinitely ställa på framtiden; n^red payment avbetalning [the r^red
payment system]; ~*red rate lägre taxa för icke brådskande telegram, definüed t. ill o»svävande, -
itct.positivfrcsw^s]. deflatlle t. 1. .. 2. ekon. eg. 'nedblåsa', återställa valutas värde (köpkraft); äv. itr. undergå
deflation; arbeta för (söka åstadkomma) deflation, -ion [diiOflei'Jn] s geoi. ekon. deflation, -ionist [di:
(')flei'Janist] s anhängare (förfäktare) av deflation.

defrost [di:(')fro(:)'st] tr tina upp fruset kött &c. degression [digre'Jn] s 1. nedgång. 2. ekon. degression i
beskattning med lägre skattefot för låga inkomster. -ive [digre'siv] o degressiv skatt, dekko [de'ko(u)] s & S titt
[we had a «-]. delicatessen [de^likate'san] s pl eg. Am. 1. delikatesser, konserver; färdiglagad mat av olika slag.
2. matvaruaffär med färdiglagad mat shop]. deliver 4. t. ~ the goods se good III. 4. delouse [di:(')lau'z] tr avlusa,
démodé [de(i)mou'dei] a omodern, föråldrad, demoralization t. förvildning. dental I. t. ~ surgeon legitimerad
tandläkare, department 1. t. ~ store eg. Am. stort varuhus, deplane [dr.Oplei'n] itr stiga ur aeroplan, gå i

land, landsättas, deportee [di:(/)po:ti:/] s en deporterad, deposit II. 2. t. demand tillgodohavande på checkräkning;
~ on ~ insättning med uppsägningsrätt. ~-slip [dipo'zitslip] s hand. inlånings-, insättningsjkvitto. depression 4. t.
lågkonjunktur; konjunkturförsämring; kris[tid]. depth t. ~ charge slags flygbomb som exploderar

under vattnet, minbomb. deputy 2. t. ~ chairman vice ordförande; ~ lieutenant ung. vice landshövding,
'underståthållare'. t. 3. föreståndare för natthärbärge.

derate [dr.Orei't] tr o. itr minska skattebördan [för].

Derby II. t. 1. .. 2. d^ Am. F plommonstop, derogation 1. t. avvikelse, derrick t. 1. . . 2. borrtorn över oljebrunn,
desensitise [duOsCnsitaiz] fr fotogr. desensibili-sera, göra mindre ljuskänslig (okänslig för ljus).

desiccator [de'sikeita] s tork apparat, -skåp. design III. 3. t. &v. konstruktion, desirltabie t. lämplig, idealisk;
åtråvärd, -e I. 1. t. leave much to be ^d lämna mycket övrigt att önska, vara ett missförhållande, destitute t. be ~
of äv. lida brist på. detachment 3. t. kylig objektivitet.
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double-cross

detector t. 1. . . 2. teiegr. detektor.

detention 2. t. ~ barrack i* arrest.

détenu [rr. u«.] s person som kvarhålles i häkte,

en häktad; isht politisk fånge i Indien, de Valera [davoli'ara] npr. devaiuliate [diuOvæljujeit], -e [-] tr nedsätta i

värde, devalvera, devetop I. 1. t. be ojed av. växa upp, uppstå. 2. utbilda, utveckla, få [a jever]) förete [a
tendency]. ^ment 1.1, är. tillväxt, utbyggnad, devilish 1. t. infam.

dewan, diwan [diwa/n] s ind. finansminister;

förste minister i infödingsstat. D. F. C. [di/efsr/] förkortn. för Distinguished Flying Cross. D. F. M. [di/efe'm] =
Distinguished Flying Medal. dharma [da/ma, da/ma] s iud. dygd[en], det

rätta handlandet; lagen för buddisterna. diamond I. 1. t. show o.'s o,s F visa vad man

duger till; a oj rule en gyllene regel, diaphragm 1. t. membran. 2. t. rotogr. bländare, diathermy [daia^a/mi] 5 iak.
diatermi, djupvärmebehandling, dice III. t. 3. kokk. skära kött i små tärningar, did® [dai/do(u)] s Am. F
krumsprång, upptåg,

konster [cut [up] diet-shest [dai'atjirt] s dietlista, matordning



på ojukhus &c. diff [dif] F förkortn. för difference. difference I. 1. t. mellan[av]gift. different t. S av. säregen,
ovanlig; 'förnämlig'.

'v.ial 2. t. o» test kem. skiljeanalys, diy II. t. 3. F ha bostad, bo [with a p.]. 4. ~ in grava ner sig i skyttegrav, sätta
sig fast. digest III. t. om pers. smälta maten, ^er 3. t.

[sulfit]kokare. digger 2. t. F isht under kriget austral ier, -isk

soldat; nyzeeländare. dihedral [daihi/dral] a med (infattad av) två

plana ytor; ~ angle isht aygv. planvinkel, diliy [di'li] a F = delightful. dinkum t. I. . ., äkta; ~ oil rena rama
sanningen. II. s arbete, jobb, k nog. dint I. 1. by oj oj t. med uppbjudande av. dip I. t. 9. oj the lights blända av.
dippy [di'pi] a S galen, vansinnig, vriden, direct III. 1. t. ~ current (förkortat D. C.) eiektr. likström, atonal
[dire'kjanal] a 1. ledande, lednings-. 2. radio. pejl[ings]-: ^ message pejl-signal. *x/ion-finder [dire'kjnfainda] S
radio, pejiapparat. nwor 1. t. filmregissör; financial o, ekonomichef, dirtli-track [da/ttræk] s sport, jordbana, -y; +
utgår.

disaffiliate [disafilieit] tr upphäva förenings anslutning till större sammanslutning, skilja från [-förbundet],-]
{+för- bundet],+} disallow 1. t. ogilla [complaints]. disamenity [di sam i/ni ti] s olägenhet, obehag, disassemble
[disase'mbl] tr ta (montera) isär, plocka sönder.

discard t. I. . . II. [äv. di'skccd] s förkastande, utmönstrande, övergivande; avsked; av. av-lagjt (-da) kort.
discount 4. at a oj t. till underkurs, discredit IL 2. t. blamera. discretionary t. ~ punishment disciplinstraff,
dishonour II. 3. t. protestera vaxei. disinterested t. 1. .. 2. ointresserad, disiodge I. t. »rycka loss. dismiss I. 3. t.
avföra.

dispatch III. 1. t. ~ note post. varuanmälan. dispute III. t. konflikt [labour o,]. disregard I. t. icke beakta, lämna
obeaktad, dissociate t. 1. . . 2. psykoi. upplösa, klyva

personality], dissolve I. t. ~ out kem. Utlösa, distance I. 1. t. long ~ plane nygv. fjärrspa-nirigsplan.

distinguished 1. t. Doj Conduct Medal medalj

för tapperhet i fält till underofficerare o. soldater, instirtad 1862; likaså Doj Service Medal instiftad 1914; Doj
Flying Cross (Medal) förtjänstj-kors (-medalj) för tapperhet i luften inst. ms. distortion t. eiektr. distortion,
distress I. 1. t. ~ committee nödhjälpskommitté; ~ work nödhjälpsarbete, distributary [distri'bju(:)t(a)ri] 5 flod-,
deltalarm, -gren. district 1. t. av. stadsdel.

dive III. s 1. t. öygv. brant glidflykt, dykning.

3. t. håla, hemligt tillhåll för brottslingar Ac. divergence 2. t. ~ of opinion [meningsmotsättning.

divi [di'vi] s S utdelning [ — dividend]. diving-board [dai'vigboid] s trampolin, svikt. diwan se dewan.

3. do A. I. 8. t. ~ down F stuka, besegra, krossa, knäeka, tillintetgöra. C. 2. t. tillställning; 'affär', t. 3. pi. andelar
[fair doctorate t. medical o> läkarexamen, document 1.1, bevis, dodger t. 3. Am. reklamlapp, flygblad, dog [dog]
I. 1. t. pi. the o,s F av. hundkapp-löpniug. "»-disease [-dizi:Nz] s iak. tredagars-feber. ~-fight [-fait] s biidi.
allmänt slagsmål (bråk), ^ging [-ig] s jakt med fågelhund. 2. dolly [do'li] s ind. blomster-, fruktihyllning.
dominant I. t. ~ position av. överlägsenhet, donkey t. [for] o,'s [y]ears S på åratal, på förfärligt (aldrig så) länge,
door-window [do:'windo(u)] s fönster som räcker

till golvet, glasdörr, 'franskt fönster', dop [dop] s Sydafr. slags konjak; sprit, dope I. 3. t. ~ finish S 'krigsmålning',
'spack-ling'.

dot I. 1. t. off o.'s o» S från vettet, snurrig. Douai, Oouay [du/ei] npr; o, version (Bible)

engelsk bibelöversättning från början av 1600-talet, använd i den katolska kyrkan,

doubie-cross t. I. t. spela dubbelspel; ä?. förekomma. II. s dubbelspel.
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extend

double-decker [dA'bldeka] « 1. i tvådäckat fartyg. 2. aygv. tvådäckare, biplan. 3. omnibus (spårvagn, brygga,
bus, hiss &c) i två våningar. 4. kasack[klänning]. downright II. 3. t. regelrätt, draft I. 2. t. förskrivning, dragée
[drat^ei] s [choklad]pastilj Isht för ingivande »v medicin.

dragon t. 1. .. 2. starkt pansrad tank. drape t. I. .. II. itr om tyg &c falla i veck [it

very well], drastic t. ~ cure hästkur. draught-licloset [drcr/ft|kloxzit] s dragskåp i laboratorium. -engine [-
e%n(d)3in] s tekn. stånggång.

draughtsman 1. t. tecknare.

Dravidian [drævi'dian] a o. s dravid[isk].

draw I. 24. ~ up t. utarbeta. II. 1. t. the tea

is rssing teet står och drar. III. t. 7. isht Am. framtagande av revolver £he was very quick on the /vback 1.1,
missförhållande. ~ing--card [dro/iijkcKd] s wwi. 'dragplåster', dressing-station [dre'sigstei'Jn] s X [-[hjälp]for-
bandsplats.-] {+[hjälp]for- bandsplats.+}

dress- ishirt [dre'sjait] s frackskjorta, -tie [-tai]

s frackhalsduk. drive II. 3. t. ~ past köra om. III. 3. t. färd. 6. t. kampanj, t. 12. styrning på bil; left hand ~
vänsterstyrning, drogue [droug] s vindvisnre på mast på flygfält. 2. duff t. 4. golf. slå boll dåligt genom att först
träffa marken, förstöra; äv. biidi. förfuska, skämma, dungaree [dAggari:'] 5 överdragskläder,overall, durwan
[da:wa:'n] s ind. portvakt, dust I. 3. t. spån [fle-r^j]. ^-chute [dA'stJu:t] s

sopnedkast, dwarf III. 2. t. utkonkurrera.

E.

eagle t. golden ~ kungsörn, eclipse II. 2. t. undanskymma, economic I. 1. t. ~ planning planhushållning. E. D. S.
[r/di:e's] förkortn. för English Dialect Society.

education t. Director of E^, Officer avlönad

heltidstjänsteman inom lokal skolmyndighet, grevskapets (stadens) skolchef, 'skolborgarråd'. Edwardian [ed
wo/dian] a o. s [person] tillhörig Edvard VII:s tid, edvardian[sk], effect I. 1. give ~ to t. verkställa, efficient I. 3.
t. prestations-, produktionsjduglig. 2. egg t. 1. . . good ~ t. c) fördelaktig(t) penningplacering (placeringsobjekt).
t. 2. Fflyg-, sprängjbomb. eke I. 1. t. be ~d out äv. få tillskott, elaboratile II. t. förädla, -ion t. förädling, electric I.
t. ^ are ljusbåge, electro-static [ile'ktrostæ'tik] a elektro-statisk. element 3. t. inslag, t. 7. pi. the teoi. brödet och
vinet i nattvarden.

elevator 1. t. klackinlägg, eligible 2. t. som kan komma i fråga, tänkbar, eliminate 1. t. avskilja; be av. bortfalla,
elude t. dra sig undan; ~ calculation vara oberäknelig.

embusqué [fr. utt.] s ung. = Cuthbert sc d. o. emergency 1. t. ~ transmitter nödsändare, empire 2. t. Marketing
Board kommission för främjande av engelskt köp av imperieprodukter.

employiier 1. t. företagare, -ment 2. t. ~ du-

ring the night nattarbete, enamel II, 1. t. «~led paper konsttryckspapper. encephalitis [e'nsefalai'tis] s iäk.
encephalitis,

h järni nflammation. en clair [fr. utt.] adv på klart språk ej i chiffer, end I. 4. t. go [w] off the deep ~ eg. hoppa i
vattnet där det är djupt; biidi. släppa sig riktigt lös; låta känslorna ào få fritt utlopp; brusa upp; ta riskerna,



endorse 1. t. påteckna, 'skriva på', end-paper [e'ndpei'pa] s bokb. för- ei. [-efter]-sättsblad.-] {+efter]- sättsblad.+}

endurllance 2. t. hållbarhet, -e II. t. vara hållbar, hålla, energize I. t. 'mata'.

engage I. 4. t. (efter engagera;) påmönstra, engine 1. t. [portable] ~ lokomobil; ^ works maskinfabrik. 4. t. ~ of
power maktmedel. ~er I. 2. t. r^ing-chief of överingenjör vid. 3. t. chief ~ förste maskinist, coring 1. t. ~ industry
maskin-, verkstadsindustri. -shop [e/n(d)3inJop] s maskinverkstad. England t. [i^gland, ibi. äv. eg-]. English I. t.
the ~ Channel Engelska kanalen, enjoin 1. t. förständiga, enlightenment t. orientering, enlist I. 2. t. taga i anspråk,
ensure 2. t. borga för. 2. entrancje 2. t. -ing hänförande &c. entrance-fee t. anmälningsavgift, entriy 6. t. -ies close
anmälningstiden utgår, enuresis [enjuari:'sis] s iäk. ofrivillig urinav-

gåag-

E. P. D. [i:'pi:di:'] = Excess Profits Duty. equal I. 1. oj ~ rank (importance) likvärdig.

~ity 2. t. ~ of treatment likställighet, equestrienne [ikwestrie'n] s ryttarinna: isht

cirkusryttarinna. equity t. 4. skådespelarfackförening. Erl-king [a/lki'g] s Erlkönig, älvakungen, establish 2. t.
'ved om firma etablerad år..; be n^ed at äv. ha sitt säte i. 3. t. trygga. 4. t. hävda. ~ed 1. t. [longgammal. ~ment 1.
t. tillkomst. 7. t. företag, eventually 2. t. småningom, exceptional t. isolerad [case]. exclusion t. gallring.

experience I. t. ~ meeting väckelsemöte; ~

table livförs. mortalitetstabell. expiration r. [ekspai(a)rei'Jn, -par-, -pir-], extend I. 2. t. framflytta.
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F.

fade I. 3. t. ~ into långsamt övergå till, upplösas i.

false I. 1. "w step t. felgrepp; ~ touch mus. felgrepp.

fancy II. ~ goods t. äv. prydnadssaker, fellowship 1. t. samhörighet, ferro-concrete [fe'ro(u)ko'gkri:t] s byggn.
järn-betong.

fetch II. 3. t. ~ up all standing stanna tvärt, filling II. 1. t. igensättning.

2. fit II. 2. t. ~ the bill passa, vara lämplig för plats. ting II. t. 3. box ~ post, sorteringsfack.

fixed 2. r. ~ smile stelt (stereotypt) leende, flag-lieutenant r. [flae'gjliKte'nant, av. -lut'tnant,

av. -lefte'nant]. flannel III. t. fools S kricketspelare citat, fledgeling 2. t. duvunge, flesh 1. t. m&i. köttfärg:
karnation, flying-officer [flai'irp^fisa] s löjtnant vid flygvapnet.

folklore t. folkminnesforskning, fool-proof [fu'/lpruif] a som håller mot klåfingrighet (att mixtra med), forciblje
1. -y t. omotiverat. 2. -y t. inträngande.

formation 2. t. av. trupp, förband.

fraction 1. ~ of a day påbörjad dag i fördrag &c.

3. frank I. t. ohöljd [brutality].

fraudulent t. ~ breach of trust trolöshet mot

huvudman, fresh I. 4. t. fräsch, friction 2. t. with less ~ av. smidigare, fund I. 1. t. kassa; insamling [a national
sinking ~ t. amortering [interest and sinking

G.



gaming t. automatic ~ machine spelautomat, gaunt 1. t. tanig.

gear-lever [gi'ali:va] s växelspak på wi. geography t, show a p. the ~ visa ngn var toaletten finns, ginger II. 2. t.
[vani. ~ up go I. 24. ~ about t. umgås, vara tillsammans

med.

good I. 11. t. ~ rule ung. lokal förordning [ = bye-law]. 12. t. with all ~ will in the world med bästa vilja i
världen. III. 2. t. ~s håvor. governor 3. t. ståthållare På kungi. slott, gradually t. av. alltmera [^ increase], grant I.
3. t. I ~ you all that jag medger allt det där.

grease-cup [gri:'skAp] s smörj-, fettikopp på

bil &c.

gross I. 5. t. krass. II. 2. in \the~] ~ t. en gros. group [gru:p] I. t. & nygv. eskader. <x/-captain

[-kæpt(i)n] s eskaderchef, överst[e]löjtnant (ei. major) vid flygvapnet.

guidllance t. orientering; [upp]fostran. -e II. 1. t. hjälpreda.

H.

haircutter [hs'akAta] s hårklippningsmaskin. half-timbered [ha'/ftimbad] a korsvirkes-, handy-man [hæ'ndiman] s
hantlangare; »t» gast. hang-over [hse'gouva] s S 1. kvarleva, rest,

'gammal surdeg'. 2. kopparslagare, head 1.1. 19. radio, ljuddosa, huvud. ~-set[he'd-

set] s radiolur[ar]. herald II. t. proklamera, high I. 12. ~ spirits t. friskt humör, hint I. take a ~ t. av. låta ge sig en
vink. home-llbird [hou'mba-.d] s stugsittare. -making [-merkig] s 1. bosättning. 2. Am. kvinnligt handarbete och
hushållsgöromål. hostel 2. t. youth (hikers') ~ vandrarhem, hot I. 1.1. ~ money bank. kortfristigt placerade pengar.

housing 3. it. ~ shortage bostadsbrist, i.

ice I. 1. t. leave a p. as cold as ~ lämna ngn oberörd; straight off the ~ direkt från isen, alldeles färsk} biidi.
omedelbart, utan avbrott, idem [ai'dam] a pron densamme, identification t. ~ plate nummerplåt på bii o. d.;

~ tag K dödsbricka, idle I. 1. t. ofruktbar.

igniter [ignai'ta] s 1. en som [an]tänder. 2.

tändapparat. ill-defined t. svävande, imagist [i'madgist] s imagist. immediate t. ibi. av. aktuell, impede t. göra ngn
avbräck, imply 2.1.1 do not mean too, därmed är inte sagt. import I. 1. t. jfr export. impos. [impo'sj a F för
impossible. impunity, with t. saklöst. imputed [impju/tid] a beräknad [price, value]. imshllee [i'mjji:], -i [-i] itr ^
S ge sig i väg. in I. 13. there is not much o* it t. de äro ungefär lika bra (jämspelta); det kommer på ett ut.
incident II. 3. ~ to t. förenad med. incongruous t. omaka.

independent t. 3. enskild, särskild [entrance]. indicative I. 1. be ~ of t. vittna om. -or 1. t.

~ signal [kör]riktningsvisare på bil. induce 1. t. förleda, infectious t. widi. smittande [laugh]. inferior I. t.
sekunda. ~ity t. ~ complex min-

dervärdighetsjkomplex, -känsla, infinitely [i'nfinitli] adv oändligt; ofantligt, infuse t. 3. widi. genomsyra,
inhibition t. 3. psykoi. hämning, initial I. t. ~ capital stor begynnelsebokstav, initial; ~ costs av.
anläggningskostnad; ~ steps av. initiativ.
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lend

injun [i'ndjan] F wr Indian; se honest 1. 1. Injure 2. t, <>*d party jur. målsägande, -re. inlaid a om linoieummatta



genomgjuten. insist 1. t. understryka, inspire I. t. 5. vägleda.

Institution 3. t. seder och bruk. 4. t. 'vana', instruction 2. t. uppgift; instrument oj ^s instruktioner, instrument I. t.
~ oj force maktmedel, instrumentality t. förmedling, intelligent t. förnuftig; rationell [culture]. interest I. 2. t. ~
charges räntebördor, inter-governmental [i'ntagAvanme'ntl] a mel-

lanstatlig. internee [inta(:)nr/] s internerad person, interpose I. 2. t. inflicka, invalidate t. jäva.

invasion 1. t. 'översvämning' [of films].

ironwork t. 3. järnkonstruktion.

irrational I. 1. t. it is ~ to det är föga mening

i att. i

irregular I. t. oegentlig. Irrespective, ~ of t. utan hinder av. irritation t. misstämning, issue I. 3. t. upplösning. 7. t.
mål. 8. t. ~ house ung. emissionsjbolag, -konsortium, item II. 1. t. punkt.

j.

jazz t. IV. tr 1. arrangera (spela) ngt som jazz. 2. ~ up biidi. F piffa upp; pigga upp. ~ify [dgæ^ifai] tr se föreg. 1.
jellygraph [d^e'ligraef, -gra:f] I. s slags hekto-

graf. II. tr hektografera. jetted [dje'tid] a om ficka randsydd utan lock. jiggered t. ~ up utjkörd, -pumpad, jimjam t.
4. give a p. the F göra ngn nervös;

sätta skräck i ngn. jitney (^i'tni] 5 Am. S 1. 5 cents. 2. ~ [èws]

billig droskbil. Jock I. t. [a matter of] John and ~ ungefär detsamma.

joke-drawing [djou'kdro^ig] s skämtteckning.

jolt II. t. överraskning, chock.

josh [djoJ] Am. S I. s skämt, skoj. II. itr 0. tr

skoja [med], judicious t. rationell.

juicy t. 3. S förstklassig, prima, 'jätte', finfin.

ju-jitsu [dgu-.dgi'tsu:] se ju-jutsu.

jumble II. 1.1. F [varor för] välgörenhetsbasar

o. d. sale]. jumper t. 3. S [biljettkontrollör, ung. konduktör.

2. junk t. II. tr 1. behandla som skräp, kassera, kasta bort, skrota ned &c. jurisdiction t. have no ~ vara obehörig,
justice 3. [Lord t. i Court of Appeal; Mr i High Court of Justice nedre avdela.].

K.

keep-fit-movement [ki(:)pfi'tmu:/vmont] s frisksport.

2. key I. 1. t. facit; ~ position & nyckel-ställning. II. %. 3. märka annons för identifiering

av svar.

kike [kaik] s Am. S kräk. fä. 2. kip t. Il.ttr S gå och lägga sig, knyta sig; sova. kipper I. t. 3. S person, karl, 'kille',
kit 2. t. ngns saker, grejor, kitchenette t. kokvrå, klaxon [klæksn] s bilhorn, knit-wear [ni'twsa] s trikåvaror. knock
t. I. 1. ~ the end in [off) S förstöra alltihop; ~ to pieces biidi. söndersmula [-[argument].-] {+[argu- ment].+} 4. ~
off S äv. knycka. 5. Am. S kritisera, klandra, tala illa om. III. 1. take the ~ S få knäcken, bli ruinerad, knock-down
II. t. 3. Am. S presentation, knocker 2. t. kritiklysten person, häcklare, knock-out II. t. 3 S ngt överväldigande,
.dundersuccé, fullträff, know I. 1. t. what do you ~ about that? Am. F



har man nånsin hört på maken 1 knuckle I. t. near the ~ på gränsen till det opassande.

L.

label I. 1. t. påskrift.

labour I. 2. ~ dispute t. arbetskonflikt. III. t.

3. riva upp jorden med granator. lamp II. t. Am. S se.

landing-gear [lse'ndiggiVJs Aygv. landningsställ, lantern 1. t. attr. genombruten.

2. lap I. 4. t. löpa (köra, 'göra') sträcka, laryngeal r. [lærind^-.yal, äv. lari'ndgial]. lascivious t. ~ murder lustmord.

3. last I. 1. t. the ~ cry 'sista skriket', senaste modet.

1. launch I. 3. t. starta.

lawful 1. t. not <\t olaglig, förbjuden.

4. lay I. 9. ~ off t. avbryta, stoppa; göra sig av med arbetare, avskeda. II. 5. off ta igen sig, 'fira'.

lay-out t. 3. Am. plan; anordning. ~-man [lei-

au'tman] s ung. reklamman. lay-up [leiVp] s uppläggning av fartyg, iaywoman [lei'wuman] s kvinnlig lekman.

2. lead III. 1.1, försprång. ~-in [li/di'n] s radiosladd Ull utomhusantenn.

1. leave I. 1. ~ it at that t. låta det vara, ej

göra ngt vidare åt saken, left-over [le'ftou'va] I. a överbliven, resterande; ledig. II. s 1. pi. överlevor efter màitid,
matrester. 2. kvarleva, relikt, leg I. 1. t. show o ~ F gå npp; visa sig. legal 1. t. formell ~ize t. godkänna, lemon t.
S ngt obehagligt, oflax, 'litet helsike'. lend 3. t. ~ o.'s aid hjälpa till, ställa sig till förfogande.

oj whole title-word 0 adverb regular $ rare ifcc military «£> marine F colloquial P vulgar S slanglet
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non-possnmus

2. let III. 2. ~ on t. Am. äv. låtsa, letting-office [le'tiqo'fis] s uthyrningsbyrå. level I. 2. t. on the ~ Am. F
uppriktigt [sagt], lickspittle t. I... 1... 2. fjäsk. II. tr fjäska för.

lieutenancy t. [i flottan lu:te'nansii].

life 1. t. not on your ~ visst inte, på inga

villkor. >v,-buoy t. frälsarkrans, lift III. t. 8. luftmotståndets upptryck, luftfartygs bärkraft.

lighting [lai'tig] s lyse. ^-circuit [-sakit] s ljusledning. (+ flyttas ned två rader.) 2. like I. t. if ojd hand. om så
önskas, limited t. ~ by shares grundad på aktier, aktie-, limpet 2. t. överflödig tjänsteman. 2. line I. 2. t. get a ~ on
Am. F få veta ngt om, lära känna. 9. t. teat, del av roll, replik. Lo [lou] s Am. skämts, indian [är. Mr[s].
lone[some] t. by (on) o.'s ~ alldeles ensam, på egen hand.

2. long 1. t. ~ chance stor risk; ~ purse fylld börs, späckad plånbok; ~ shillings god lön; sv* suit ngns starka sida.

long-run [lo'grA'n] a attr. på lång (längre) sikt. looker [lu'kaj s Am. F en som ser bra ut. 2. loom; ~ large t. vara
representativ, lose I. 1. t. slarva bort; consciousness förlora medvetandet, domna av; ^ money är. gå med förlust,
loss 1. t. cut o.'s ~[es] avveckla en ruinerande affär o. d.

lost 1. t. ~ rock (stone) Am. flyttblock. low-potential [lou'pate'njl] a i sms. svagströms-.

M.

machine-gun t. light ~ kulsprutegevär, kg. make I. 11. t. ~ do reda sig, nöja sig med ngt. malign II. t. o>ed är.
förkättrad, managed 2. t. ~ economy planhushållning, manifold I. t. mångsidig.



map I. t. off the ~ borta, bortglömd; föråldrad; ej att räkna med, ur leken, ej aktuell; betydelselös; on the o, i
förgrunden, aktuell; att räkna med, betydelsefull. 2. mark I. 9. + utgår. t. 14. sport, startlinje, market I. 2. t. ~
conditions är. konjunktur; put on the ~ är. utbjuda, marshal I. 2.1.of the Realm riksmarskalk; of the Diplomatic
Corps introduktör för främmande sändebud. II. 2. t. samla. 2. master I. 8. t. Mo* of the Chase överhovjäg-
mästare; of the King's Music förste hovkapellmästare.

meeting 1. t. ~ of minds samförstånd, melon t. cut the ~ dela [upp] vinsten; avgöra saken.

memorial II. 3. t. skrivelse, mention II. t. ojing äv. med uppgift om. midst I. in our ~ t. är. i vår krets, mike [maik]
S för microphone.

milk I. 1. t. ~ powder torrmjölk. Mincing Lane [mi'nsir) lei'n] npr londongata, ofta för engroshaudel i te och
sydfrukter.

misleading [misli/diij] a miss-, vilseledande; ensidig.

mock I. 2. t. äv. låtsa [modesty]. molten 1. t. flytande.

monstrous I. 5. t. it would be ~ if äv. det

skulle bara fattas att. morning 2. t. ~ chapel morgonbön i skola &c. Mothering [mA'darig] attr. ~ Sunday Mors
dag. motion I. 1. t. slow ~ aim. ultrarapid [-[upptagning]-] {+[upptag- ning]+} [some of the film was in slow

N.

name I. 1. t. beteckning.

napoo [na:Npu/] [av fr. Il n'y [en] a plus, under världskriget] S slut, död, misslyckad, det tjänar ingenting till o. d.
nates [nei'ti:z] s pl anat. bakdel, säte. nath[e]less [nævjp(a)le's] àid. se nevertheless. national I. 2. t. ~ socialist
nationalsocialist, navigatje I. t -ating officer navigationsofficer. Nazlli [na:'ts;i(:)] I. s nazist. II. a nazistisk.

-ism [-izm] s nazism, near I. 1. t. liknande, nästan som silk]. necessitate 1. t. framtvinga, negative I. 2. t.
avvisande [attitude]. II. 2. t.

negation, negro t. ~ minstrels negermusikanter. Nene [ni:n] npr.

nescienilce t. [of om]; agnosticism, -t t. agnos-tiker.

Nevey [ne'vi], Newe [njau] nprr. Newfoundland t. [nju:f(a)ndlæ'nd]. news-bill [nju/zbil] s löpsedel, news-llletter
[nju/z leta] s hist, i Engi. isht på i6oo-t.

veckobrev med nyheter till landsorten, föregångare tin tidningar, -print [-print] s tidningspapper, -reel [-ri:l] s
filmjournal, veckorevy. -room vanl. utt. [-rum]. 2. nib [nib] s S flott herre; his o,s iron. Hans

Nåd, 'gubben', night t. ~ school aftonskola. Niiolimeter [nailo'jmita] s nilmätare. -tic [-tik]

a Nilens, vid Nilen, Nil-, nimbjus t. pi. -i [-ai] o. -uses [-asiz]. Noach ian, -ic [no(u)ei'ki!an, -ik] a hörande

till Noak deluge]. Nobel [nou'bel, --] npr [the ~ Prize]. nobiliary [no(u)bi'liari] o adels-; ~ prefix

{particle) adelsmärke [ss. von, de], nodlie 3. astron. fys. nod. -us [nou'djas] (pi. -i [-ai]) s lat. knut, isht biidi.
kinkig (kvistig) sak, svårighet, förveckling, noise I. 2. t. Am. ei. F big ~ kommunalpamp. Noll [nol] npr.

nominally t. formellt, nominellt, non-possumus [no'npo'samas] attr. avvisande, negativ, omedgörlig [attitude].
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penny-in-the-slot

nonsense t. ~ verses (rhymes) ung. karamellrim. non-stop [no'nsto'p] a o. s;jly ~ flyga utan mellanlandning:
performance föreställning utan avbrott; ~ train snälltåg. Norn [no:n] s nord. myt. norna. nose-||bleedlng



[nou'z|bli:\3ig] s näsblod, -rag [-ræg] s S näsduk, -warmer [-wo:ma] s S kort pipa. note II. 1. t. taga del av. nude t.
I... II. 8 konst, se nudity 2; nuditet; in

the ~ ar. naken, nuisance t. 4. commit no rv/ förbjudet att här orena I

nurs|e II. 2. t. -ing home sjukhem,privatklinik; -ing service sjukvård. 3. t. hysa.

O.

obeisance 2. t. doperform
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quarter

perform I. 2. t. uppföra pjäs; ojing rights uppföranderätt, perm [pa:m] tr o. s F permanenta[t hår], permanently
[pa/manantli] adv för framtiden, permanganate [pa:mæ'gganit] s kem. perman-ganat.

Petulengro [petjule'ggrofa)] npr.

pew t. F sittplats, stol [take a oj! = sit down!].

^age [pju/idj] s se pew-rent. phantom 1. t. ~ flier spökflygare. Phear [fia] npr.

phoneme [fuu'nirm] s fonet. fonem, ljud. photoplay [fou'taplei] s film. 2. pi [pai] S mat. pi. piaffe [pise'f] itr
piaffera. picaresque [pikare'sk] a pikaresk-[noveZ]. pick I 4. ~ up t. ta in [station] i radio, picture I. 1. t. in the oj
ung. i förgrunden, pilot 1. t. ~ plant försöksanläggning, --engine [pai'lat|e'n(d)5in] s 'föregångslok* - -officer [-
o'fisa] s K fänrik vid flygvapnet, pincette [pæse't] s tr. pincett. pineal [pai'nial] a; ~ gland anat. tallkott-körtel.

pipe 6. t. put it in your oj and smoke it! kom ihåg det!

pirate I. 3. t. wireless ~ radio, tjuvlyssnare. 2. pitch II. 3. ~ on t. fastna för. pitchfork 1.1. .. II. tr sparka fram
ovärdig person, pitmanic [pitmae'nik] s gruvarbetarnas hemliga

språk nere i gruvan.

place-card [plei'skcud] s placeringskort. 2. plane II. t. glida; down sänka sig (gå

ned) i glidHykt. plankton [plæ'qkton] s bioi. plankton, plant I. 5. t. verk. II. 4. ~ o. s. t. fatta posto, plate I. 1. t.
lösgom [dental 2. registration r>u namnplåt på bit. plate-armour t. pansar (bepansring) Pa örlogsskepp, plausible
1. t. plausibel.

play er t. av. professionell spelare i kricket o. d. -er-

-piano [plei'apiæ'nou] s självspelande piano, pianola. - -right [plei'rait] s uppföranderätt. plenary t. ~ powers
obegränsad fullmakt, plentiful 1. t. nuts have begun to be oj again

det har börjat bli gott om nötter igen. plough III t. 3. univ. S kuggMS i examen, pluck 4. t. luck is oj ung. våga är
vinna, politico-social [poli'tikousou'J(a)l] a socialpolitisk.

Polseath [polze'£>, -zi:f>] npr.

1. pool 1. t. swimming oj simbassäng.

2. pool t. 4. betting oj 'tippningsbolag'.

pop IV. 3. t. 'v on kasta (slänga) på (över) sig. porch t. 1.... 2. ligg|hall, -veranda, porcine [po/sain] a grisliknande,
gris-, port-admiral [po:'tæ'dm(a)ral] s & stationsbefälhavare för krigshamn. portative [po*/tativ] a 1. bärande. 2.
åid. por-

tativ, bärbar, posh [poj] a° S flott, stilig.

possess I. 2. t. what ojed you to . .f vad tog

åt dig som (att du) ..? postal t. ~ cheque account postgiro[rörelse]. post-war [pou'stwo:] a efterkrigs-, efter



världskriget.

pot I. t. 6. F se oj-shot. 7. hål, grop i väg. potential II. t. 1. . . 2. eiektr. spänning, pot-shot t. 2. skott på nära håll.
3. F kast-skott, skott (biidi. försök) på måfå; take a o> at slänga ett skott på (efter), potty t. 2, S ynkligt lätt ei.
enkel [sort oj game]. 3. S stollig, galen [about i]. 4. gropig

väg.

Pow [pau] npr.

practise I. 4. t. o*d om pers. driven, erfaren, beprövad.

précis [prei'si:, äv. pre'si:] s sammanfattning, kort innehållsredogörelse, /^-writing [-rai'tig] s skoi. reproduktion,
prefect t. 2. i vissa skolor ung. ordningsman. 2. present II. 4. t. bevaka [claim]. president 2. t. univ. rektor, press-
llagent [pre's|eid3nt] s pressombud för tea-ter, sångare o. d. -clipping [-kli^pig] s se -cutting. prick III. t. 5. om
öron spetsas, prig I. 1. t. 'helgon'.

primely [prai'mli] adv förstklassigt, utmärkt, procreative t. alstringsduglig [years]. produclie II. t. ~ bill
varuväxel. -er 1. t. tekn.

generator [gas -tion t. 4. teat, uppförande, project III. t. skoi. arbetsuppgift [the oj plan]. prompt III. t. 1... 2. teat,
sufflörviskning. propaganda t. reklam, property 4. t. attribut, accessoarer. proprietor t. peasant ~ självägande
bonde, prospect I. 3. t. förutsättning; eventuell kund

(ri. prenumerant). Pruth [pru:f)] npr.

psychiatrllist [saikai'atrjist, sai'kiatr-] s psykiater. -y [-i] s iak. psykiatri, pudency [pju/dnsi] s blygsamhet,
ärbarhet. pudglle [pAd$], -y [-i] se p»dg\e, -y. pulp-wood [pArlpwud] 5 massaved. purple II. t. ~ restaurant guld
krog. push I. 2. t. puffa (göra reklam) för. putrid t. 1. • . 2. F S otäck, ryslig, faslig,

gräslig, putty II. t. spackla. Pylades [pi'ladi:z] npr.

pylon [pai'lon] s 1. byggn. pylon. 2. sträva på flygmaskin o. d. 3. hög Stolpe (mast) för kraftledning o. d.;
radiomast, pyorrhoea [paiari'a] s läk. varflytning, pyorré.

Q.

quadruple I. t. mus. fjärdedels takt [rhythm,

time], -et [kwo'druplet, -it] s fyrling. quarter I. 5. t. stadsdel [vani. ~ of the town]; in Court ojs i hovkretsar; in
League ojs i förbundskretsar.
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salix

quick-change [kwi'ktjein(d)3] s attr. ~ artist

förvandlingskonstnär, quid pro quo t. 3. bytesobjekt.

R.

Racheil [reijl] npr.

1. racket I. t. 5. Am. F utpressning, racketeering [raekiti'arir)] s organiserad [penning]-

utpressning. radiophone [rei'dio(u)fouxn] s radioapparat, ragamuffin t. 1. .. 2. tjuvpojke, rackare. rail-motor
[rei'lmouta] s rälsbuss. Ranoo [ra:'no(u)] npr1. raspberry t. 1. .. 2. F skrapa, ration I. t. ~ card ransoneringskort,
rattle III. 3. t. irritera [nerves] ravin[e] [ræ'vin] s åid. rov, plundring, byte, rayon [rei'an] s konstsilke. razzle-
dazzle [ræ'zldæzl] s S rummel, festande.



reach I. 3. t. ~ a decision komma till (träffa) ett avgörande. II. 1. t. gå; «*ing gående [from floor to ceiling],
readership t. 1.. . 2. läsekrets.

2. real, the ~ thing t. det viktigaste (väsentliga).

rearmament [ri(:)a:'mamant] s upprustning, receipt I. 5. t. nu mest 1 fr&ga om maträtt, är. gott

'råd' for getting rid of rats]. receive I 1. t. be by äv. uppvakta, recidivist [risi'divist] s återfallsförbrytare. recipe t.
äv. bildl. o. om matrecept, record t. III. itr sjunga (tala) in i grammofon. rect[o]ress [re'kt(a)ris] s
skolföreståndarinna, red t. ~ admiral slags fjäril Pyrameis A talan ta; ~ fr gran.

reduce t. I... 6. t. nedbringa, t. II. itr 1. reduceras, minskas. 2. magra avsiktligt, banta. Reese [ri:s] npr.

reflectingiy [rifle'ktiijli] adv betänksamt, tankfullt.

reformist [rifo/mist] s se reformer. refringent [rifri'n(d)3(a)nt] a se refractive. Reigny [rei'ni] npr. relax II. 1. t.
koppla av.

1. relay I. 2. t. ~ station radio, relästation. II. t. 1. .. 2. radio, återutsända.

relish I. 2. t. smakämne. renewal t. omsättning av växel &o. repack fri(:,\pæ/k] tr packa om.

2. repair III. 2. t. beyond oersättlig, resettlement [ri/se'tlmant] s återuppbyggelse

[of Europe]. residujum t. Pt. *a [-a], resistance t. ~ coil fys. motståndsspole, resorcin [rizo/sin] s farm. &o
resorcin. Retalläck [ritse'lak] npr. retrocede [ri:tro(u)si:'d, re-] I. tr återilämna, -ställa [territory]. II. [---] itr 1. vika
(draga sig) tillbaka. 2. läk. om sjukdom gå inåt.

revers [rivi'a, ra-] (pi. lika [-z]) s [upp]slag P&

klädesplagg.

revolutionary I. t. statsfientlig.

revue [rivju''] s teat. revy.

Rhondda [ro'nda], Rhuddlan [ri'&an], Riccio

[ri/iJio(u)] nprr. ridicule I. t. hold up to göra till ett åtlöje,

förlöjliga. Ridout [rai'daut, ri'd-] npr. 2. rifle 1.1. . . II. tr räffla [["barrel of] gun], righto [rai'tou'] adv [det är] rätt,
just det. Rimbault [ri'mboult] npr. rivage [rai/vid3] s poet. strand. road-l!house[rou'djhaus] sung, utvärdshus. -
man [-man] s vägarbetare. -sense [-sens] $ väg-vett.

Robina [robi'/na], Robins [rou'binz, ro'b-] nprr. robot [rou'bot, ro'b-] s robot, ma*kinmänniska. rocker-blotter
[ro'kablo'ta] s läskjdabb, -rulle, rock-llgarden [ra'kjga.'du] s trädg. stenparti.

-tar [-ter.] s se petroleum. Rodean [rou'dirn], Roentgen [ro'ntjan, rA'nt-, ra/nt-; rA'atgan], Rogozin [ragou'zin],
Roney [rou'ni] nprr. root-causè [ru/tko:z] s; the ~ of roten och upphovet till.

rope II. 2. t. ~ o p. in biidi. försäkra sig om

ngns biträde, få ngn på sin sida. Rosehaugh [rou'zho:], Rosherville [ro'Javil] nprr. rot-gut [ro'tgAt] S S om dålig
Spritdryck 'svavel-syra' fäv. ~ liquor],

Rothermere [ro'åamia], Rottingdean [ro'tigdi:n] nprr.

rough I. 1. t. svårframkomlig väg. II. t. live leva primitivt (bäst man kan); lie (sleep) ~ sova bäst man kan isht
med kläderna pà o. pà bara marken; treat a p, »x» behandla ngn kärvt (barskt).

rough-iicast III. t. revetera. -house [-haus] I. s o. itr [ställa till] bråk (tumult). II. tr behandla ngu omilt (våldsamt),
round V. 3. t. ~ up av. inringa. round-||eyed[raundjaid] a storögd, -table [-tei'bl]

attr. ~ conference fri överläggning, rover 1. t. ~ scout vandrarscout. Rowed [rou'id], Rowell [rau'al, rou'al],



Rowney [rou'ni], Ruabon [ruæ'ban], Rudmose [-[rA'd-mouz]-] {+[rA'd- mouz]+} nprr. running-board
[rA'nirjboid] s fotsteg pa bii &c.

s.

8. Ä. förkortn. för Sex Appeal. Sadowa [sa:'do(u)a], Saffell [safe'l] nprr. safell-deposit [sei'ljdapo'zit] s; ^ box
förvarings-fack i bank, -guarding [-ga:Mig] a; ~ duties skyddstullar, saffian [sæ'fiæn] s saffian, salary-earner
[sse'laria/na] s löntagare, salix [sæ'liks] s bot. Salix.iaktet.

-'VjsliflJe title ni " pdverb regular ^ rare X military marine F colloquial *P vulgar S slangsalvage
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tailor

salvage t. ~ corps brandv. bärgningskår; ~

steamer bärgningsångare, salvarsan [sæ'lvasæn] s farm, salvarsan. sal volatile t. luktsalt, sample I. t. ~ test
stickprov, sanctuary 3. t. nature naturskyddsområde, sandpaper t. I. . . II. tr tjata på [a husband]. Saratoga
[sseratou'ga], Sau[s]marez [so'marez], Savile Row [sæ'vi.1 rou'] de fina londonskräddarnas

gata, Scammell [skæml] Sceats [skirts], Scholes [skoulz] nprr. schooliimasterlng [-majstång] s läraryrke[t];
undervisningsarbete, -masterly [-ma:Nstali] a skolmästaraktig, pedantisk, -teacher t. isht folkskollärare, -inna.
Scilla [si'lo] s bot. Scillaaiäktet, blåstjärna, scorch t. III. s 1. ytitg brännskada, svedning.

2. F S vild fart, överdådig framfart. ~er t.

3. F S bilterrorist. ~ing [-ig] I. a 1. glöd-, stek]het [day], 2. bitande, svidande [sarcasm]. II. adv; o, hot glöd-, stek
het.

scotch I. t. 4. oskadliggöra, döda [rat]; kväva,

undertrycka [plot], scrap I. 1. ojs t. avfall, scrape II. t. ~ and screw gnida ocb spara, screen II. t. 4. filma, screw-
cap [skru/kæp] s skruvhylsa, scripture t. 5. skoi. kristendom[skunskap]. Seager [si/ga] npr. seasoning 2. t.
smakämne. section I. 2. t. ~ iron profiljärn. 4. t. rid infanteriet nu grupp, sedan t. nu stor täckt bil. Sediescombe
[se'dlskam] npr. seedlied [sii'did] t. 3. urkärnad. -less [-les] a kämjlös, -fri. - -potatoes [-patei'touz] s Pi.
sättpotatis.

seep [si:p] itr sippra [ut], droppa, läcka. self-l!assertion o. -confidence t. självsäkerhet, -contained 3. t. ~ Jiat
våning med egen ingång och trappa, -sufficiency [se'lfsafi'Jnsi] s självförsörjning. Semiramis [semi'ramis],
Senlac [se'nlæk] nprr. service 1. t. ~ aircraft militärflyg; ~ flat våning i kollektivhus hus med centralkök o.
gemensam tjänstepersonal.

shaker [Jei'ka] s skakare {cocktail shame I. t. put to o, äv. ställa i skuggan, shamefacedüly -ness t. [av. -feist-].
Sheard [Jsad], Shearn [Jian] nprr. shirt-waist [Ja:'tweist] s Am. [dam]blus; skjort-blus.

shiver I. t. ~ in o.'s shoes darra på manschetten.

shop-üassistant [J"o'pasiNstant] s bodjbiträde, -fröken, -girl t. ofta [yngre] butiksflicka, -worker [-wo: k a] s
butiksanställd, show I. 2. t. 'v, a p. the door visa ngn på dörren; ^ a p. to the door följa ugn till dörren. III 4. run
the o,1, sköta [hela] ruljansen. showerproof [Jau'apru:f] s regnrock.

Shutte [Ju:t], Si bun [sai'ban] nprr. sickness 1. t. ~ fund sjukkassa. Sidebotham [sai'dbotam] npr. side-line
[sai'dlain] s 1. sidolinje. 2. as a o, som extrainkomst, som biförtjänst (bisyssla), 'bredvid1. Sillence [sai'lans],
Sindlesham[si'ndljam]rcprr. single-seater [si'gglsi:Nta] s ensitsig flygmaskin. Sino- [si'no(u)] i sms. kinesisk-
[Sino-Japanese]. Sisllam, -um [sai'sam]. Siward [sju(:)'ad], Skibo

[skr/bo(u)], Skrimshire [skri'mja] nprr. slapstick [slse'pstik] s ung. burlesk film. slight III. t. nonchalans.

slim t I. ..II itr banta, hylla den slanka linjen, slip III. t. 11. "v/S bad-, simjbyxor. 2. Slot 2. t. ~ machine



[spel]automat. small II. 2. o,s t. av. småkol (= ~ coal) &c. smash I. 1. t. o,-and-grab-raid rad inbrott med

fönsterkrossning. snack 1. t. ung. smörgåsbord. Snewin [snju(:)/in] npr.

sob-stuff [so'bstAf] s attr. i ~ article sentimental artikel, solicitor t. So, to the King hovauditör. sound-proof t. av.
ljudisolerande, spanner 2. t. adjustable oj skiftnyckel, specimen 1. t. ~ [copy] provnummer, spend I. 1. t. o, in g
power köpkraft, spiritual 1.1. .. II. s andlig sång; negro ojs andliga negersånger, sporting 1. t. ~ gun jaktgevär,
stage II. t. av. arrangera, ordna, stand III. 6. t. tribun. t. 9. bestånd [f orest sticker 1. t. efterhängsen människa,
stopgap t. attr. övergångs-, interims-, storehouse; a o, of information t. ett levande lexikon.

Straight I. 4. t. ~ fight äv. valstrid mellan två

kandidater, strain I. 1. t. åtstrama.

stratospherüe [strei/to(u)|sfia] s stratosfär, -ic

[-sfe'rik] a stratosfärisk, stratosfär-, streamer t. 3. serpentiner, structural 1. t. konstruktions-, study I. 1. t.
behandling, bearbetning; utredning. II. 1. behandla, bearbeta; utreda, superintendent 1. t. [över]intendent. support
II. t. 5. teat, motspelare. ~er 1. t. meningsfrände, surveyor t. 4. So, to the Royal Household över-intendent och
chef för kungl. husgeråds-kammaren.

swivel-chair [swiMtJsa] s roterande skrivbordsstol.

T.

tabulator [tæ'bjuleita] s 1. tabulator pi skrivmaskin. 2. röst[samman]räknare vid val. tail I. 1. t. Slàng p& bokstav,
tailor t. I. .. II. tr; be o,ed by sy hos.

o, hela uppslagsordet 0 adverb
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Wych

tape I. 1. t. adhesive ~ klisterremsa.

tap-root [tæ'pru:t] s pålrot.

tar II. t. o^red with the same brush av samma

skrot och korn. taste &c. r. tast||e -eable -eful -eless -y (+ saknas), teeth ridge [ti/fjridg] s fonet. tandvall, 'alveoli',
telephone t. be on the ~ ha telefon; speak over

the ~ to tala i telefon med. teleliprint [te'lijprint] I. 5 radiotelegraferad bild. II. tr utsända bild per radio, -vision [-
vi'gn] s television, 'fjärrskådning'. thick I. 1. t. heldragen [line]. Thingummy Qn'gami] F Mrs ~ fru vad var det

hon hette nu igen. think II. 1. t. well, what did you ~ of it? nå,

vad tyckte du om det? (+ saknas), third 1.1. ~ party indemnity insurance ansvarsförsäkring, thread II. 1. t. biidi.
länka [to vid], three-cornered t. trefronts-, triangel-; a ~ fight triangelval mellan tre kandidater.

ticket-gate [ti'kitgeit] s jämv. spärr. Tiller [ti'la] npr; ~ girl ung. balettjfiicka, -dansös.

tiptoe t. IV. itr gå på tå.

title-word [tai'tlward] s boktr. uppslagsord.

tongue-twister [tA'gtwista] s 'tungvrickare' ord

som är svårt att uttala.

touch I. 1 t. rsuing äv. bevekande.



towhead [touched] s 1. [person med] lingult

(ljust) hår. 2. 'rufshuvud'. trade I. 1. t. ~ dispute arbets|tvist, -konflikt; ~ secret yrkeshemlighet: T**t Union
Federation (förk. T. U. F.) ung. landsorganisation. 2. t. ~ depression äv. kristid, transfer II. 1. t. ~ allowance
flyttningsbidrag, treasury t. 4. portfölj av växlar o. d. trouble III. 1. t. the whole ~ was hela felet

var. 4. 'v.s t. förvecklingar, trump II. ~ up t. improvisera [meal]. trustee; t. direktion[smedlemmar]. two I. t. there
are no ^ words about it det är inte tu tal om det.

u.

unattended 1. t. obevakad, utan tillsyn [car]. uncomfortable 2. t. förlägen, generad, undertone [A'ndatoun] s; in an
^ halvhögt, dämpat.

undiluted [A'ndailju/tid, -dil-, -lu/t-] a outspädd; oblandad äv. uuai. [satisfaction]; oförvanskad.

unit 1. t. förband. ~ed t. gemensam [action]. unpractised 2. t. oprövad, unsecured t. hand. ung. oprioriterad
[debts], Uranus r. [ju(a)rei/nas. äv. ju'aian-].

v.

vagrancy t. the Act lösdrivarlagen. value I. 1. t. the land taxation jordvärde-

beskattning, velvet II. t. rv, gloves biidi. silkesvantar, vestee [vestr/] s isättning. vest-pocket [ve'stpoxkit] s
västficka; attr. i väst-

ficksformat, voltmeter [vo'ltmhta] s voltmätare, volvulus [vo'lvjulas] s iäk. tarm vred. voucher 2. t. presentkort.

w.

waist-line [wei'stlain] s midjevidd. wall-clock [wo/lklok] s väggjur, -klocka, waste I. 2. t. ~ gas avgas. II. 3. t. ~ a
p.'s

time uppta ngns tid, störa ngn. watch II. 3. t. se på', titta på7, water-diviner [wo:'tadivaiNna] s slagruteman.
welcome III. t. ~ in inviga [Christmas]. well-llarranged [we'ljarei'n(d)3d] a välordnad;

av. överskådlig, -disposed t. äv. sympatisk. Whalley r. [wei'li, wo/ii, äv. hw-]. white I. 6. t. come in a ~ tie
komma i frack, whoopee [wu:'pi:] t. I.. . II. s F S make ~ ha skojigt.

wing (+ saknas) I. 9. r. [flyg]eskader. - -commander [wi'qkama/nda] s Xflygv. eskaderchef, överstelöjtnant vid
flygvapnet, winning-field [wi'nigfh'ldjs kapplöpn. [-upplopp[s-sida].-] {+upplopp[s- sida].+}

wood-work t. 4. snickerifabrik. Woolworth [wu'lwa:]}] npr amer. köpman; bil-lighetsaffärer (basarer) i Am. o.
Engl., 'Epa'.

wowser [wau'za] s Austr. bigott person, fanatisk puritan.

wrist-bag [ri'stbæg] s dam[hand]väska. wrong I. 1. t. something ~ iv. ngt 'sjukt'. Wych [waitj, witj] npr.
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